
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.70% 1.09% 

Giá cuối ngày 974.31 104.32 

KLGD (triệu cổ phiếu)  201.25   23.00  

GTGD (tỷ đồng) 4,744.15  276.40  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,278,810 -630,643 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

46.26 -5.12 

Số CP tăng giá 155 54 

Số CP đứng giá 97 256 

Số CP giảm giá 173 57 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DNH 5% bằng tiền 17/01/20 

ND2 10% bằng tiền 20/01/20 

TTE 6% bằng tiền 21/01/20 

SII 
Quyền mua giá 16.900 đ; 

tỷ lệ 100:58 
21/01/20 

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 

 NKG: Chủ tịch Thép Nam Kim chưa mua đủ 3 triệu cổ phiếu đăng ký. 

Ông Hồ Minh Quang đã mua 2,65 triệu cổ phiếu NKG trong tổng số 3 triệu 

cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 21.466.044 

cp. Giao dịch thực hiện từ 16/12/2019 đến 14/1/2020. 

 ACL: Lợi nhuận quý 4/2019 giảm sâu 87%. CTCP XNK Thuỷ sản Cửu 

Long ghi nhận doanh thu quý 4/2019 giảm 32% về 339,5 tỷ đồng, lợi nhuận 

gộp tương ứng đạt 55,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp hơn 138 tỷ đồng. 

 PGD: Đại gia khí đốt Nhật Bản chi hơn 1.000 tỷ đồng mua cổ phần 

PGD. Công ty khí đốt Saibu đã mua vào gần 19 triệu cổ phiếu vào ngày 

10/1. Sau giao dịch, nhà đầu tư đến từ Nhật Bản đã nắm giữ 21% cổ phần.  

 BFC: Phân bón Bình Điền ước hoàn thành 45% kế hoạch lợi nhuận 

năm 2019. Cụ thể, doanh thu 2019 ước tính đạt 6.209 tỷ đồng và lợi nhuận 

trước thuế là 131 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và 

45% kế hoạch lợi nhuận. 

 DXG: Tập đoàn Đất Xanh tiếp tục tăng vốn tại công ty con Bất động 

sản Hà An. Đất Xanh sẽ chi 300 tỷ đồng để mua 30 triệu cổ phiếu Hà An 

phát hành thêm, tỷ lệ sở hữu sau giao dịch là 99,99% vốn. 

 HVG: Lên kế hoạch lãi ròng 790 tỷ năm 2020. Thuỷ sản Hùng Vương lên 

kế hoạch hoạt động năm 2020 (1/10/2019 tới 30/9/2020) với doanh thu 

12.524 tỷ đồng với đóng góp chính từ cá và thức ăn thủy sản (chiếm 78% 

doanh thu). Lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 790 tỷ đồng. 

 PTB: PTB lên kế hoạch lãi năm 2020 đạt 600 tỷ đồng. CTCP Phú Tài kế 

hoạch chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 2020 đạt 6,400 tỷ đồng, tăng gấp đôi so 

với kết quả năm ngoái và lãi trước thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 26% so với 

thực hiện năm 2019. 

 NLG: Nam Long lập cú đúp đầu năm 2020. Công tyđược vinh danh cùng 

lúc nhiều giải thưởng uy tín như Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc 

năm 2019 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019 và Nhà phát 

triển bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2019. 

 ADS: Damsan lên kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 đạt gần 61 tỷ đồng. 

Cụ thể, doanh thu và lãi trước thuế năm 2020 đạt gần 1,952 tỷ đồng và 61 

tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 2% và 10% so với năm 2019. 

 KBC: Kinh Bắc mua lại siêu dự án 'bông lúa' giá 1.855 tỷ đồng. KBC 

sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tại Công ty TNHH MTV Phát triển 

Khách sạn Hoa Sen.  

TIN SÀN HOSE 

 BAX: Thống Nhất báo lãi năm 2019 cao gấp 4 lần, vượt 6% kế hoạch 

năm. Doanh thu thuần năm 2019 đạt gần 184 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so 

với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau 

thuế thu về 85 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với kết quả đạt năm 2018 

 VRG: VRG lãi đột biến gần 37 tỷ đồng năm 2019. Công ty ghi nhận doanh 

thu 2019 đạt 96 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 37 tỷ 

đồng, gấp 18 lần cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 1.419 đồng. 

 SWC: Sowatco báo lãi cả năm 2019 giảm 35%. Cụ thể, doanh thu 2019 

đạt gần 346 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ năm 2018. Công ty báo lãi hơn 

69 tỷ đồng sau thuế, giảm 35% so với cùng kỳ và hoàn thành được 75% chỉ 

tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HDB           32.56  PVS            1.09  

BID           23.63  AMV            0.23  

NLG           23.17  VCS            0.20  

E1VFVN30           17.29  VCR            0.08  

VNM           15.42  TNG            0.06  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

NKG         (32.37) PLC           (5.06) 

VCB         (21.34) SCI           (0.44) 

STB         (19.67) SHS           (0.38) 

PVD         (10.93) SHB           (0.28) 

CII         (10.52) SRA           (0.23) 

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 

 Hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước lợi nhuận trên 

1.000 tỷ đồng. Có 16/30 doanh nghiệp và ngân hàng 

trong Khối doanh nghiệp Trung ương có lợi nhuận 

trên 1.000 tỷ đồng, có 8/30 đơn vị trong Khối nộp 

ngân sách Nhà nước trên 5.000 tỷ đồng trong năm 

2019. Về lợi nhuận, nổi bật có PVN trên 43.800 tỷ 

đồng, Vietcombank trên 23.000 tỷ đồng, Vietinbank 

vượt con số 11.000 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp 

cao su, dù khó khăn nhưng vẫn vượt 4.300 tỷ đồng… 

 Cận Tết, cảnh báo thủ đoạn lừa tiền trong tài 

khoản. Thời điểm cận Tết, nhu cầu giao dịch của 

người dân tăng cao, nhất là mua sắm trực tuyến. Theo 

các ngân hàng, đây cũng là thời điểm hoạt động gian 

lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp với thủ đoạn 

ngày càng tinh vi. Đối tượng lừa đảo dùng nhiều thủ 

đoạn tinh vi để lấy cắp mã OTP, tài khoản, mật khẩu... 

của khách hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. 

 Nguồn cung nhà ở Hà Nội, TP HCM: 59 người mới 

có một căn hộ, JLL cho rằng Việt Nam vẫn thiếu nhà 

ở đại chúng.  Theo JLL, đây là tỷ lệ tương đối thấp và 

Việt Nam nên tập trung vào thị trường nhà ở đại 

chúng, vì đây là phân khúc có nhu cầu thực sự. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 VEPR: Việt Nam phải nỗ lực để đạt mục tiêu tăng 

trưởng 6,8% và lạm phát dưới 4% năm 2020 do những 

bất ổn chính trị trên thế giới có ảnh hưởng không nhỏ đến 

kinh tế trong nước. Theo nghiên cứu, triển vọng kinh tế 

Việt Nam trong dài hạn sẽ phụ thuộc vào thu hút  FDI với 

kết quả gỡ bỏ rào cản thể chế, cải thiện môi trường kinh 

doanh và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.. 

 Ngành dệt may: Chưa làm chủ được chuỗi cung ứng. 

Mặc dù tăng trưởng khá ấn tượng trong những năm qua, 

song theo đánh giá của các chuyên gia, ngành dệt may Việt 

Nam phát triển chưa thực sự bền vững. Một trong những 

nguyên nhân cơ bản là công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, 

còn phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu, chưa làm 

chủ được chuỗi cung ứng. 

 Tập đoàn ngoại muốn rót tiền đầu tư vào lĩnh vực hàng 

không Việt Nam.  Tập đoàn Avia Solutions Group cho 

biết, hàng không là lĩnh vực còn nhiều tiềm năng phát triển 

ở trên thế giới và nhất là tại Việt Nam. Phía ASG sẽ mở 

rộng đầu tư tại Việt Nam qua việc thiết lập các cơ sở bảo 

trì máy bay cho các hãng hàng không trong nước, quốc tế, 

đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ hàng không … 

TIN VĨ MÔ 

 Diễn biến TTCK khó lường, VOF VinaCapital đầu tư 20 triệu USD vào tập đoàn khách sạn tư nhân hàng đầu Việt Nam. 

Sự khó khăn của thị trường thể hiện qua việc NAV/Shares của quỹ giảm 0,4% trong tháng 12 (tính theo USD) và giảm 0,5% 

trong năm 2019, con số này là khá "tệ" so với mức tăng trưởng 5,3% của chỉ số VN-Index trong năm qua. 

 Các chứng quyền thuộc MBB bứt phá. Thị trường chứng quyền xanh rực trong phiên giao dịch ngày 16/01/2020 khi toàn thị 

trường có 24 mã tăng giá, 15 mã giảm và 2 mã đứng giá. Trong đó, CREE1902 và CMBB1904 là hai mã bứt phá mạnh nhất ở 

mức hơn 40%, theo sau là CMBB1903 và CMBB1905. Khối ngoại bán ròng hơn 136 ngàn chứng quyền. 

 FiinGroup: Mặt bằng định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang hấp dẫn. Theo báo cáo từ FiinGroup, VN-Index trở 

về định giá lúc khoảng 700 điểm giữa năm 2017, trước khi thị trường bật mạnh. Đây là yếu tố là tích cực nhất xét về tiềm năng 

thị trường năm 2020. Tuy nhiên, điểm mấu chốt vẫn chất lượng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong các quý tới. 

  

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29.298 0.92% 

Hang Sheng 28.883 0.15% 

Nikkei 225 23.933 0.07% 

Kospi 2.247 0.73% 

Shanghai 3.075 -0.49% 

SET 1.580 0.00% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.31 -0.01% 

USD/CNY 6.872 0.02% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.82 0.88% 

S&P500 VIX 12.32 -0.81% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên khi nhà đầu tư đón nhận nhiều tin tức khả quan về kết quả kinh doanh quí IV của doanh 

nghiệp và nền kinh tế Mỹ. Dow Jones tăng 0,92% lên đỉnh mới, S&P 500 tăng 0,84%, Nasdaq Composite cũng tăng 1,06% 

lên đỉnh mới. 

 Giá dầu hôm nay tăng nhờ triển vọng thương mại tích cực. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên 65,4 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 

0,2% lên 58,7 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm do dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,01% lên 1551,70 USD/ounce; vàng 

giao tháng 2 giảm 0,05% xuống 1.551,60 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhờ dữ liệu kinh tế tích cực. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1136. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,02% lên 1.3077. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,08% lên 110,22. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Nhà đầu tư Mỹ rót vốn vào trái phiếu mạnh nhất kể từ năm 2013. 

Cụ thể, các nhà đầu tư lại rót gần 24.7 tỉ USD vào các quỹ nắm giữ trái 

phiếu có thể đánh thuế hoặc trái phiếu đô thị 

 Kinh tế Đức có năm tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2013. Nền kinh 

tế Đức tăng trưởng 0.6% trong năm 2019, con số này cho thấy sự suy 

giảm mạnh về tăng trưởng. Con số GDP cả năm 2019 cho thấy tăng 

trưởng giảm tốc từ mức 1.5% của năm 2018 và mức 2.2% trong năm 

2017. Dù vậy, nền kinh tế Đức vẫn ghi nhận năm tăng trưởng thứ 10 

liên tiếp. Đây là giai đoạn tăng trưởng dài nhất của Đức 
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