
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.48% -0.42% 

Giá cuối ngày 978.96 104.32 

KLGD (triệu cổ phiếu)  164.13   23.00  

GTGD (tỷ đồng) 3,302.68  276.40  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,424,230 -137,880 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

52.51 -1.38 

Số CP tăng giá 148 64 

Số CP đứng giá 115 247 

Số CP giảm giá 162 56 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

ND2 10% bằng tiền 20/01/20 

HTL 20% bằng tiền 21/01/20 

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 

 VIC: Vinfast bán được 17,000 ô tô trong năm 2019. Công ty TNHH Sản 

xuất và Kinh doanh Vinfast cho biết trong năm 2019, đã có tổng cộng hơn 

17,000 ô tô và 50,000 xe máy điện được khách hàng đặt mua. Chi tiết hơn, 

Vinfast đã sản xuất được 45,118 xe máy điện (hơn 90% đơn hàng bán được) 

và sản xuất được 15,300 ô tô (89%). 

 PNJ: Lãi ròng Quý IV năm 2019 tăng 45%, chuẩn bị hàng ngàn tỷ đồng 

thành phẩm cho mùa Tết. Cả năm 2019, PNJ ghi nhận hơn 17,000 tỷ đồng 

doanh thu thuần và lãi ròng xấp xỉ 1,191 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng gần 

17% và 24% so với năm trước. Lượng hàng tồn kho vào cuối năm 2019 ở 

mức 7,019 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Phần tăng thêm chủ yếu là 

thành phẩm để chuẩn bị cho mua cao điểm kinh doanh quý 1/2020.  

 SMC: Lỗ quý 4 giảm đáng kể so cùng kỳ, tích lũy lượng tiền trên 900 

tỷ. Lũy kế cả năm 2019, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần xấp xỉ 

16,848 tỷ đồng và lãi ròng 97 tỷ đồng, lần lượt tăng 2.3% và giảm trên 43% 

so với năm trước. Với kết quả này, SMC đã thực hiện vượt hơn 12% so với 

kế hoạch doanh thu nhưng lại lỡ hẹn chỉ tiêu lợi nhuận mà cổ đông đã giao 

phó, chỉ thực hiện được gần 61%. 

 NTP: Nhựa Tiền Phong báo lãi trước thuế hơn 470 tỷ đồng, vượt 11% 

kế hoạch năm 2019 và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Luỹ kế cả 

năm 2019, NTP đạt 4.760 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 240 tỷ đồng so với 

năm 2018.  

 DSN: Công viên nước Đầm Sen báo lãi hơn 95 tỷ đồng năm 2019, EPS 

đạt 6.700 đồng. Theo giải trình của Đầm Sen, doanh thu bán hàng quý 

IV/2019 giảm so với cùng kỳ do nhà hàng Phố Nướng DSN tạm thời ngưng 

hoạt động để duy tu, sửa chữa cho mùa kinh doanh cao điểm. Ngoài ra, 

doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm do lãi suất quy định tiền gửi có kỳ 

hạn tại các ngân hàng giảm xuống so với năm 2018. 

 D2D: D2D báo lãi năm 2019 đạt 392 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ. 

Cả năm 2019, D2D ghi nhận doanh thu gần 761 tỷ đồng và lợi nhuận sau 

thuế 392 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 2,3 lần và 4,4 lần các chỉ tiêu đã đề ra. 

Chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu dự án khu dân cư Lộc An và Doanh 

thu tài chính trong quý 4/2019 của D2D gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước 

 AGF: Thuỷ sản An Giang bị huỷ niêm yết bắt buộc. Lý do AGF vi phạm 

chậm nộp BCTC trong 3 năm liên tiếp, ngày có hiệu lực hủy niêm yết nhằm 

ngày 17/2/2020. Ngày giao dịch cuối cùng của AGF theo đó nhằm ngày 

14/2/2020. 

TIN SÀN HOSE 

 MPC: Mỹ chính thức điều tra Minh Phú về trốn thuế chống bán phá giá. 

Dựa trên cáo buộc và bằng chứng hiện tại, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ 

đang áp thuế chống bán phá giá đối với lượng hàng tôm nhập khẩu chưa 

thanh toán từ Minh Phú sau ngày 18/09/2018. 

 VTR: Chậm giao dịch chứng khoán trên Upcom trên 12 tháng, Vietravel 

bị phạt 300 triệu đồng. Cụ thể, Vietravel trở thành công ty đại chúng trước 

ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, đến ngày 04/06/2019, Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Vietravel. 

 VBB: Vietbank đạt gần 613 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2019. Lợi nhuận 

sau thuế đạt hơn 470 tỷ đồng, vượt 25% so với kế hoạch lãi trước thuế đã đặt 

ra. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng lên 1.32%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB           35.07  PVI            0.31  

VNM           33.99  SHB            0.16  

E1VFVN30           25.30  NBC            0.14  

SSI           14.06  ACB            0.12  

CTG           12.27  SLS            0.12  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

NKG         (62.06) SHS           (0.60) 

VRE           (9.62) NTP           (0.48) 

MSN           (7.07) INN           (0.42) 

BID           (5.72) SCI           (0.41) 

VHM           (5.35) AMV           (0.19) 

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 

 Thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị hạ 

tầng mạng do Việt Nam sản xuất. Cuộc gọi đã được 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Chu 

Ngọc Anh thực hiện vào sáng ngày 17/1. Như vậy, 

Viettel sẽ là nhà cung cấp thứ 6 trên thế giới sản xuất 

thiết bị này và là đơn vị đầu tiên trên thế giới vừa là 

đơn vị sản xuất vừa đơn vị viễn thông. 

 Khu đô thị sáng tạo tương tác đóng góp 30% 

GRDP TP HCM. Tại hội nghị tổng kết công tác 2019 

và triển khai nhiệm vụ 2020 của Ban Kinh tế Trung 

ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP 

HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố sẽ xây 

dựng khu đô thị sáng tạo tương tác, bao gồm quận 2, 

9 và Thủ Đức. Thành phố ước tính khu đô thị sáng tạo 

tương tác chiếm 11% diện tích và dân số, đóng góp ít 

nhất 30% GRDP. 

 Đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây xăng giả 

của Trịnh Sướng. Từ năm 2017 đến thời điểm bị bắt 

(2019), công ty của Trịnh Sướng đã pha chế, sản xuất 

hơn 146 triệu lít, tương đương giá trị hàng thật là 

khoảng 2.385 tỉ đồng; trong đó, Trịnh Sướng hưởng 

lợi số tiền trên 112 tỉ đồng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương đề xuất xử 

lý nhiều vấn đề chiến lược. Thủ tướng nhận định thể chế 

và nút thắt tư duy là những hạn chế ảnh hưởng đến sự phát 

triển. Thủ tướng mong muốn Ban Kinh tế Trung ương tiên 

phong trong đổi mới tư duy và dẫn dắt định hướng cho sự 

phát triển đất nước. 

 21 dự án tại Long Thành, tổng diện tích gần 730 ha, sẽ 

bị hủy bỏ trong năm 2020. Nguyên nhân là do các dự án 

đã quá thời gian quy định không thực hiện và chủ đầu tư 

không bố trí được nguồn vốn nên đã đưa ra khỏi danh mục 

sử dụng đất. Trong đó,  diện tích lớn nhất là dự án Khu 

công nghiệp Long Đức giai đoạn 2 với tổng diện tích 

khoảng 580 ha. Tiếp theo đó là Khu dân cư An Thuận tại 

xã Long An hơn 47 ha. 

 Báo Đức: Việt Nam sẽ còn hấp dẫn hơn nữa các nhà 

đầu tư với EVFTA. Vào ngày 21/1 tới, hiệp định thương 

mại tự do mà EU ký với một nước đang phát triển sẽ được 

đưa ra thảo luận để phê chuẩn ở châu Âu. Theo bài báo, từ 

nhiều năm nay, nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt 

Nam đã hướng tới thương mại tự do. Không một quốc gia 

nào trong ASEAN ngoài Singapore ký nhiều FTA như 

Việt Nam, với 11 FTA đã ký và 5 FTA đang đàm phán. 

TIN VĨ MÔ 

 Một cá nhân bị xử phạt hơn 31 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn. Cụ thể, bà Phạm Thị Trà My đã thực hiện giao 

dịch mua 4,500 cp của CTCP Viglacera Hạ Long I (HNX: HLY) vào ngày 17/04/2019 và trở thành cổ đông lớn nhưng đến ngày 

06/08/2019, bà My mới báo cáo. 

 Làm lớn thị trường chứng khoán, việc của năm 2020. Năm 2019 tổng mức huy động vốn trên TTCK ước đạt 318.700 tỷ đồng 

–  tăng 14% so với cùng kỳ năm trước –  chủ yếu nhờ hoạt động phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp 2 lần so 

với năm 2018. Trong khi tổng lượng vốn mà hệ thống ngân hàng cung cấp cho nền kinh tế trong năm 2019 là 8,2 triệu tỷ đồng, 

cho thấy khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế của TTCK vẫn còn nhỏ bé… 

 Tự doanh CTCK bán ròng trở lại, tập trung 'xả' CTG và CCQ E1VFVN30. Cụ thể, họ mua vào 18,4 triệu cổ phiếu trong 

tuần qua, trị giá 391 tỷ đồng, trong khi bán ra 28,6 triệu cổ phiếu, trị giá 609 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 10,3 triệu cổ 

phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 218 tỷ đồng. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29.348 0.17% 

S&P 500 3.329 0.39% 

Nikkei 225 24.041 0.45% 

Kospi 2.250 0.11% 

Hang Sheng 29.056 0.60% 

SET 1.603 0.43% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.64 0.33% 

USD/CNY 6.860 -0.25% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.825 0.55% 

S&P500 VIX 12.10 -1.79% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tiếp tục phá đỉnh, khép lại một tuần khởi sắc với những thông tin tích cực về thỏa thuận 

thương mại Mỹ - Trung, số liệu kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Cụ thể, Dow Jones tăng 0,17%. 

Chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 cũng tăng lần lượt 0,34% và 0,39%. 

 Giá dầu tăng sau khi Trung Quốc công bố tăng trưởng GDP 2019. Cụ thể, giá dầu WTI tăng 0,2% lên 58,8 USD/thùng. 

Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 0,3% lên 65,2 USD/thùng. 

 Giá vàng ghi nhận tuần giảm lớn nhất trong hai tháng. Cụ thể, Giá vàng giao ngay đạt 1556,70 USD/ounce; vàng giao 

tháng 2 tăng 0,44% lên 1.557,35 USD 

 Tỷ giá USD Tăng cao trên thị trường quốc tế. USD index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ 

chốt khác, tăng 0,34% lên 97,060 điểm. Theo đó, Tỷ giá euro so với USD giảm 0,4% xuống 1,1091. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD giảm 0,05% xuống 1,301. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc tăng trưởng kém nhất 29 năm. Cục thống kê quốc gia 

Trung Quốc cho biết tăng trưởng GDP của nước này năm 2019 là 6,1%, 

tương đương dự báo do các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters 

và thấp hơn so với con số 6,6% năm 2018.  

 Liên Hợp Quốc: Kinh tế thế giới có thể tăng trưởng 2,5% trong 

năm 2020. Trước những căng thẳng thương mại kéo dài, kinh tế toàn 

cầu đã ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong mười năm qua khi 

giảm tốc còn 2,3% trong năm 2019. Tuy nhiên, báo cáo của Liên Hợp 

Quốc cho rằng hoạt động kinh tế có thể phục hồi nhẹ trong năm 2020 

nếu các nguy cơ được kiểm soát. 

Highlight 


