
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.36% 2.57% 

Giá cuối ngày 938.54 105.84 

KLGD (triệu cổ phiếu)  223.66   33.55  

GTGD (tỷ đồng) 4,243.06  337.85  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,037,430 -2,342,646 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-166.98 -30.02 

Số CP tăng giá 264 77 

Số CP đứng giá 86 246 

Số CP giảm giá 83 45 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

 VPB: VPBank là ngân hàng tư nhân Việt Nam đầu tiên lọt top 300 

thương hiệu giá trị nhất toàn cầu. Giá trị thương hiệu của VPBank tăng 81 

bậc từ vị trí thứ 361 trong năm 2019 lên 280 trong năm nay và trở thành ngân 

hàng tư nhân Việt Nam đầu tiên lọt top 300. 

 MBB: Ngân hàng MB bán xong 21,4 triệu cổ phiếu quỹ. Thời gian thực 

hiện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 29/1/2020. Số lượng cố phiếu quỹ sau giao 

dịch chỉ còn lại hơn 25,6 triệu cổ phiếu. 

 BID: BIDV giải thể văn phòng đại diện tại Cộng hòa Séc, sau 8 năm thành 

lập. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 3/2/2020.  

 VRC: Đầu tư VRC báo lãi năm 2019 chỉ bằng 1/11 cùng kỳ. CTCP Bất 

động sản và Đầu tư VRC ghi nhận doanh thu 2019 đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 

71% so với năm trước. VRC ghi nhận lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng, giảm 

sâu chỉ bằng 1/11 con số đạt được năm trước. 

 VIS: Thép Việt Ý lại đặt mục tiêu lỗ hơn 65 tỷ đồng năm 2020. CTCP 

Thép Việt Ý lên kế hoạch kinh doanh 2020 với tổng doanh thu ước đạt hơn 

3.634 tỷ đồng, giảm gần 21% so với doanh thu đạt được năm 2019. Công ty 

dự kiến  tiếp tục lỗ với số lỗ khoảng 65,5 tỷ đồng.  

 VCF: Vinacafe Biên Hòa lãi 678 tỷ đồng năm 2019. CTCP Vinacafe Biên 

Hòa ghi nhận  doanh thu thuần 2019 đạt 3.097 tỷ đồng, giảm gần 10% so với 

năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 678 tỷ đồng, tăng 6,4% so 

với lợi nhuận đạt được năm 2018 và vừa vặn hoàn thành mục tiêu đạt từ 650 

đến 750 tỷ đồng lợi nhuận được giao cho cả năm. 

 LMH: Landmark Holding báo lỗ quý 4. CTCP Landmark Holding ghi 

nhận doanh thu thuần Q4/2019 đạt hơn 278 tỷ đồng, giảm mạnh 3,5 lần so 

với mức 971 tỷ cùng kỳ. LMH lỗ ròng hơn 4,2 tỷ trong quý cuối năm. 

 BHN: Lợi nhuận Habeco tăng mạnh trở lại trong năm 2019. Lũy kế năm 

2019, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ghi nhận 

doanh thu thuần 9.439 tỷ đồng, tăng gần 4%; Lợi nhuận sau thuế 539,5 tỷ 

đồng, tăng 11% so với năm trước. 

 FTM: Đức Quân Fortex báo lỗ 95 tỷ đồng năm 2019. CTCP Đầu tư và 

Phát triển Đức Quân đạt gần 1.000 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2019 

giảm 13,2% so với cùng kỳ.  FTM lỗ ròng gần 95 tỷ đồng trong khi năm 

2018 lãi gần 29 tỷ đồng. 

 HPG: Hòa Phát đặt mục tiêu xuất khẩu 400.000 tấn thép xây dựng trong 

2020, tăng 51% so với 2019. Công ty dự kiến sẽ xuất khẩu 30.000 tấn ống 

thép, tôn trong năm 2020, tăng 20%. 

TIN SÀN HOSE 

 SHB: 9X chi hàng trăm tỷ đồng để sở hữu 35,9 triệu cổ phiếu SHB. Ông 

Đỗ Vinh Quang, con trai của ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB vừa 

mua thành công 35,9 triệu cổ phiếu từ ngày 15/1-3/2/2020 theo phương thức 

khớp lệnh trên sàn. Ông Đỗ Vinh Quang hiện nắm giữ 2,98% SHB 

 PVS: PVS thoát lỗ quý 4/2019 nhờ hoàn nhập dự phòng. Trong quý 

4/2019, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã thực hiện gần 

3,664 tỷ đồng doanh thu thuần. Công ty lỗ gộp gần 30 tỷ đồng. PVS vẫn lãi 

ròng hơn 81 tỷ đồng trong quý cuối năm 2019, giảm 77% so với cùng kỳ năm 

trước do công ty đã thực hiện hoàn nhập dự phòng bảo hành của dự án cơ cấu 

khí dầu khí.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30           30.92  TNG            0.63  

HDB           23.69  AMV            0.61  

VRE           23.12  TIG            0.38  

VHM           17.55  VMC            0.12  

VJC           16.60  VCS            0.08  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN         (67.30) PVS         (18.19) 

NVLVIC         (63.68) SHB           (4.69) 

VNM         (43.49) CEO           (2.47) 

BID         (26.03) NTP           (1.92) 

VCI         (21.76) NDN           (1.91) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Cấp nước Điện 

Biên 
10/02/2020 

 Xử lý gần 3.000 cửa hàng bán khẩu trang trên toàn 

quốc, những trường hợp bị xử lý hầu hết là do không 

niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, găm hàng, 

tăng giá quá mức, hàng hóa không ghi rõ nguồn gốc, 

xuất xứ.... Ngay khi dịch nCoV xuất hiện, Bộ Công 

Thương đã chỉ đạo các địa phương tăng cường quản 

lý theo địa bàn, kiểm tra niêm yết giá bán và xử lý 

nghiêm những hành vi gom hàng, trục lợi, tăng giá. 

 60 tổ chức, cá nhân mua bán dữ liệu cá nhân trên 

mạng qua rà soát sơ bộ của Bộ Công an. Trong các 

tổ chức, cá nhân này có cả những công ty cung cấp 

giải pháp công nghệ, nhân viên môi giới bất động sản, 

nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước, người có khả 

năng truy cập vào hệ thống chính quyền điện tử về 

giáo dục, y tế, chứng khoán, bệnh viện... 

 Doanh nghiệp logistics sẽ giảm chi phí lưu kho để 

hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Bộ Công Thương đã có 

công văn đề nghị các doanh nghiệp logistics, đặc biệt 

là những doanh nghiệp có kho lạnh, hỗ trợ doanh 

nghiệp kinh doanh nông sản thông qua việc ưu tiên 

bảo quản các mặt hàng nông sản gặp khó khăn trong 

việc xuất khẩu sang Trung Quốc, giảm 10-20% chi phí 

lưu kho. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thủ tướng cho phép cửa khẩu giao thương trở lại. 

Hàng hóa tại cửa khẩu được giao thương trở lại nhưng 

phải kiểm dịch, đảm bảo chống dịch, trong đó có quy 

định cách ly 14 ngày với tài xế chở hàng qua biên giới. 

Ngoài ra, tàu liên vận, máy bay chở hàng được cấp phép 

hoạt động, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đến hết ngày 6/2, 

60 container thanh long tại cửa khẩu Lạng Sơn đã được 

thông quan, vẫn còn tồn 200 container. 

 Bất động sản đình trệ vì corona. Chưa kịp ăn tết xong 

thì dịch cúm Corona bùng phát đã gây khó khăn cho 

nhiều lĩnh vực, trong đó có BĐS. Cuối năm 2019 cơn địa 

chấn mang tên Cocobay đã làm thị trường BĐS nghỉ 

dưỡng chao đảo. Chưa kịp hồi phục thì nay lại có thêm 

cơn bão mang tên cúm Corona chắc chắn sẽ khiến thị 

BĐS nghỉ dưỡng đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. 

 NHNN sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản trong trường hợp 

bị ảnh hưởng do dịch bệnh, các NHTM không được 

tăng lãi suất. Phó Thống đốc NHNN yêu cầu Vụ Chính 

sách tiền tệ, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế nghiên cứu, 

chỉ đạo các ngân hàng thương mại tái cơ cấu nợ, chuyển 

nợ, giãn nợ… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị 

thiệt hại do dịch nCoV gây ra. 

  

TIN VĨ MÔ 

 

 Cổ phiếu bia bị 'bóp nghẹt' giữa hai gọng kìm Nghị định 100 và virus corona. Hàng loạt cổ phiếu bia sụt giảm kể từ khi 

thị trường chứng khoán mở cửa trở lại sau Tết Nguyên đán. Nhu cầu tiêu thụ bia đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề. 

 Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch hôm qua có diễn biến khá tích cực khi toàn thị trường có 36 mã tăng giá, 

11 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Kết phiên, các chứng quyền thuộc mã cơ sở VRE là nhóm tăng mạnh nhất thị trường. Khối 

ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với mức bán ròng hơn 228 ngàn đơn vị.  

 Thứ trưởng Vũ Thị Mai: Cấm lợi dụng dịch bệnh để làm giá chứng khoán. Để ổn định tâm lý nhà đầu tư sau Tết, Bộ Tài 

chính đã chỉ đạo UBCKNN tích cực tuyên truyền, đồng thời, giám sát chặt chẽ thị trường, cấm lợi dụng dịch bệnh để làm giá 

chứng khoán. 

 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29.379 0.30% 

S&P 500 3.346 0.33% 

Nikkei 225 23.925 0.22% 

Kospi 2.218 -0.44% 

Hang Sheng 27.494 2.64% 

SET 1.536 0.11% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.47 0.17% 

USD/CNY 6.97 0.02% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.65 0.31% 

S&P500 VIX 14.96 -1.25% 

 Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm và lập đỉnh mới sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ giảm một nửa thuế quan với hàng 

nghìn sản phẩm Mỹ trị giá 75 tỉ USD. Dow Jones tăng 0,3%, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 0,33% và 

0,67%. Cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở đỉnh lịch sử. 

 Giá dầu hôm nay diễn biến trái chiều sau thông tin OPEC có thể tăng hạn mức giảm sản lượng. Giá dầu WTI tăng 0,3% 

lên 51,3 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,2% xuống 54,8 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,04% xuống 1.565,80 USD/ounce; vàng giao tháng 4 giảm 0,04% 

xuống 1.569,65 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm sau khi Trung Quốc nới thuế quan với Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,0981. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD đạt 1,2929. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 109,98. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc giảm một nửa thuế với hàng nhập từ Mỹ trị giá 75 tỷ 

USD kể từ ngày 14/2. Theo Ủy ban thuế Quốc vụ viện Trung Quốc, 

mức giảm này sẽ được áp dụng đối với mức thuế 5 và 10% đã được Bắc 

Kinh áp đặt hồi tháng 9/2019 đối với hơn 1.600 mặt hàng nhập khẩu 

từ Mỹ. 

 Thái Lan lo cứu kinh tế khỏi virus corona. Đứng thứ ba về số ca 

nhiễm nCoV ngoài Trung Quốc, Thái Lan ngoài chống dịch còn lo kinh 

tế suy thoái khi phụ thuộc nhiều vào du lịch và Trung Quốc. Hiện du 

lịch - chiếm khoảng một phần năm GDP của Thái Lan - được dự báo 

chứng kiến đà giảm tốc trong quý I năm nay 
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