
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -2.39% -1.68% 

Giá cuối ngày 936.62 102.36 

KLGD (triệu cổ phiếu)  253.94   47.49  

GTGD (tỷ đồng) 4,886.84  485.89  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-511,590 -150,934 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-22.74 -2.68 

Số CP tăng giá 73 43 

Số CP đứng giá 77 241 

Số CP giảm giá 281 83 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SHB 

20,9% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 10.000, 

Tỷ lệ 4:1  

04/02/20 

DVC 33% bằng cổ phiếu 04/02/20 

CNG 10% bằng tiền 05/02/20 

HLT 10% bằng cổ phiếu 06/02/20 

ABI 12% bằng tiền 07/02/20 

PDN 15% bằng tiền 11/02/20 

SAB 35% bằng tiền 13/02/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HDG: Hà Đô mua lại dự án nhà máy điện mặt trời SP Infra 1, thông qua 

việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Năng lượng Surya 

Prakash Việt Nam. Sau khi hoàn tất giao dịch, Surya Prakash Việt Nam trở 

thành công ty con của Tập đoàn. 

 FIT: Chủ tịch Tập đoàn FIT đăng ký mua tiếp gần 7 triệu cổ phiếu. Ông 

Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn F.I.T mới mua được 

hơn 3 triệu cổ phiếu trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó. 

Trước giao dịch ông Sang không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện 

từ 3/1 đến 31/1/2020. 

 GEX: Gelex báo quý 4/2019 lãi 145 tỷ đồng giảm 1 nửa so với cùng kỳ. 

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần Q4/2019 đạt 

4.310,5 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 4 năm ngoái. GEX báo lãi sau thuế 145 

tỷ đồng giảm hơn 1 nửa so với con số 308,7 cùng kỳ. 

 STK: Lãnh đạo của Sợi Thế Kỷ cũng chỉ mua được hơn 3,6 triệu cổ 

phiếu. Bà Đặng Mỹ Linh, Thành viên HĐQT của Sợi Thế Kỷ vừa báo cáo 

mới chỉ mua được hơn 3,65 triệu cổ phiếu STK trong tổng số 4 triệu cổ phiếu 

đăng ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện từ 7/1 đến 30/1/2020. 

 NBB: Năm 2019 lãi 354 tỷ đồng vượt 131% kế hoạch năm. CTCP Đầu tư 

Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu 2019 đạt hơn 331 tỷ đồng, giảm 71% so 

với cùng kỳ năm ngoái. NBB ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế cuối năm 

đạt 354 tỷ đồng, tăng đột biến 129% so với năm 2018. NBB mới chỉ thực 

hiện được 22% kế hoạch doanh thu những đã vượt đến 131% kế hoạch lợi 

nhuận trước thuế năm 2019. 

 MSH: May Sông Hồng báo lãi 452 tỷ đồng trong năm 2019 tăng 22% so 

với 2018. MSH ghi nhận doanh thu thuần 2019 đạt 4.425 tỷ đồng tăng 12% 

so với cùng kỳ, LNST đạt 452 tỷ đồng tăng 22% so với 2018. 

 FLC: FLC báo lãi trước thuế gần 800 tỷ năm 2019, vượt 19% kế hoạch 

đề ra. Cụ thể, doanh thu thuần 2019 đạt 16.419 tỉ đồng, tăng hơn 40% so với 

năm 2018 và thực hiện được 82% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 679 

tỉ đồng, tăng mạnh gần 45% so với lợi nhuận đạt được năm 2018 và vượt 

19% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà đại hội cổ đông đề ra trong 2019. 

 LDG: Quý 4/2019 lãi 255 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Công ty Cổ 

phần Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu Q4/2019 đạt gần 106 tỷ đồng giảm chỉ 

bằng 1/10 kết quả đạt được cùng kỳ. Công ty báo lãi sau thuế đạt hơn 255 tỷ 

đồng, giảm 22%. 

  

TIN SÀN HOSE 

 LTG: Lộc Trời báo lợi nhuận quý 4/2019 sụt giảm chỉ bằng ¼ cùng kỳ. 

Cụ thể, doanh thu Q4/2019 đạt 1.991 tỷ đồng, giảm gần 24% so với năm ngoái. 

LTG báo lãi sau thuế 42,5 tỷ đồng giảm chỉ bằng ¼ con số đạt được cùng kỳ. 

 VGT: Quý 4/2019 lãi ròng 94 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ. Tập đoàn Dệt 

may Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần Q4/2019 đạt 4.953 tỷ đồng, tăng 

6,2% so với quý 4 năm ngoái, Lãi sau thuế gần 94 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần 

cùng kỳ. 

 SIP: Sài Gòn VRG báo lãi 524 tỷ đồng năm 2019. Doanh thu thuần 2019 

đạt gần 4.319 tỷ đồng, tăng 33,3% so với 2018 và vượt 44% kế hoạch năm. 

Công ty báo lãi sau thuế tăng đột biến đến 523,8 tỷ đồng, gấp 2,1 lần lợi nhuận 

đạt được năm 2018 và vượt xa kế hoạch lãi 200 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB           48.15  CEO            0.36  

VPB           31.68  BVS            0.23  

VHM           31.26  IDV            0.18  

GAS           21.19  INN            0.13  

NT2           10.62  PMC            0.12  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (51.20) SHB           (1.27) 

CTG         (28.50) PVS           (0.99) 

VIC         (19.56) NTP           (0.79) 

VJC         (16.50) PVI           (0.41) 

HPG         (14.42) CSC           (0.28) 

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 

 Bộ Công Thương yêu cầu đánh giá tác động đến 

sản xuất, xuất khẩu do dịch corona và đưa ra giải 

pháp do dịch sẽ gây ảnh hưởng trong ngắn hạn và dài 

hạn đến hợp tác thương mại, kinh tế giữa Việt Nam 

và Trung Quốc. 

 Du lịch Việt 'khóc ròng' vì corona. Sự bùng phát 

dịch cúm corona ở Trung Quốc và tình hình lây lan 

phức tạp, khó lường của chủng virus lạ này đang 

khiến ngành du lịch Việt Nam lao đao, nguy cơ thiệt 

hại hàng chục tỷ đồng do hủy tour hàng loạt. 

 Giá vàng có thể vượt mức 45 triệu đồng/lượng 

trong ngày vía thần Tài do virus corona. Chuyên 

gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng dịch virus corona có 

thể khiến nhu cầu đầu tư vào kênh trú ẩn an toàn là 

vàng tăng cao. Với việc giá vàng tăng trong giai đoạn 

liền kề với ngày vía thần Tài, ông Hiếu, cho rằng có 

hiện tượng đầu cơ vàng trong những ngày này: “Có 

thể có những người mua - bán 'sổi' vàng để kiếm lợi 

khi họ dự đoán rầng giá vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa 

trong ngày vía thần Tài. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Áp Thông tư 41, CAR NHTM Nhà nước thấp nhất hệ 

thống. Đến tháng 11/2019, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu toàn 

hệ thống ở 12,21%, tăng so với mức 12,02% cuối tháng 9. 

Trong đó, CAR của ngân hàng thương mại Nhà nước ở 

mức 10,55%, thấp nhất hệ thống. Ngân hàng thương mại 

cổ phần CAR đạt 10,63%, theo sau là ngân hàng hợp tác 

xã và công ty tài chính lần lượt 17,79% và 19,02%.   

 Tạm dừng cấp giấy phép mới và tiếp nhận lao động 

nước ngoài đến từ vùng dịch nCoV. Bộ Lao động, 

Thương binh & Xã hội vừa có công điện yêu cầu doanh 

nghiệp, tổ chức, đơn vị tạm dừng tiếp nhận lao động Trung 

Quốc quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết. Những lao động 

nước ngoài đi qua vùng dịch sẽ không được cấp giấy phép 

lao động mới. 

 Xuất, nhập khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh. Do ảnh 

hưởng của bệnh viêm phổi cấp corona, hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu Lạng Sơn, Quảng 

Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang trong tuần qua giảm 

mạnh. Trong khoảng thời gian này, các loại hàng hoá nông 

sản XK chủ yếu qua cửa khẩu Lào Cai như thanh long, dưa 

hấu, … sẽ không thể thông quan để NK vào thị trường 

Trung Quốc theo hình thức trao đổi hàng hóa biên mậu. 



TIN VĨ MÔ 

 VNDirect: Bất động sản khu công nghiệp tại các tỉnh xa vùng kinh tế trở thành điểm sáng. Các chuyên gia VNDirect nhận 

thấy 2 xu hướng ngành bao gồm cho thuê nhà xưởng xây sẵn trở thành động lực tăng trưởng lợi nhuận cho các công ty phát triển 

bất động sản KCN và sự tăng trưởng của bất động sản KCN tại các tỉnh xa vùng kinh tế như Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương và 

Bắc Giang. 

 Dịch nCoV chỉ là một sự kiện thiên nga đen đối với thị trường chứng khoán thay vì là yếu tố kích hoạt một đợt suy thoái 

toàn cầu. Nhà đầu tư cần cân nhắc giữa việc giữ vị thế an toàn trong ngắn hạn (hạ tỷ trọng cổ phiếu) với việc duy trì trạng thái 

dài hạn đối với những doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và ít chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh này. 

 Không chỉ hàng không, du lịch, nhiều công ty niêm yết sẽ bị ảnh hưởng bởi cúm nCoV. Theo SSI, các ngành bị ảnh hưởng 

tiêu cực là dệt may, bán lẻ, thuỷ sản, bia, dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, cảng biển, hàng không, dịch vụ hàng không. 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.256 -2.09% 

S&P 500 3.225 -1.17% 

Nikkei 225 23.205  

Kospi 2.119  

Hang Sheng 26.312 -2.82% 

SET 1.514 -0.65% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.49 0.10% 

USD/CNY 6.993 0.81% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.520 0.09% 

S&P500 VIX 18.84 21.63% 

 Chứng khoán Mỹ giảm sốc trong phiên cuối tuần trước khi nhà đầu tư ngày càng lo lắng về tác động kinh tế của virus 

corona. Dow Jones giảm 2,1%, S&P 500 cũng sụt gần 1,8% và Nasdaq Composite cũng giảm 1,6%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục đà giảm do ảnh hưởng bởi dịch virus corona. Giá dầu WTI giảm 1% xuống 51 USD/thùng. Giá 

dầu Brent giảm 1,5% xuống 55,8 USD/thùng. 

 Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng 0,01% lên 1588,40 USD/ounce; vàng giao 

tháng 4 giảm 0,03% xuống 1.5793,75 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng so với đa số các ngoại tệ khác. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,04% xuống 1,1088. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD giảm 0,14% xuống 1,3180. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 108,38. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thái Lan: Kết hợp thuốc HIV và cúm để khắc chế virus corona. 

Theo đó, Bệnh nhân 71 tuổi người Trung Quốc, mắc viêm phổi do 

chủng virus corona mới, đã có kết quả âm tính với nCoV chỉ sau 48 giờ 

điều trị bằng phác đồ pha trộn trên 

 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc "bơm" tiền ứng cứu nền kinh 

tế. Cụ thể, PBoC sẽ "bơm" 1,2 nghìn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 173,8 

tỷ USD), để duy trì "sự thanh khoản hợp lý và dồi dào" trong hệ thống 

ngân hàng, cũng như sự ổn định của thị trường tiền tệ trước nguy cơ 

kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp. 
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