
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.91% -1.03% 

Giá cuối ngày 928.14 101.31 

KLGD (triệu cổ phiếu)  275.51   63.44  

GTGD (tỷ đồng) 5,053.37  594.17  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

3,536,790 -1,530,999 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

50.36 -13.21 

Số CP tăng giá 58 30 

Số CP đứng giá 76 235 

Số CP giảm giá 297 103 

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 

 MBB: Ngân hàng MB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 

24.417 tỷ đồng. Ngày 31/01/2020, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Ngân 

hàng thương mại cổ phần Quân Đội tăng vốn điều lệ từ 23.727 tỷ đồng lên 

24.417 tỷ đồng theo đề nghị của MB. MB có trách nhiệm thực hiện thực hiện 

việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. 

 FDC: Fideco báo lợi nhuận năm 2019 đạt gần 66 tỷ đồng. Theo đó, doanh 

thu đạt gần 446 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Fideco ghi nhận lãi sau 

thuế gần 66 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 35,5 tỷ đồng năm ngoái. 

 ITC: Quý 4 lãi 114 tỷ đồng cao gấp 9 lần cùng kỳ. Công ty Cổ phần Đầu 

tư - Kinh doanh nhà ghi nhận doanh thu thuần Q4/2019 đạt 317 tỷ đồng cao 

gấp 3,5 lần cùng kỳ.  

 RAL: Bóng đèn Rạng Đông báo lỗ 36 tỷ đồng trong quý 4/2019. CTCP 

Bóng đèn phích nước Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần Q4/2019 đạt gần 

1.552 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ, lỗ 36 tỷ đồng trong quý 4 – quý 

thứ 2 ảnh hưởng sau sự cố cháy nổ. 

 SGT: Saigontel bất ngờ báo lỗ quý lần đầu kể từ năm 2013 đến nay. SGT 

công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu tăng mạnh 25% lên hơn 

205 tỷ đồng. SGT lỗ sau thuế 14,8 tỷ đồng trong quý 4/2019, trong khi cùng 

kỳ 2018 ghi nhận lãi 75 tỷ đồng. 

 ASM: Sao Mai Group đạt 817 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2019. 

CTCP Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu thuần năm 2019 đạt 14.222 tỷ 

đồng, tăng trưởng 60% so với năm trước đó và vượt 35,5% kế hoạch năm. 

Lợi nhuận sau thuế giảm sút 31,8%, còn gần 817 tỷ đồng. 

 VJC: Giám đốc Điều hành Vietjet Lưu Đức Khánh đăng ký mua 500.000 

cổ phiếu VJC. Thành viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành Vietjet Lưu Đức 

Khánh vừa đăng ký mua 500.000 cổ phiếu VJC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao 

dịch thực hiện từ ngày 6/2 đến ngày 6/3 bằng phương pháp thỏa thuận 

hoặc/và khớp lệnh. 

 VNM: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đăng ký mua 500.000 cổ 

phiếu. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ 

ngày 6/2 đến 6/3. Trước giao dịch, SIC không nắm giữ cổ phiếu VNM. 

 HVH: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Trần Hữu Đông đăng ký 

mua 300.000 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện qua phương thức giao dịch thỏa 

thuận hoặc khớp lệnh, từ ngày 6/2 đến 5/3. Sau giao dịch, ông Đông dự kiến 

sở hữu 4,6 triệu cổ phiếu, tương đương 23,8% vốn HVH. 

TIN SÀN HOSE 

 PVC: PVChem báo lãi sau thuế 36 tỷ đồng năm 2019. Cụ thể, doanh thu 

thuần 2019 đạt 2.241 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước đó và vượt 14,2% kế 

hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 36,2 tỷ đồng, gấp 3 lần lợi nhuận 2018. 

 CTX: Constrexim báo lãi 216 tỷ đồng năm 2019. Cụ thể, doanh thu thuần 

2019 đạt 1.137 tỷ đồng, gấp 6,9 cùng kỳ và hoàn thành, vượt nhẹ so với kế 

hoạch 1.100 tỷ đồng doanh thu đặt ra cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 216,6 tỷ 

đồng, gấp hơn 11 lần lợi nhuận 2018. 

 CEO: CEO Group báo lãi sau thuế 607 tỷ đồng năm 2019. Theo đó, doanh 

thu thuần 2019 đạt 4.550 tỷ đồng, gấp đôi năm 2018 và vượt 42,2% kế hoạch 

năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trêm 834 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 

607 tỷ đồng, tăng 63,4% so với năm 2018. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           27.29  CEO            1.63  

E1VFVN30           20.73  TIG            0.89  

VHM           14.79  AMV            0.87  

GAS           14.32  LAS            0.47  

HDB           13.18  NRC            0.27  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC         (31.56) SHB         (14.18) 

VIC         (25.25) PVS           (2.18) 

PLX         (14.73) NTP           (1.51) 

MSN           (7.34) DHT           (0.33) 

CTG           (6.49) 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 

 Xây bệnh viện dã chiến chống dịch viêm hô hấp tại 

Tp. Hồ Chí Minh. Bệnh viện dã chiến có quy mô 500 

giường bệnh với ít nhất 30 giường hồi sức tích cực. 

Bệnh viện xây ở 2 cơ sở. Cơ sở 1 có 300 giường bệnh 

đặt tại Trường quân sự thành phố ở huyện Củ Chi. Cơ 

sở 2 với 200 giường tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. 

 Nhà sản xuất khẩu trang gặp khó vì nguyên liệu 

tăng giá. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức 

tạp, nhu cầu mua khẩu trang của người dân để phòng 

chống bệnh do virus corona mới tăng vọt. Các nhà sản 

xuất được yêu cầu đảm bảo năng lực cung ứng khẩu 

trang ra thị trường, thế nhưng, các doanh nghiệp này 

đang gặp khó khăn bởi nguồn nguyên liệu tăng giá và 

cho biết giá bán sẽ phải tăng 10-15%. 

 Khẩn trương rà soát lao động từ Trung Quốc quay 

lại Việt Nam. Bộ Công thương Chỉ đạo các Sở Công 

Thương, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội khẩn 

trương rà soát, thống kê số lượng lao động, chuyên 

gia làm việc tại các cơ sở công nghiệp, năng lượng, 

thương mại trên địa bàn tỉnh/thành phố đã về các vùng 

có dịch ở Trung Quốc nghỉ Tết và chưa trở lại Việt 

Nam.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Dịch virus Corona sẽ tác động thế nào tới ngành ngân 

hàng, bảo hiểm? Các chuyên gia cho rằng rất ít tác động 

trong ngắn hạn đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ, 

đồng thời duy trì quan điểm tích cực dài hạn vì nhu cầu 

được bảo hiểm sẽ tăng lên khi xuất hiện dịch bệnh. Trong 

khi đó, ngân hàng được cho sẽ chịu tác động tiêu cực trong 

ngắn hạn. 

 Nhiều biến động khó lường với thị trường ngoại hối. 

Tính chung cả tháng 1, tỷ giá USD/VND gần như đi ngang 

và chỉ tăng vào ngày cuối tháng trước áp lực từ diễn biến 

quốc tế. Cung cầu ngoại tệ trong nước vẫn khá ổn định, 

thêm vào đó là chênh lệch lãi suất VND-USD nới rộng 

trên liên ngân hàng sẽ hạn chế các biến động của tỷ giá 

USD/VND trong bối cảnh khó lường hiện tại. 

 Việt Nam cần 57,3 tỷ USD cho nhu cầu đầu tư bền 

vững. Đầu tư vào các mục tiêu trên có thể mở ra cơ hội 

lớn cho khu vực tư nhân trong việc sử dụng hiệu quả đồng 

vốn, đồng thời đem lại lợi ích bền vững về lâu dài cho xã 

hội. Đã có nhiều nhà đầu tư, tập đoàn, tổ chức tài chính 

tuyên bố cam kết cùng hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững. Tuy vậy lượng vốn cần thiết vẫn có sự 

thiếu hụt đáng kể. 

TIN VĨ MÔ 

 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: ‘Không dừng thị trường vì virus corona’ khi cho rằng chưa cần ngưng giao dịch và kì vọng 

thị trường hồi phục khi dịch nCoV đạt đỉnh, như từng xảy ra với SARS, H5N1. Lãnh đạo SSC cho rằng, thị trường như vậy do 

nhà đầu tư phản ứng thái quá sau khi thị trường Trung Quốc giảm sâu.  

 Khai xuân Canh Tý tại HOSE: TP HCM sẽ đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn tại các DNNN. Chủ tịch UBND TP HCM 

Nguyễn Thành Phong cho biết Thành phố sẽ hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn tại các 

DNNN, đưa nhiều doanh nghiệp uy tín, thương hiệu tốt lên sàn chứng khoán giúp làm tăng hàng hoá tốt cho thị trường. 

 HNX bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán tháng 1. Tháng 1/2020, tại HNX diễn ra 3 phiên bán đấu giá thoái vốn tại 

các công ty CTCP Nước sạch Bắc Giang, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 

Việt Nam. Kết quả cả 3 phiên đấu giá đều bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán, thu về hơn 341 tỷ đồng. 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.399 0.51% 

S&P 500 3.249 0.73% 

Nikkei 225 23.205 -1.01% 

Kospi 2.118 -0.05% 

Hang Sheng 26.357 0.17% 

SET 1.496 -1.19% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.82 0.34% 

USD/CNY 7.021 0.41% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.520 0.09% 

S&P500 VIX 17.97 -4.62% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên và phục hồi một phần mức giảm của phiên thứ Sáu tuần trước. Dow Jones đóng cửa tăng 

0,51%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,73% và 1,34%. 

 Giá dầu hôm nay giảm chạm đáy hơn một năm. Giá dầu WTI giảm 1% xuống 51 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,5% 

xuống 55,8 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,13% lên 1578,80 USD/ounce; vàng giao 

tháng 4 tăng 0,15% lên 1.583,45 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhờ dữ liệu sản xuất của Mỹ phục hồi. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1062. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,2997. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% xuống 108,62. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc hạ lãi suất trên thị trường tiền tệ để giải cứu thị 

trường. Đồng nhân dân tệ đã xuyên thủng mốc 7 tệ đổi 1 USD. Lợi suất 

trái phiếu 10 năm do chính phủ Trung Quốc phát hành giảm 18 điểm cơ 

bản, xuống còn 2,8%. Đó là mức giảm thấp nhất kể từ 2014. 

 OPEC và các nước họp khẩn vì virus corona. OPEC và Ủy ban kỹ 

thuật chung không phải OPEC (JTC) đã chốt lịch họp vào ngày 4-5/2, 

thay cho lịch định kỳ vốn sẽ diễn ra vào 5-6/3, tại Vienna để đánh giá 

tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán với nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. Cuộc 

họp xoay quanh việc thống nhất phương án sẽ tiếp tục duy trì sản lượng 

như hiện tại sau tháng 3/2019 hay cắt giảm sản lượng sâu hơn để cứu 

giá dầu. 

Highlight 


