
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.03% -0.42% 

Giá cuối ngày 978.63 104.32 

KLGD (triệu cổ phiếu)  148.80   23.00  

GTGD (tỷ đồng) 3,990.42  276.40  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

2,341,660 -288,875 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

527.70 0.14 

Số CP tăng giá 143 55 

Số CP đứng giá 119 254 

Số CP giảm giá 163 58 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

PAN 25% bằng cổ phiếu 31/01/20 

VCM 20% bằng tiền 31/01/20 

PDN 15% bằng tiền 11/02/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 KDC: KIDO tăng 35% lãi ròng lên 200 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu 

mảng kem tăng 10%, đặc biệt tăng mạnh ở phân khúc cao cấp. Cụ thể, 

doanh thu thuần đạt 7.210 tỷ đồng, giảm 5,2% so với năm 2018; trong khi 

đó lợi nhuận gộp tăng 26% và biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 17% lên 

22,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

 GAS: PV GAS lãi 12.160 tỷ, cổ phiếu vẫn chưa phục hồi. Luỹ kế cả năm, 

GAS ghi nhận doanh thu 75.653 tỷ, lợi nhuận sau thuế 12.159 tỷ đồng, tăng 

4% so với năm 2018. So với kế     63.908 tỷ doanh thu và 7.643 tỷ lãi ròng, 

GAS lần lượt thực hiện được 118,4% chỉ tiêu doanh thu và 159% chỉ tiêu 

lãi ròng. 

 PPC:  Thu lãi tỷ giá, cổ tức, Nhiệt điện Phả Lại tiếp tục lãi lớn trong 

quý 4. Cụ thể trong quý 4/2019, PPC lãi ròng tới 491 tỷ đồng cao gấp hơn 

2 lần cùng kỳ. Luỹ kế cả năm, Công ty ghi nhận doanh thu 8.183 tỷ đồng 

tăng 15% so với cùng kỳ, LNST đạt 1267,6 tỷ đồng tăng 13% so với năm 

2018. So với kế hoạch, Công ty đã lần lượt thực hiện được 78% chỉ tiêu 

doanh thu và lãi trước thuế cao gấp 2 lần kế hoạch. 

 MBB: Các quỹ ngoại lại vừa trao tay 2,1 triệu MBB. Theo VSD, ngày 

16/1 vừa qua 2 quỹ Magna Umbrella Fund Public Limited Company và 

Oaks Emerging Umbrella Fund Public Limited Company đã chuyển 

nhượng 2,1 triệu cp MBB cho quỹ Ntasian Emerging Leaders Master Fund. 

Như vậy quỹ này hiện đang sở hữu 6,9 triệu cp MBB sau 2 lần chuyển 

nhượng vừa qua. 

 Ctd: Coteccons tiếp tục sụt giảm 27% lợi nhuận trong quý 4, cả năm 

chưa hoàn thành kế hoạch. Luỹ kế cả năm 2019, CTD đạt 23.733 tỷ doanh 

thu, lợi nhuận sau thuế 711 tỷ đồng, giảm đáng kể so với cùng kỳ. So với 

kế hoạch, CTD chỉ mới thực hiện được 88% chỉ tiêu doanh thu và 68,5% 

chỉ tiêu lợi nhuận. 

 SSI: LNTT quý 4 giảm 33% do không còn thu nhập bất thường, ước 

cả năm hoàn thành kế hoạch hợp nhất. Theo đó, thị phần môi giới cổ 

phiếu, chứng chỉ quỹ của SSI trong năm 2019 lần lượt ở mức 9,7% và 

13,96% tại HNX và HOSE 

 HCM: Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn 

giảm 36% xuống 433 tỷ đồng. Kết thúc năm 2019, HSC hoàn thành 76% 

kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận. 

 SGN lãi 96,5 tỷ đồng quý 4/2019, gần gấp đôi cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 

2019, SGN đạt doanh thu 1.310 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 

2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 315,63 tỷ đồng, tăng 33%.   

TIN SÀN HOSE 

 FOC: FPT Online có Lợi nhuận sau thuế 2019 tiếp tục đi ngang, đạt 256 

tỷ đồng. Cụ thể, luỹ kế 2019, FOC đạt doanh số 621,5 tỷ đồng, tăng 13% và 

lợi nhuận sau thuế đạt 256 tỷ đồng, nhích nhẹ so với mức lãi 252 tỷ năm 2018. 

 DGC: Hậu lùm xùm "500 triệu đồng tiền thưởng cho bóng đá nữ", Hóa 

chất Đức Giang báo lãi quý 4 sụt giảm 35% so với cùng kỳ. Lũy kế 2019, 

doanh thu thuần đạt 5.091 tỷ đồng giảm gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ, 

LNST đạt 566 tỷ đồng giảm 35%. 

 VIB: Lãi tăng 49% trong 2019, thu dịch vụ gấp 2,4 lần. Lũy kế 2019, tổng 

thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 8.114 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 

trước. Thu nhập lãi thuần tăng 28% lên 6.210 tỷ đồng. Thu dịch vụ đạt 1.797 

tỷ đồng, gấp 2,4 lần, chiếm 22% cơ cấu (từ mức 12% cuối năm trước). 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MWG         588.12  PVI            0.76  

VCB           16.61  SHB            0.16  

E1VFVN30           10.34  NBC            0.13  

VHM             9.60  ACB            0.05  

VNM             7.68  SLS            0.05  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

BID         (18.02) SHS           (0.99) 

KBC         (17.07) NTP           (0.20) 

VIC         (16.48) INN           (0.04) 

VRE         (11.98) SCI           (0.02) 

PVD         (10.83) AMV           (0.02) 

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 

 Siêu thị cam kết bán thịt lợn thấp hơn giá thị 

trường 5% trong dịp Tết. Các doanh nghiệp tham 

gia Chương trình bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên 

đán 2020 cam kết bán thịt lợn với giá thấp hơn giá thị 

trường 5%. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp cam kết 

không tăng giá thịt lợn trong dịp Tết (Vissan, Nam Hà 

Nội, Co.op.) bán thịt lợn không lợi nhuận (Big C)… 

 Bắt ông Trần Tuấn Việt, nguyên TGĐ Công ty CP 

du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.  Theo đó, ông Việt đã có 

nhiều sai phạm gây thiệt hại tài sản nhà nước, với số 

tiền gần 11 tỉ đồng 

 Dịp Tết không thiếu hàng, không tăng giá đột biến. 

Bộ Công Thương cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý sắp tới, sức mua trên thị trường dự báo sẽ 

tăng khá ở mức khoảng 10 - 12% so với cùng kỳ năm 

trước; cả nước có 28/63 tỉnh, thành phố lên kế 

hoạch/triển khai chương trình bình ổn thị trường. 

Đồng thời, Bộ Công Thương khẳng định sẽ không có 

hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến, gây bất ổn 

thị trường trong dịp Tết.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng Nhà nước bất ngờ hút bớt tiền về. Cụ thể, 

phiên hôm nay ghi nhận Ngân hàng Nhà nước phát hành 

tín phiếu với khối lượng trúng thầu suýt soát 5.000 tỷ 

đồng. Ở lần trở lại này,  kỳ hạn lên tới 91 ngày, tức là rất 

dài so với kỳ hạn chủ yếu chỉ 7 ngày được sử dụng trong 

suốt năm 2019 

 Một thập kỷ thay đổi cấu trúc tài sản của các nhà băng 

Việt. Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tổng tài sản nếu như 

trước đây thường xuyên dưới mức 50% so với tổng tài sản, 

thì nay đã vượt lên, thậm chí lên gần 70%. Thêm nữa, dòng 

vốn hiện nay được cơ quan quản lý “định hướng” chảy vào 

những lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh thực chứ 

không còn “ảo” như trước đây. 

 Thúc đẩy nền kinh tế số từ thanh toán không dùng tiền 

mặt. Theo Báo cáo “Kết nối vì phát triển và thịnh vượng 

chung” của Ngân hàng Thế giới vừa công bố, Việt Nam là 

thị trường thương mại điện tử lớn thứ ba khu vực, sau 

Indonesia và Thái Lan và sẽ còn phát triển hơn nữa. Quy 

mô của thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã tăng từ 

0,4 tỷ USD năm 2015 lên 2,8 tỷ USD năm 2018. Trong 

đó, điều đáng chú ý là tỷ lệ người dùng thanh toán bằng ví 

điện tử vẫn còn thấp, chỉ 17% trong năm 2018.  

  

TIN VĨ MÔ 

 

 Chứng khoán Việt Nam có xác suất tăng điểm cao nhất trong giai đoạn đầu năm, nhà đầu tư có thể yên tâm nắm cổ phiếu 

“xuyên tết”? MBS đánh giá khả năng tăng bán trong tuần cuối cũng không đáng ngại vì dòng tiền đứng ngoài còn nhiều và thị 

trường chỉ cần điều chỉnh là có lực cầu vào cho kỳ vọng thị trường sẽ tăng trường trong tháng 1 và tháng 2 theo chu kỳ với mức 

tăng trưởng trung bình 10 năm gần nhất lần lượt là 5,88% và 2,14%. 

 Một cá nhân bị phạt do thao túng giá cổ phiếu CEN. Theo đó, ông Thái bị phạt 550 triệu đồng do sử dụng 16 tài khoản để liên 

tục mua, bán, giao dịch khớp đối ứng giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo  

 Đảo danh mục VN30 kỳ tháng 1/2020: Loại DPM và GMD; đồng thời bổ sung PLX và POW. Rổ danh mục mới sẽ có hiệu 

lực từ ngày 03/02/2020 đến 31/07/2020. 

 

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 24.083 0.18% 

Kospi 2.262 0.56% 

Hang Sheng 28.796 -0.90% 

SET 1.589 -0.71% 

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% 

 Tỷ giá USD: Đạt mức cao nhất trong 2020, sau khi các dữ liệu xác nhận nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng tốt. Cụ thể, USD 

Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,07% lên 97,430 điểm. Tỷ giá euro 

so với USD tăng 0,02% lên 1,1096. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% xuống 1.3004. 

 Giá vàng: Leo đỉnh hơn một tuần trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,21% lên 1549,40 USD/ounce; vàng 

giao tháng 2 giảm 0,05% xuống 1.551,60 USD. Aaronen Weinberg, chuyên gia phân tích của Aaron Commerzbank, cho biết 

các nhà đầu tư trên thế giới đang hướng sự tập trung vào vàng bất chấp sự tăng vọt của thị trường chứng khoán, chủ yếu là 

do những bất ổn chính trị, biến động thị trường cổ phiếu có thể xảy ra, kì vọng thu nhập và lãi suất cực thấp. 

 Giá xăng dầu tiếp tục đà tăng sau thông tin hai mỏ dầu của Libya bị đóng cửa. Giá dầu Brent tăng 37 cent lên 65,2 

USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 24 cent lên 58,8 USD/thùng.Hai mỏ dầu lớn phía Tây Nam Libya phải tạm ngừng hoạt động 

vào hôm Chủ Nhật sau khi lực lượng miền Đông của Tướng Khalifa Haftar đóng đường ống dẫn Hamada-Zawiya từ các mỏ 

dầu này. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Tấn công rocket gần đại sứ quán Mỹ. Ba quả pháo phản lực (rocket) 

rơi trúng Vùng Xanh ở thủ đô Iraq, nơi tập trung các tòa nhà chính phủ 

và cơ quan ngoại giao, song chưa có báo cáo về thương vong. 

 Bệnh viêm phổi lạ lan nhanh ở Trung Quốc, giá cổ phiếu dược và 

khẩu trang đồng loạt tăng kịch trần. Tính đến thời điểm hiện tại, tại 

Vũ Hán đã có 198 người bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ, trong số 

này có 136 ca nhiễm mới chỉ riêng trong 2 ngày cuối tuần và số người 

tử vong hiện tại là 3 trường hợp. 

 IMF tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo báo cáo 

“Triển vọng kinh tế thế giới” của IMF, nền kinh tế toàn cầu được dự 

báo sẽ tăng trưởng 3,3% trong năm 2020 và 3,4% vào năm 2021. Tất 

cả những số liệu này đều giảm so với dự báo hồi tháng 10/2019 vừa qua 
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