
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.34% 0.61% 

Giá cuối ngày 925.91 103.19 

KLGD (triệu cổ phiếu)  197.38   34.80  

GTGD (tỷ đồng) 4,319.54  354.86  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-8,796,260 -1,793,259 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-173.18 -20.77 

Số CP tăng giá 177 54 

Số CP đứng giá 104 250 

Số CP giảm giá 154 64 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HLT 10% bằng cổ phiếu 06/02/20 

ABI 12% bằng tiền 07/02/20 

BSH 10% bằng tiền 07/02/20 

CX8 3,5% 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 

DTG 8% bằng tiền 14/02/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VDS: Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch lãi 2020 tăng 66% lên 72 tỷ 

đồng.  Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của VDS với tổng doanh thu 323 tỷ 

đồng, giảm 5,9% so với thực hiện năm 2019.  Lợi nhuận trước thuế theo kế 

hoạch đạt 72 tỷ đồng, tăng 66,3%. 

 CTG: PYN Elite dồn tiền mua cổ phiếu VietinBank. Danh mục đầu tư 

của PYN Elite Fund biến động đáng chú ý khi cổ phiếu VietinBank liên tiếp 

được tăng tỷ trọng. Cổ phiếu này lần đầu xuất hiện trong top 12 của quỹ Phần 

Lan vào tháng 11/2019 với tỷ trọng 2,18%. Đến ngày 3/2, CTG chiếm hơn 

10,5% giá trị tài sản ròng 

 QBS: QBS báo lỗ 176 tỷ đồng trong năm 2019. CTCP Xuất nhập khẩu 

Quảng Bình ghi nhận doanh thu thuần 2019 đạt 1.431 tỷ đồng giảm 34,6% 

so với cùng kỳ, LNST âm 175,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 59 

tỷ đồng. 

 DPM: Năm 2019 Đạm Phú Mỹ lãi hơn 370 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2019, 

Tổng Công ty phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP đạt gần 6.833 tỷ đồng 

doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, LNTT đạt 435,5 tỷ đồng giảm 1 

nửa so với kết quả đạt được năm 2018, LNST đạt 370,4 tỷ đồng giảm 48% 

so với cùng kỳ.  

 GTN: GTNfoods đặt kế hoạch lãi 2020 gấp gần 8 lần. GTNfoods đặt mục 

tiêu 2020 với chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất 2.909 tỷ, giảm 2% và lợi 

nhuận sau thuế 99 tỷ đồng, gấp 7,6 lần năm trước. Với công ty mẹ, GTNfoods 

dự kiến không có doanh thu năm 2020 nhưng sẽ có lãi sau thuế 71 tỷ đồng.  

 DIC: DIC báo lỗ 25 tỷ quý IV/2019. CTCP đầu tư và thương mại DIC ghi 

nhận doanh thu Q4/2019 đạt 448 tỷ đồng, tăng 40%. Công ty báo lỗ 25 tỷ 

đồng, tăng đột biến so mức lỗ 150 triệu đồng cùng kỳ năm trước. 

 VNG: VNG giảm lỗ từ công ty liên kết, lãi năm 2019 tăng 91%. Công ty 

cổ phần VNG có doanh thu năm 2019 tăng 20% lên 5.178 tỷ đồng.  Lợi nhuận 

trước thuế cao gấp rưỡi cùng kỳ đạt 641 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông 

công ty mẹ gần 642 tỷ, tăng 91% so với năm trước. 

 CTF: City Auto phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50% bằng phân 

nửa thị giá. City Auto thông qua phương án phát hành 22,7 triệu cổ phiếu 

cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 50%. Sau phát hành, công 

ty dự kiến tăng vốn lên 683 tỷ đồng. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, dự 

kiến thu về 227 tỷ đồng. 

 TNA: Chủ tịch TNA đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu. nhằm mục đích đầu 

tư cá nhân. Nếu giao dịch thành công ông Hoà sẽ nâng lượng nắm giữ cổ 

phiếu lên hơn 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 19,8%/vốn. 

  

TIN SÀN HOSE 

 BDP: Khách sạn Sheraton Đà Nẵng lỗ tiếp 144 tỷ đồng năm 2019. Công 

ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ghi nhận tổng doanh thu 

thuần đạt  382 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, lỗ ròng 143,5 tỷ đồng trong 

khi năm 2018 cũng đã báo lỗ 178 tỷ đồng.  

 NNG: Nhựa Ngọc Nghĩa bất ngờ báo lỗ 350 tỷ đồng. Công ty báo lỗ ròng 

năm 2019 đạt 350 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi gần 353 tỷ đồng. Đây cũng 

là năm đầu tiên NNG báo lỗ kể từ khi niêm yết. 

 CTR: CTR báo lãi kỷ lục gần 181 tỷ đồng năm 2019. Lũy kế cả năm 2019, 

Tổng CTCP công trình Viettel có doanh thu tăng 18% đạt 5.046 tỷ đồng và lợi 

nhuận sau thuế gần 181 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HDB           34.82  WCS            0.24  

E1VFVN30           32.53  TNG            0.22  

CTG           15.04  AMV            0.21  

VJC             6.16  VCS            0.10  

VCB             5.69  SRA            0.09  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

DXG           62.12  PVS          11.36  

VNM           39.93  PLC            4.11  

HPG           33.89  SHS            2.28  

VRE           16.36  NTP            1.76  

PLX           12.57  SHB            1.07  

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 

 Chính phủ yêu cầu: Giảm giá xăng dầu theo giá thị 

trường; không tăng giá điện và các dịch vụ công 

trong thời gian tới. Chính phủ cũng yêu cầu theo dõi 

chặt chẽ sự biến động của giá cả thị trường nhằm có 

những giải pháp phù hợp hạn chế sự tăng bất thường; 

xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, nâng giá. 

 Miễn thuế nhập nguyên liệu sản xuất khẩu trang, 

nước sát khuẩn. Ngày 4/2, Bộ Tài chính trình Thủ 

tướng, đề xuất miễn thuế với khẩu trang y tế nhập 

khẩu phòng dịch. Cùng đó, sẽ miễn thuế nhập khẩu 

với nguyên liệu sản xuất khẩu trang và miễn thuế 

nhập khẩu các loại nước khử trùng, phòng chống dịch. 

 Giá bán tôm có xu hướng giảm do dịch virus 

corona và các nước đồng loạt tăng sản lượng. Ở 

thời điểm này, các chuyên gia cho biết chưa thể ước 

lượng cụ thể mức độ tác động của dịch bệnh lên giá 

xuất khẩu toàn cầu nhưng tác động có thể rất đáng kể, 

xét đến vị thế thị trường tiêu thụ hàng đầu của Trung 

Quốc và các diễn biến phức tạp của dịch. Việc hạn 

chế tập trung đông người và các cơ sở sản xuất ngưng 

hoạt động sẽ làm giảm nhu cầu nhập khẩu tôm của 

Trung Quốc. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngân hàng ưu đãi lãi suất, cơ cấu lại nợ cho doanh 

nghiệp ảnh hưởng bởi dịch nCoV. Đồng thời, các TCTD 

chỉ đạo chi nhánh, phòng giao dịch cần chủ động nắm bắt 

tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách 

hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch nCoV, nhất là 

những ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du 

lịch, nông nghiệp, xuất khẩu... để kịp thời áp dụng các biện 

pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. 

 Xuất nhập khẩu của Việt Nam sớm chịu ảnh hưởng từ 

dịch nCoV. Sự bùng phát dịch nCoV không chỉ ảnh 

hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu hiện tại mà còn ảnh 

hưởng đến các cuộc đàm phán mở cửa thị trường Trung 

Quốc với mặt hàng sầu riêng và chanh leo... Thậm chí 

chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn Hải quan Trung 

Quốc cũng bị hủy bỏ. 

 Thứ trưởng KHĐT: Đã tính đến gói hỗ trợ thúc đẩy 

kinh tế sau dịch Corona. Đại diện Bộ KHĐT cho biết Bộ 

đã kiến nghị 2 hướng giải pháp. Trong bối cảnh dịch đang 

diễn ra, ông Phương cho biết trước mắt Bộ ưu tiên vào việc 

phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Và ngay sau khi dịch 

bệnh được khống chế thì Bộ sẽ hướng đến việc khắc phục 

thiệt hại, giúp nền kinh tế phục hồi. 

  

TIN VĨ MÔ 

 

 Hanel lên sàn chứng khoán vào 13/2, giá 10.900 đồng/cp, biên độ dao động giá trong ngày đầu tiên tại UPCoM là 40%, như 

vậy cổ phiếu biến động trong khoảng 6.540 – 15.260 đồng/cp. Khối lượng đăng ký giao dịch 192,6 triệu cổ phiếu tương đương 

với vốn điều lệ 1.926 tỷ đồng. Mã chứng khoán là HNE. 

 Chứng khoán tháng 2 vẫn gặp nhiều khó khăn do dịch nCoV là nhận định của một số công ty chứng khoán. Cùng với đó, 

định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn với P/E 14,9x, thấp hơn trung bình 5 năm, triển vọng tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận 

doanh nghiệp Việt Nam 2020 mặc dù chịu nhiều áp lực nhưng cơ bản vẫn đạt mức tích cực. 

 Một cá nhân bị phạt do không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn DST. Ông Tuấn bị phạt 50 triệu đồng do không báo cáo khi 

sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29.291 1.68% 

S&P 500 3.345 1.13% 

Nikkei 225 23.319 0.10% 

Kospi 2.165 -0.37% 

Hang Sheng 27.028 0.90% 

SET 1.534 0.97% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.29 -0.02% 

USD/CNY 6.98 0.09% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.66 0.53% 

S&P500 VIX 15.17 -5.48% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp. Dow Jones đóng cửa tăng  tương đương 1,7%, chỉ số S&P 

500 tăng 1,1% lên đỉnh mới 3.334,69 điểm, Nasdaq tăng 0.43%. 

 Giá dầu hôm nay giảm sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng 3,4 triệu thùng trong tuần trước. Giá dầu WTI giảm 

1% xuống 51 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,5% xuống 55,8 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay phục hồi trong môi trường lãi suất thấp toàn cầu. Giá vàng giao ngay giảm 0,01% xuống 1555,70 

USD/ounce; vàng giao tháng 4 giảm 0 giảm 0,03% xuống 1559,35 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trên thị trường quốc tế nhờ dữ liệu khả quan của Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 

1,1000. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,03% xuống 1,2997. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 109,80. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Hàng loạt 'đại gia' công nghiệp bị gián đoạn sản xuất vì nCoV. 

Ericsson và Airbus đã tạm đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc trong khi 

Hyundai thậm chí không thể sản xuất ở Hàn Quốc vì thiếu vật tư, linh 

kiện. Nhiều công ty toàn cầu đã đình chỉ sản xuất, đóng cửa các nhà 

máy và cửa hàng bán lẻ ở Trung Quốc. Một số cố gắng kéo dài kỷ nghỉ 

Tết Nguyên đán cho công nhân. 

 Thượng viện Mỹ tha bổng TT Trump trong phiên xử luận tội. Ông 

Trump đã được trắng án với cả hai tội danh lạm dụng quyền lực và cản 

trở quốc hội trong phiên xử luận tội hôm 5/2 ở Thượng viện Mỹ, nơi 

phe Cộng hòa chiếm đa số. 
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