
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.12% 1.03% 

Giá cuối ngày 967 103.36 

KLGD (triệu cổ phiếu)  190.34   20.41  

GTGD (tỷ đồng) 4,277.67  237.17  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

11,525,864 -10,000 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

244.78 0.87 

Số CP tăng giá 154 61 

Số CP đứng giá 107 251 

Số CP giảm giá 164 55 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DPH 15% bằng tiền 15/01/20 

XMC 
Quyền mua giá 10.000. 

Tỷ lệ 6:1 
15/01/20 

LIG 5% bằng tiền 15/01/20 

POM 15% bằng cổ phiếu 16/01/20 

CPC 10% bằng tiền 22/01/20 

QPH 20% bằng tiền 22/01/20 

PDN 15% bằng tiền 11/02/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HVG: Công ty con của Thaco đã sở hữu hơn 24% vốn tại Thuỷ sản 

Hùng Vương. THADI đã mua vào hơn 53,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 

24,28% vốn HVG và trở thành cổ đông lớn. Thời gian giao dịch từ ngày 8-

10/1/2020. 

 VIC: Vingroup rút khỏi lĩnh vực vận tải hàng không. Ngày 14/01/2020, 

Tập đoàn Vingroup công bố chính thức rút khỏi lĩnh vực kinh doanh vận 

tải hàng không. Trường Đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành Hàng không 

VinAviation sẽ vẫn duy trì hoạt động theo cam kết với các học viên. 

 VND: VNDIRECT bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Quỳnh làm quyền tổng giám 

đốc. VNDS bổ nhiệm Ông Đỗ Ngọc Quỳnh đảm nhận chức vụ Quyền Tổng 

giám đốc kể từ ngày 15/01/2020.Ông Quỳnh có hơn 22 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là người gắn bó với thị trường trái 

phiếu tại Việt Nam từ những ngày đầu. 

 BRC: Năm 2019 lãi gần 20 tỷ đồng vượt 12% kế hoạch cả năm. CTCP 

Cao su Bến Thành đạt 270 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2019, tăng 16 so 

với cùng kỳ, LNTT đạt 24,6 tỷ đồng, LNST đạt 19,7 tỷ đồng tăng 16% so 

với năm 2018. 

 VPB: VPBank vay tín dụng xanh hơn 212 triệu USD với các nhà tài trợ 

quốc tế. Đây là giao dịch vay hợp vốn xanh đầu tiên tại thị trường Việt Nam 

 TCM: Công ty mẹ TCM báo lãi quý IV ước tăng 170% đạt 54 tỷ đồng. 

Công ty dệt may – đầu tư – thương mại Thành Công ước doanh thu quý 

4/2019 đạt 760 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 54 tỷ đồng; lần lượt giảm 

7,5% và tăng 170% cùng kỳ năm 2018. 

 MHC: MHC muốn tất toán trái phiếu, giải ngân vào cổ phiếu. Công ty 

cổ phần MHC muốn chuyển nhượng trái phiếu đang sở hữu với khối lượng 

33 trái phiếu, tổng mệnh giá 33 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng trái phiếu 

sẽ bằng tổng mệnh giá và lãi được nhận cho tới ngày giao dịch. 

 HSG: Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu nhằm 

nâng lượng nắm giữ lên 52,7 triệu cổ phiếu, tương đương 12,5% vốn của 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh 

hoặc thỏa thuận, từ ngày 17/1 đến 15/2. 

 VJC: CTCP Thương mại Dầu khí  - Petechim đăng ký bán toàn bộ 

251.400 cổ phiếu, tương đương 0,05% vốn của CTCP Hàng không Vietjet. 

Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 

17/1 đến 16/2.  

TIN SÀN HOSE 

 LPB: LienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 9.770 tỷ 

đồng. Ngân hàng được chấp thuận tăng vốn từ 8.881 tỷ đồng lên gần 9.770 

tỷ, dưới hình thức phát hành gần 82,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát 

hành khoảng 6,3 triệu cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần 

 HVA: Cổ phiếu HVA bị đưa vào diện bị hủy niêm yết, do Tổ chức Kiểm 

toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2018 của HVA.  

 HND: SCIC muốn đưa 45 triệu cổ phiếu Nhiệt điện Hải Phòng ra bán 

đấu giá trọn lô. Với giá khởi điểm mong muốn là 26.000 đồng/cổ phiếu. 

Trường hợp giá khởi điểm thấp hơn giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày 

giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin 

bán cổ phần thì lấy giá tham chiếu bình quân làm giá khởi điểm chào bán. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG         288.27  SHB            1.40  

VNM           11.79  PVI            0.32  

SCS           10.10  PIA            0.15  

HPG             9.84  DP3            0.15  

VHM             8.08  BVS            0.10  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTI         (69.78) VCG           (0.58) 

PDR         (26.07) HUT           (0.53) 

VCB         (12.36) GLT           (0.14) 

VJC           (9.64) MAS           (0.13) 

PVD           (8.61) ACB           (0.12) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Cấp nước Điện 

Biên 
10/02/2020 

HSX 

Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh 

Hậu Giang 
04/02/2020 

Công ty Cổ phần Công trình Công 

cộng Vĩnh Long 
06/02/2020 

 VSSA: Tháng 1/2020 đường sẽ tràn ngập thị 

trường. Trong tháng 1/2020, nguồn đường nhập khẩu 

chính ngạch từ ASEAN đã được thông quan nhập 

khẩu cùng với đường đã đấu giá theo hạn ngạch thuế 

quan 2019 cũng sẽ nhập về, do đó đường sẽ tràn ngập 

thị trường. VSSA dự báo rằng thông thường nhu cầu 

đường sẽ tăng vào thời gian trước tết Nguyên đán, 

nhưng năm nay tình hình diễn biến không như vậy, 

mà thị trường có dấu hiệu tiêu thụ kém.  

 Mỏ dầu khí lớn nhất Việt Nam có thể khai thác từ 

2019. Khẳng định Cá Voi Xanh là dự án lớn nhất, 

phức tạp nhất của Exxon Mobil tại Việt Nam, Chủ 

tịch Exxon Mobil Development cho biết dự án sẽ tiếp 

tục hoàn thiện thủ tục cũng như các điều kiện kỹ thuật 

trong năm 2018, dự kiến được đưa vào khai thác năm 

2019. Khai thác dầu khí tại đây có thể mang về 24 tỷ 

USD cho ngân sách Nhà nước. 

 Không sử dụng vốn Nhà nước xây nhà ga T3 sân 

bay Tân Sơn Nhất. Đây là ý kiến về chủ trương đầu 

tư của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Mỹ không coi Việt Nam là nước thao túng tiền tệ. 

NHNN chiều qua phát đi thông tin về việc Bộ Tài chính 

Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách giám sát. Việt Nam tiếp 

tục nằm trong danh sách giám sát dù chỉ đáp ứng một tiêu 

chí về thặng dư thương mại song phương, bên cạnh đó, Bộ 

Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin trao đổi, 

làm việc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam. 

 Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 10 tỉ USD, xuất 

khẩu chỉ tăng 150 triệu USD. Theo đó, năm 2019, xuất 

nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc đạt gần 117 tỷ 

USD. Nếu so với năm 2018, kim ngạch 2 chiều của 2 thị 

trường tăng hơn 10 tỷ USD. Đây cũng là năm thứ 2 thương 

mại 2 nước đạt 3 con số, vượt mốc 100 tỷ USD. 

 Ông lớn ngoại tìm cách ‘né’ thuế. Quy mô hoạt động của 

các doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế ngày càng tăng 

cao nhưng cứ sau mỗi đợt thanh tra, lại "lòi" ra một loạt 

doanh nghiệp trốn, né thuế, phải nộp thêm số thuế khủng. 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính từ 2012 - 2017, doanh thu 

và lợi nhuận trước thuế của khối này tăng đều qua các năm, 

nhưng tỷ lệ doanh nghiệp báo lỗ, lỗ lũy kế và lỗ mất vốn 

tăng cao qua các năm và chưa có dấu hiệu giảm. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Sau thời gian trì hoãn, Viễn thông – Tin học Bưu điện chào sàn HOSE với giá 23.100 đồng/cp. Hôm nay,  gần 32,2 triệu cổ 

phiếu của CTIN chính thức niêm yết trên HOSE với mã giao dịch ICT. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 23.100 

đồng/cp với biên độ giao động giá +/-20%. 

 Cổ phiếu HVA và HST bị đưa vào diện bị hủy niêm yết. HVA bị huỷ niêm yết do Tổ chức Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến 

đối với BCTC năm 2018 của HVA. Cùng với đó HNX cũng vừa thông báo về việc cổ phiếu HST nằm trong diện bị hủy niêm 

yết. 

 Không đăng ký giao dịch chứng khoán, chậm trễ lên sàn, 2 doanh nghiệp bị phạt nặng. UBCKNN đã ban hành quyết định 

phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Trung Đô số tiền 350 triệu đồng, CTCP Thủy sản và thương mại Thuận Phước 

số tiền 300 triệu đồng. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 
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Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.939 0.11% 

Hang Sheng 28.885 0.06% 

Nikkei 225 24.025 0.05% 

Kospi 2.239 -0.40% 

Shanghai 3.106 -0.32% 

SET 1.580 0.00% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.12 -0.01% 

USD/CNY 6.89 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.82 -0.01% 

S&P500 VIX 12.39 0.57% 

 Chứng khoán Mỹ giằng co trước ngày Mỹ-Trung kí kết thỏa thuận thương mại. Dow Jones đóng cửa tăng 0,11% lên 28.939,67 

điểm. Ngược lại, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0,15% và 0,24%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại, kết thúc chuỗi 5 ngày giảm liên tiếp nhờ Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị kí kết thỏa thuận 

thương mại giai đoạn 1 và căng thẳng khu vực Trung Đông hạ nhiệt. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên 64,8 USD/thùng. Giá dầu 

Brent tăng 0,2% lên 58,2 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay xuống mức thấp nhất gần hai tuần. Giá vàng giao ngay tăng 0,21% lên 1549,40 USD/ounce; vàng giao 

tháng 2 tăng 0,22% lên 1.550,30 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,128. Tỷ giá đồng bảng Anh so với 

USD tăng 0,03% lên 1.3022. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,1% xuống 109,86. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thâm hụt ngân sách Mỹ vượt ngưỡng 1 ngàn tỷ USD lần đầu tiên 

trong 7 năm. Cụ thể, Thâm hụt ngân sách Mỹ chạm mức 1.02 ngàn tỷ 

USD trong giai đoạn tháng 1-12/2019, tăng 17.1% so với cùng kỳ năm 

2018. Trước đó, thâm hụt ngân sách Mỹ năm 2018 đã tăng 28.2% so 

với năm 2017. 

 Ngân hàng Thụy Sỹ dự đoán: FED có thể hạ lãi suất 3 lần trong 

năm 2020. "Chúng tôi nghĩ rằng những tác động từ thuế quan sẽ kéo 

giảm tăng trưởng của Mỹ. Điều đó thực sự sẽ khiến FED phải cắt giảm 

lãi suất tới 3 lần" 
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