
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -3.22% -2.04% 

Giá cuối ngày 959.58 104.11 

KLGD (triệu cổ phiếu)  198.51   30.70 

GTGD (tỷ đồng) 4,581.00  345.51  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,550,970 -612,237 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-184.97 -4.99 

Số CP tăng giá 80 51 

Số CP đứng giá 44 37 

Số CP giảm giá 274 279 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

PAN 25% bằng cổ phiếu 31/01/20 

VCM 20% bằng tiền 31/01/20 

EAD 14% bằng tiền 31/01/20 

SHB 

20,9% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 10.000, 

Tỷ lệ 4:1  

04/02/20 

CNG 10% bằng tiền 05/02/20 

ABI 12% bằng tiền 07/02/20 

PDN 15% bằng tiền 11/02/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HPG: LNST quý 4 tăng 9%. Tính riêng Quý IV/2019, Tập đoàn Hòa Phát 

ghi nhận mức doanh thu 18.282 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.923 tỷ, 

tăng tương ứng 9% so với cùng kỳ năm trước 

 VHM: VinHomes báo lãi trước thuế 2019 tăng trưởng 50% lên 29.700 

tỷ đồng. Công ty Cổ phần Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần 2019 

đạt  51.826 tỷ đồng, tăng 34% so với lũy kế năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 

tăng trưởng gấp rưỡi từ 19.700 tỷ lên 29.700 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 

24.206 tỷ đồng, tương đương 118% kế hoạch, tăng 64% so với năm 2018 

 VNM: Lãi ròng 2019 tăng 3,5% lên 10.581 tỷ đồng. CTCP Sữa Việt Nam 

– Vinamilk  ghi nhận doanh thu thuần 2019 đạt 56.300 tỷ đồng, tăng 7,1% 

so với mức 52.600 tỷ của cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng 6,2% lên 12.800 

tỷ và lợi nhuận ròng tăng 3,5% lên 10.581 tỷ đồng 

 VIC: LNTT năm 2019 tăng 13% lên 15.639 tỷ đồng. Tập đoàn Vingroup 

ghi nhận tổng doanh thu thuần 2019 đạt 130.790 tỷ đồng, lợi nhuận trước 

thuế đạt 15.639 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.702 tỷ đồng tăng lần lượt 

7,3%, 12,9% và 24,4% so với năm trước. 

 VPI: Văn phú Invest lãi sau thuế gần 526 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Văn Phú 

– Invest ghi nhận tổng doanh thu 2019 đạt 3.239 tỷ đồng, gấp 11 lần so với 

năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 đạt gần 526 tỷ đồng, tăng trưởng 

21% so với năm trước, đồng thời cũng vượt mức kế hoạch 510 tỷ đồng  

 TBC: Thủy điện Thác Bà báo lãi 128 tỷ đồng năm 2019. CTCP Thủy điện 

Thác Bà ghi nhận doanh thu thuần 2019 đạt 297 tỷ đồng, giảm hẳn 100 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm trước đó và mới thực hiện được gần 92% kế hoạch 

năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 128,1 tỷ đồng, giảm sâu gần 38% và  hoàn thành 

93,7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

 ITA: Bất ngờ lỗ hơn 97 tỷ đồng trong quý 4. Quý 4 năm nay, Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ghi âm 365,5 tỷ đồng doanh thu thuần 

và giá vốn hàng bán cũng ghi âm hơn 276 tỷ đồng khiến lỗ gộp ở mức hơn 

89 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gộp hơn 4 tỷ đồng. 

 TLH: Thép Tiến Lên báo lỗ quý 4 gần 177 tỷ đồng. CTCP Tập đoàn Thép 

Tiến Lên ghi nhận doanh thu thuần Q4/2019 đạt 1.585 tỷ đồng, tăng 16% so 

với cùng kỳ. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế gần 177 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần 

khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái. 

 GTN: GTNfoods báo lỗ 58 tỷ đồng quý 4. Công ty cổ phần GTNfoods ghi 

nhận doanh thu thuần Q4/2019 đạt 704 tỷ đồng. GTNfoods báo lỗ trước thuế 

58,27 tỷ và lỗ sau thuế 51,45 tỷ.  Cùng kỳ năm 2018, GTNfoods lỗ ít hơn. 

  

TIN SÀN HOSE 

 VGI: LNTT quý 4 tăng mạnh, đạt 606 tỷ đồng. Tổng CTCP Đầu tư Quốc 
tế Viettel  ghi nhận doanh thu Q4/2019 đạt 4.663 tỷ đồng, tăng 5% và lợi 
nhuận trước thuế tăng vọt từ 20 tỷ lên 606 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. 
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 635 tỷ đồng lên 433 tỷ. 

 DHB: Đạm Hà Bắc lỗ tiếp 636 tỷ đồng năm 2019. CTCP Phân đạm và Hóa 
chất Hà Bắc ghi nhận doanh thu thuần năm 2019 đạt 2.909 tỷ đồng, giảm 9,7% 
so với cùng kỳ. Công ty báo lỗ  636 tỷ đồng trong năm. 

 BCC: Xi măng Bỉm Sơn lãi 123 tỷ đồng năm 2019. CTCP Xi măng Bỉm 
Sơn ghi nhận doanh thu thuần năm 2019 đạt 3.826 tỷ đồng, tăng 4% so với 
năm 2018 nhưng cũng chỉ mới thực hiện được 95,5% kế hoạch năm. Lợi 
nhuận trước thuế đạt 163 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau 
thuế đạt 123 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG 58.11 PVS 1.74 

CTG 46.07 PVC 0.69 

VHM 20.11 PVI 0.22 

GAS 17.00 NRC 0.16 

HDB 12.35 NBC 0.10 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM (78.68) NDN (3.10) 

MSN (42.27) TNG (2.36) 

VJC (39.57) SHB (1.58) 

VCB (33.50) HUT (0.69) 

VIC (39.03) VCS (0.25) 

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 

 Thủ tướng: Sẵn sàng tuyên bố tình trạng khẩn 

cấp y tế về dịch virus corona. Thủ tướng yêu cầu 

cấm hẳn việc đi lại, kiểm chặt các đường mòn lối 

nhỏ, dừng đưa người Việt qua Trung Quốc và sẵn 

sàng sơ tán người Việt khi cần thiết. Người đứng đầu 

Chính phủ cho biết sẵn sàng công bố tình trạng khẩn 

cấp khi Tổ chức Y tế thế giới có tuyên bố tương tự. 

 Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng từ năm 

2020. Với việc lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 

thêm từ 150 – 240 nghìn đồng/tháng so với mức áp 

dụng năm 2019, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 

bắt buộc tối thiểu của người lao động và đơn vị sử 

dụng lao động cũng tăng theo. Cụ thể mức đóng 

BHXH sẽ tăng từ 245.600- 353.600 đồng/ tháng. 

 Khẩu trang y tế loạn giá, 'cháy' hàng. Khẩu trang 

y tế thông thường, chuyên dụng đều "cháy" hàng và 

loạn giá.Khẩu trang y tế thông thường có giá từ 2,5 

- 2,8 triệu đồng/thùng, thì nay có giá lên tới 5 triệu 

đồng/thùng. Các loại khẩu trang y tế được bán trong 

siêu thị và sàn thương mại điện tử rơi vào tình trạng 

cháy hàng. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Nhập siêu 100 triệu USD trong tháng 1. Tổng kim 

ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1 ước đạt 38,1 tỷ 

USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 1 

ước tính nhập siêu 100 triệu USD, trong đó khu vực kinh 

tế trong nước nhập siêu 2,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,3 tỷ USD. 

 Nhộn nhịp đơn hàng xuất khẩu đầu năm. Năm 2020 

hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư ở TPHCM sẽ 

nâng cao cả về chất lượng và số lượng chương trình. ITPC 

sẽ đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng, các thị 

trường mới, đặc biệt là thị trường các nước thuộc thành 

viên của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do 

Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU)… 

 Chính phủ sẽ tăng 10.000 tỉ đồng vốn điều lệ cho 

Vietcombank và VietinBank trong quí I/2020. Đồng 

thời, với Agribank toàn bộ lợi nhuận nộp ngân sách trong 

năm 2020 sẽ được dùng để tăng vốn điều lệ cho ngân hàng. 

Sau khi chia sẻ các giải pháp tăng vốn cho nhóm ngân 

hàng thương mại cổ phần Nhà nước, Phó Thủ tướng cũng 

đề nghị MBBank nghiên cứu, đề xuất lên Bộ Quốc phòng, 

NHNN các giải pháp tăng vốn điều lệ ở MBBank. 

TIN VĨ MÔ 

 Thị trường CW lao dốc cùng chứng khoán cơ sở, nhiều mã giảm trên 30%. Trong phiên nay chỉ có duy nhất CW 

CTCB1902 của Chứng khoán VNDirect tăng giá với 15,3% lên 5.200 đồng/cq, trong khi đó, rất nhiều CW giảm giá trên 30% 

và thậm chí có những mã giảm đến hơn 60%.. 

 Ảnh hưởng bởi dịch virus Corona, các cổ phiếu hàng không giảm mạnh. cổ phiếu của Tổng Công ty Cảng hàng không 

Vietnam Airlines giảm hết biên độ 7%, tương ứng vốn hóa mất đi gần 3.200 tỷ đồng, ACV giảm 5,3%, tương ứng vốn hóa 

giảm gần 8.000 tỷ . Giảm nhẹ nhất nhất là VJC giảm 4,4%.  

 Chuyên gia phong thủy Phạm Cương: Tiền mặt là vua trong năm nay. Ông Phạm Cương cho rằng vận khí thế giới bị suy 

hao trong năm 2020 nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định. Những cổ phiếu phòng thủy hoặc kênh đầu tư phòng 

thủ là lựa chọn đầu tư an toàn trong năm này. Ông cho rằng tiền mặt vẫn là vua trong năm tới, nhà đầu tư không nên phiêu 

lưu. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.734 0.04% 

S&P 500 3.273 -0.09% 

Nikkei 225 23.379  

Kospi 2.185  

Hang Sheng 27.160 -2.82% 

SET 1.525 0.75% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.01 0.02% 

USD/CNY 6.937  

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.577 -1.06   % 

S&P500 VIX 16.39 0.68% 

 Chứng khoán Mỹ khởi sắc sau sự phục hồi mạnh mẽ lúc cuối phiên, xóa sạch đà sụt giảm trước đó do lo ngại xung quanh 

vấn đề virus corona. Dow Jones tăng 0.4%, Chỉ số S&P 500 tiến 0.3%, còn chỉ số Nasdaq Composite cũng cộng 0.3%. 

 Giá xăng dầu hôm nay giảm hơn 2% do thị trường quan ngại dịch corona có thể ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng. Giá 

dầu WTI giảm 2,2% xuống 53 USD/thùng. Giá dầu Brent đi ngang ở mức 59 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng cao vì virus corona. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1574,40 USD/ounce theo Kitco; vàng giao 

tháng 2 tăng 0,07% lên 1.574,4 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm trong bối cảnh kinh tế trái chiều và dịch bệnh gia tăng. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1030. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,06% xuống 1,3085. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,06% xuống 108,89 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu 

đối với dịch virus corona mới. Tuyên bố của WHO không phải là 1 luật 

lệ bắt buộc phải tuân theo, nhưng đó là cảnh báo tới tất cả các thành viên 

của Liên hợp quốc rằng cơ quan tư vấn y tế hàng đầu thế giới nghĩ rằng 

tình trạng dịch bệnh là nghiêm trọng. 

 Brexit: EU - Anh chính thức đường ai nấy đi. Nghị viện châu Âu chính 

thức thông qua thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) 

(còn gọi là Brexit) hôm 29-1, mở đường cho nước này rời khỏi khối vào 

ngày 31-1. Theo hãng tin AP, Anh sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp 11 

tháng sau ngày 31-1. Trong giai đoạn này, Anh vẫn được hưởng quyền 

lợi từ các thỏa thuận thương mại giữa EU với các nền kinh tế khác nhưng 

sẽ không có tiếng nói quyết định nữa. 

Highlight 


