
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.24% -0.87% 

Giá cuối ngày 940.75 104.92 

KLGD (triệu cổ phiếu)  194.16   30.78  

GTGD (tỷ đồng) 4,091.52  326.20  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-7,031,560 -12,580 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-126.66 -1.73 

Số CP tăng giá 185 75 

Số CP đứng giá 87 233 

Số CP giảm giá 161 60 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

MBS 

10% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 10.000; 

Tỷ lệ 10000:2866 

11/02/20 

PDN 15% bằng tiền 11/02/20 

CMX 
Quyền mua giá 10.000; 

Tỷ lệ 1:1 
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 

 HDB: HDBank bán hơn 3,3 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động với 

giá 10.000 đồng/cp,  tương đương 0,341% vốn điều lệ. Số tiền thu được từ 

đợt bán cổ phiếu quỹ sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho 

ngân hàng.Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ 

ngày hoàn thành phát hành. 

 LMH: Loạt lãnh đạo Landmark Holding bị bán giải chấp cổ phiếu. Chủ 

tịch Lương Quang Vinh bị bán giải chấp 100.000 cổ phiếu, giảm lượng sở 

hữu sau giao dịch xuống còn hơn 1,28 triệu cổ phiếu. Còn CEO Trương 

Hoàng Vũ bị bán giải chấp 248.200 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao 

dịch xuống còn 172.401 cổ phiếu. 

 HVG: Thuỷ sản Hùng Vương tham vọng lãi 790 tỷ năm 2020. Thuỷ sản 

Hùng Vương dự kiến kế hoạch doanh thu 12.524 tỷ đồng và lợi nhuận 790 

tỷ đồng trong năm 2020.  

 FMC: Thực phẩm Sao Ta đạt 236 tỷ đồng LNTT năm 2019. CTCP Thực 

phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu thuần 2019 đạt gần 3.710 tỷ đồng, giảm 

100 tỷ đồng so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 236 tỷ đồng, hoàn 

thành vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.  

 PMG: Petro miền Trung báo lợi nhuận năm 2019 sụt giảm 23% cùng 

kỳ. CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung ghi nhận doanh thu thuần 

2019 đạt 1.368,6 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước đó.  Lợi nhuận sau thuế 

thu về giảm 23% cùng kỳ xuống còn 68 tỷ đồng và mới hoàn thành được 

72% mục tiêu kế hoạch năm 

 VPB: Phó Tổng giám đốc Dương Thị Thu Thủy đăng ký bán 180.000 cổ 

phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 649.200 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 

13/2 đến 13/3.  

 AGG: Quỹ KIM mua 300.000 cổ phiếu vào ngày 14/1. Sau giao dịch, quỹ 

đầu tư nắm giữ 5,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,7% vốn CTCP Đầu tư và 

Phát triển Bất động sản An Gia 

 VIS: Thép Việt Ý dự kiến lỗ tiếp năm thứ 3. Năm 2019, Thép Việt Ý ghi 

nhận đạt 4.593 tỷ đồng doanh thu, giảm 12,1% so với năm 2018. Công ty 

báo lỗ sau thuế hơn 218 tỷ đồng, so với khoản lỗ 326 tỷ đồng năm trước. 

 VGC: Viglacera Vân Hải phát hành gần 14 triệu cp để tăng vốn điều lệ. 

Tổng Công ty Viglacera – CTCP sẽ phát hành 13.5 triệu cp Viglacera Vân 

Hài, tương đương với tổng giá trị 135 tỷ đồng. Số cổ phiếu này được chào 

bán cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến là 10,000 đồng/cp. tổng vốn điều 

lệ dự kiến sau đợt phát hành này sẽ tăng lên mức 300 tỷ đồng. 

TIN SÀN HOSE 

 DVN: Vinapharm báo lãi trước thuế cả năm vượt 7% kế hoạch. Cụ thể, 

doanh thu thuần 2019 đạt hơn 5.743 tỷ đồng giảm 4% cùng kỳ và LNTT đạt 

234 tỷ đồng tăng 7% cùng kỳ năm 2018. LNST đạt hơn 221 tỷ đồng tăng 7% 

so với năm 2018 

 SIP: Đầu tư Sài Gòn VRG lãi ròng quý IV/2019 giảm 11%. Theo báo cáo 

tài chính quý IV/2019, SIP ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 

25% so với cùng kỳ quý trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm gần 

11%, còn 78,6 tỷ đồng 

 STP: STP đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 giảm 29%. CTCP Công nghiệp 

Thương mại Sông Đà đặt chỉ tiêu doanh thu 2020 đạt gần 192 tỷ đồng, giảm 

6% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng, giảm 29%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           31.53  VCS            7.30  

VRE           31.19  SHB            2.57  

HDB           21.51  TNG            0.65  

VJC           16.49  TIG            0.35  

VHM             7.75  NRC            0.31  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC         (60.16) PVS           (9.90) 

POW         (41.04) NTP           (2.60) 

BID         (30.62) S55           (0.62) 

NVL         (28.88) PMC           (0.27) 

CII         (17.68) VCG           (0.25) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Cấp nước Điện 

Biên 
10/02/2020 

 Đại hạ giá, khách sạn vẫn ế. Nhiều khách sạn sụt 

giảm doanh thu nghiêm trọng vì không có khách, chủ 

đầu tư dự án không bán được hàng... là những gì đang 

diễn ra trên thị trường bất động sản. Dịch do virus 

corona bùng phát khiến lượng khách đến Khánh Hòa 

giảm hẳn, nhiều khách sạn chủ yếu phục vụ khách 

Trung Quốc hiện có công suất phòng chỉ dưới 20%. 

 Thương mại, dịch vụ 'bất động' vì nCoV. Dù thời 

gian nghỉ tết đã kết thúc cách đây gần chục ngày, 

nhưng đường phố vắng vẻ, nhà hàng - quán nhậu 

“lặng như tờ”, các trung tâm thương mại yên ắng. 

Nhiều hoạt động giao thương, dịch vụ, thương mại tại 

TPHCM, thành phố năng động nhất cả nước đang gần 

như ngưng trệ. 

 Bộ Y tế: Địa phương không có dịch có thể cho học 

sinh đi học. Theo Bộ Y tế, đối với các địa phương 

không có dịch có thể cho học sinh đi học sau khi đã 

tiêu độc, khử trùng lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ 

sinh phòng bệnh cho các cháu, hướng dẫn cho các 

cháu, phụ huynh, thầy cô về cách thức phòng bệnh và 

ngăn ngừa lây nhiễm do nCoV, không để lây nhiễm 

nCoV trong trường học. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Dịch corna có thể là động lực cho NHNN nới lỏng chính 

sách tiền tệ trong năm 2020. Khi dịch cúm corona có tác 

động giảm phát lên phần lớn giá hàng hoá và dịch vụ do 

nhu cầu tiêu dùng suy giảm, có thể là động lực cho chính 

sách tiền tệ nới lỏng hơn. Nhìn chung, áp lực lên lạm phát 

trong thời gian tới sẽ giảm đi do sự suy yếu của hoạt động 

kinh tế trong quí I và nửa đầu quí II. 

 Sẽ sớm hỗ trợ người vay bị ảnh hưởng dịch corona. 

NHNN đang phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, 

rà soát, đánh giá để xem xét điều chỉnh, ban hành cơ chế 

chính sách hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch nCoV. Trường hợp các vướng mắc thuộc 

phạm vi thẩm quyền. 

 Cảnh báo rủi ro, Bộ Tài chính tính siết lại đòn bẩy trái 

phiếu doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng nhận định thị 

trường trái phiếu doanh nghiệp đã có bước phát triển mạnh 

mẽ, thậm chí có dấu hiệu tăng trưởng "nóng". Tuy nhiên, 

đi cùng với sự phát triển này, có những rủi ro mà Bộ Tài 

chính cảnh báo, cả khối lượng, tần suất phát hành và lãi 

suất trái phiếu doanh nghiệp dự kiến sẽ có quy định mới 

siết lại. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Tianhong AM - quỹ đầu tư khổng lồ của Jack Ma sắp rót vốn vào TTCK Việt Nam. Tianhong Asset Management, một công 

ty có trụ sở tại Thiên Tân và được Ant Financial nắm giữ 51% - đã ra mắt sản phẩm China QDII đầu tiên nhằm đầu tư vào thị 

trường chứng khoán Việt Nam, Fund Selector Asia trích dẫn. Hạn mức mà Tianhong AM được cấp phép là 200 triệu USD. 

 Tổng giám đốc CMS bị phạt do bán 'chui' cổ phiếu và giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký. Ngày 4/2/2020, 

UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt 65 triệu đồng do vi phạm hành chính đối với ông Kim Ngọc Nhân. 

 Năm 2019: Lãi ròng của 898 doanh nghiệp trên sàn tăng 13%. 898 doanh nghiệp trên sàn đã tạo ra tổng cộng hơn 2.7 triệu tỷ 

đồng doanh thu thuần và hơn 201 ngàn tỷ đồng lãi ròng trong năm 2019, lần lượt tăng trưởng 11% và 13% so với năm 2018. Qua 

đó, kết năm 2019 có 812 doanh nghiệp báo lãi, 87 doanh nghiệp báo lỗ. 

  

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29.102 -0.94% 

S&P 500 3.327 -0.54% 

Nikkei 225 23.827 -0.40% 

Kospi 2.212 -0.28% 

Hang Sheng 27.404 -0.33% 

SET 1.535 -0.04% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.65 -0.03% 

USD/CNY 7.00 0.02% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.65 0.31% 

S&P500 VIX 15.47 3.41% 

 Chứng khoán Mỹ giảm sâu phiên cuối tuần khi bóng đen dịch corona lan rộng. Dow Jones giảm 0,94%, Chỉ số S&P 500 

và Nasdaq Composite cùng mất 0,54%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm trong bối cảnh thị trường lo ngại nhu cầu dầu thô giảm do ảnh hưởng bởi dịch virus corona. 

Giá dầu WTI giảm 1% xuống 49,8 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,9% xuống 54 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng 0,22% lên 1573,40 

USD/ounce; vàng giao tháng 4 tăng 0,23% lên 1577,45 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,0949. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,2890. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,08% xuống 109,62. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Iran tán thành đề nghị cắt giảm thêm sản lượng dầu của OPEC. 

Hơn 2/3 lượng dầu thô mà Trung Quốc nhập khẩu là từ OPEC và 

Nga.Tuy nhiên, toàn bộ OPEC sẽ chịu tác động nghiêm trọng từ sự sụt 

giảm nhu cầu của Trung Quốc, do đó Iran nhất trí việc cắt giảm sản 

lượng dầu để bình ổn giá. 

 Kinh tế Hàn Quốc dự kiến tăng trưởng 2,1% trong năm nay. Tuy 

nhiên, giới quan sát lo ngại rằng sự bùng phát và lan truyền nCoV sẽ 

làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý đầu năm 

nay, trong khi Trung Quốc lại là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Hàn 

Quốc, chiếm tới hơn 25% tổng đơn hàng xuất khẩu. Từ đó làm giảm 

mức tăng trưởng 2,1% như dự kiến 
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