
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.10% 1.25% 

Giá cuối ngày 929.09 102.57 

KLGD (triệu cổ phiếu)  197.68   29.80  

GTGD (tỷ đồng) 3,941.55  291.59  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-10,716,170 -2,062,890 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-211.79 -24.95 

Số CP tăng giá 148 69 

Số CP đứng giá 96 238 

Số CP giảm giá 187 61 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

CNG 10% bằng tiền 05/02/20 

LPB 10% bằng cổ phiếu 05/02/20 

HLT 10% bằng cổ phiếu 06/02/20 

ABI 12% bằng tiền 07/02/20 

BSH 10% bằng tiền 07/02/20 

PDN 15% bằng tiền 11/02/20 

SAB 35% bằng tiền 13/02/20 

D2D 15% bằng tiền 13/02/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 GAB: Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu GAB. 

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 

FLC đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu để trở thành cổ đông của công ty. Giao 

dịch dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày, kể từ 4/2/20. 

 REE: Cơ điện lạnh đã sở hữu gần 50% vốn tại Thuỷ điện Vĩnh Sơn – 

Sông Hinh. CTCP Cơ điện lạnh vừa mua vào thành công gần 59 triệu cổ 

phiếu Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. Phương thức thực hiện khớp lệnh và 

thoả thuận, thời gian giao dịch từ 26/12/2019 đến 21/1/2020. 

 QCG: Quý 4 lãi ròng hơn 7 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ. CTCP 

Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu Q4/2019 đạt 169,4 tỷ đồng, giảm 

20% so với cùng kỳ năm ngoái. QCG báo lãi ròng 7,23 tỷ đồng giảm 84% so 

với cùng kỳ trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 6,18 tỷ đồng. 

 GEG: Năm 2019 lãi 254 tỷ đồng, vượt 108% kế hoạch. CTCP Điện Gia 

Lai ghi nhận doanh thu năm 2019 đạt 1.158 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng 

kỳ, LNST đạt 294 tỷ đồng trong đó LNST công ty mẹ đạt 253,6 tỷ đồng tăng 

75% so với năm 2018. Kết thúc năm 2019 công ty đã hoàn thành vượt tới 

75% mục tiêu về doanh thu và 108% mục tiêu về LNST.   

 NKG: LNST cả năm giảm 17% so với cùng kỳ. CTCP Thép Nam Kim ghi 

nhận doanh thu thuần 2019 đạt 12.177 tỷ đồng, giảm 17,8% so với năm 2018. 

Lợi nhuận sau thuế cả năm còn hơn 47,3 tỷ đồng, giảm 17,5% so với lợi 

nhuận đạt được năm 2018 

 PLX: Năm 2019 Petrolimex lãi 5.772 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ. 

Lũy kế cả năm 2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đạt 189.642 tỷ đồng 

doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ, LNTT đạt 5.772 tỷ đồng tăng 

11,4% so với 2018, LNST đạt 4.772 tỷ đồng. 

 DLG: Đức Long Gia Lai báo lãi 108 tỷ đồng năm 2019. Theo đó, doanh 

thu thuần 2019 đạt 2.863 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ và mới hoàn 

thành 89,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 107,8 tỷ đồng, gấp 7,5 

lần lợi nhuận đạt được năm 2018 nhưng cũng mới chỉ thực hiện được 90% 

chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

 FIT: Quý 4 báo lãi 66 tỷ đồng cao nhất trong 16 quý vừa qua. Công ty cổ 

phần Tập đoàn F.I.T ghi nhận doanh thu Q4/2019 đạt 331 tỷ đồng giảm 25% 

so với cùng kỳ. FIT lãi ròng tới 66 tỷ đồng trong đó cùng kỳ lỗ ròng 6 tỷ. 

 TNA: Từ ngày 2/1 đến 31/1 Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Hòa không 

mua cổ phiếu nào trong số 2,5 triệu cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá 

không như kì vọng. Ông Hòa hiện nắm giữ 4,4 triệu cổ phiếu, tương đương 

12,6% vốn TNA. 

  

TIN SÀN HOSE 

 DNY: Thép Dana Ý lỗ tiếp 50 tỷ đồng quý 4. Theo BCTC quý 4/2019 , công 

ty phát sinh hơn 2,7 tỷ đồng doanh thu, lỗ tiếp hơn 50 tỷ đồng, nâng tổng lỗ 

cả năm lên 313 tỷ đồng.  

 TVN: VnSteel báo lãi sau thuế 488 tỷ đồng năm 2019, vượt 39% kế hoạch 

năm. Cụ thể, doanh thu thuần 2019 đạt 23.609 tỷ đồng, giảm 4,3% so với năm 

2018 và vượt 22,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ bằng cùng kỳ, 

đạt 487,5 tỷ đồng. 

 VNR:  Từ ngày 25/12/2019 đến 20/1, Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt đã mua 

455.900 cổ phiếu trong số 2,9 triệu cổ phiếu đăng kỳ do điều kiện thị trường 

không phù hợp. Sau giao dịch, quỹ nắm giữ 10,5 triệu cổ phiếu, tương đương 

8%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30           20.34  WCS            0.39  

HDB           19.05  AMV            0.26  

CTG           13.28  TIG            0.17  

VJC           10.22  NBC            0.10  

VCB             8.94  NRC            0.08  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC         (59.31) PVS         (10.90) 

VNM         (53.65) TNG           (3.72) 

DXG         (22.59) SHB           (3.68) 

POW         (20.36) NDN           (2.95) 

STB         (13.64) SHS           (1.99) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Cấp nước Điện 

Biên 
10/02/2020 

HSX 
Công ty Cổ phần Công trình Công 

cộng Vĩnh Long 
06/02/2020 

 Doanh nghiệp dệt may chạy đua sản xuất khẩu 

trang. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam 

cho biết đang đẩy mạnh sản xuất vải dệt kim kháng 

khuẩn và vải không dệt kháng khuẩn để sản xuất khẩu 

trang phục vụ nhu cầu phòng chống dịch corona. 

Nhiều doanh nghiệp dệt may khác cũng sẽ đưa ra thị 

trường hàng triệu khẩu trang những ngày tới. 

 Du lịch Việt Nam gánh chịu 3 tác động do dịch 

corona. Tác động đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là sự 

sụt giảm đáng kể lượng khách Trung Quốc đến Việt 

Nam, tác động thứ hai là sự sụt giảm lượng khách 

quốc tế tại Châu Á, tác động thứ ba phải kể đến nguồn 

cầu du lịch trong nước cũng sẽ sụt giảm đáng kể do 

đa số người dân có xu hướng tránh đi đến những địa 

điểm tập trung đông người. 

 Tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị 

phạt 10 đến 20 triệu đồng. Theo Nghị định 

15/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 – 20 triệu 

đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung 

cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, 

xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ 

chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN yêu cầu các ngân hàng khẩn trương triển khai 

biện pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của 

dịch virus Corona. NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, 

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thống kê mức độ 

thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của 

dịch virus Corona để đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời. 

 GDP quý I có thể thấp hơn năm ngoái do ảnh hưởng 

virus corona. Khu vực dịch vụ của Việt Nam được đánh 

giá sẽ bị tác động nhiều nhất bởi dịch bệnh, điển hình là 

các ngành: vận tải, lưu trú, du lịch, bán lẻ, nhà hàng, hoạt 

động giải trí. Tính tổng các nhóm dịch vụ chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ tình hình suy giảm do dịch bệnh hiện chiếm 

khoảng 17,3% trong GDP năm 2019. 

 Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam với Trung Quốc 

giảm mạnh. Chiều 4-2, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục 

Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu với Trung Quốc 

trong tháng 1-2020 chỉ đạt 8,29 tỷ USD, giảm 25,8% so 

với tháng 12-2019 và giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 

2019. Nguyên nhân chính dẫn đến giảm xuất nhập khẩu 

với Trung Quốc giảm mạnh là vì toàn bộ thời gian nghỉ 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 rơi vào tháng 1. 

TIN VĨ MÔ 

 Cổ phiếu Việt Nam mất vị trí á quân trong danh mục iShares MSCI Frontier 100 ETF. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/1 cho 

thấy tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của iShares MSCI Frontier 100 ETF giảm xuống còn 11,02%, xếp sau Morocco 

với tỉ trọng 11,14%. Cổ phiếu Kuwait vẫn đang chiếm tỉ trọng lớn nhất với 28,05%. 

 Lãi suất trúng thầu TPCP tháng 1 giảm trên tất cả các kỳ hạn. Tháng 1, HNX tổ chức 12 đợt đấu thầu, huy động 9.526 tỷ 

đồng trái phiếu chính phủ, giảm 15,3% so với tháng 12/2019. So với cuối 2019, lãi suất trúng thầu giảm trên tất cả các kỳ hạn, 

với mức giảm từ 0,6-1,71 điểm %/năm. Trong đó lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn 7 năm giảm mạnh nhất, ở mức giảm 1,71 điểm 

%/năm. 

 HNX không đánh cồng để tránh tập trung đông người, phòng virus Corona. HNX cho biết, kế hoạch đánh đánh cồng khai 

trương phiên giao dịch Xuân Canh Tý tại HNX diễn vào ngày 4/2/2020 không được tổ chức nữa nhằm tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  2    

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 28.807 1.44% 

S&P 500 3.297 1.50% 

Nikkei 225 23.295 1.41% 

Kospi 2.173 0.70% 

Hang Sheng 26.676 1.21% 

SET 1.520 1.56% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 97.93 0.14% 

USD/CNY 7.00 -0.30% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.60 -0.22% 

S&P500 VIX 16.05 -10.68% 

 Chứng khoán Mỹ tăng điểm vững chắc sau phiên hồi phục trước đó khi nhà đầu tư bớt lo ngại về tác động kinh tế của dịch 

virus corona. Dow Jones đóng cửa tăng 1,44%. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, còn Nasdaq Composite vượt trội với mức tăng 

2,1% và lập đỉnh mới. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm do thị trường lo ngại nhu cầu năng lượng giảm khi dịch virus corona bùng phát. Giá dầu WTI 

giảm 0,4% xuống 49 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,5% xuống 54,7 USD/thùng. 

 Giá vàng tăng nhẹ dù Trung Quốc đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động kinh tế. Giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên 

1553,80 USD/ounce; vàng giao tháng 4 tăng 0,03% lên 1.557,15 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng so với các tài sản an toàn. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1046. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD tăng 0,03% lên 1,3032. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 109,50. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Bloomberg: Tại sao Coronavirus sẽ không đưa việc làm trở lại Hoa 

Kỳ? Đúng là dịch bệnh có thể khiến các công ty đa quốc gia suy nghĩ 

lại về sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc 

đặc biệt phụ thuộc vào việc nhập khẩu linh kiện và hàng hóa sản xuất 

tại Trung Quốc. Nhưng lựa chọn thay thế khó có thể là Hoa Kỳ. Các 

công ty này đã xây dựng cơ sở hạ tầng quản lý và kỹ thuật để quản lý 

chuỗi cung ứng toàn cầu, ở rất nhiều quốc gia có chi phí thấp khác. 

 Trung Quốc cứu nền kinh tế đang sốt cao vì virus Vũ Hán như thế 

nào? Reuters dẫn nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết chính quyền Trung 

Quốc đang thảo luận việc có hạ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 

hay không. Ngoài ra, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ hạ lãi suất 

cơ bản vào ngày 20/2 tới và cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở các nhà 

băng trong những tuần tới. 

Highlight 


