
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.42% 0.77% 

Giá cuối ngày 934.67 104.78 

KLGD (triệu cổ phiếu)  179.35   26.33  

GTGD (tỷ đồng) 3,178.25  264.53  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,061,060 -193,900 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-58.29 -5 

Số CP tăng giá 199 68 

Số CP đứng giá 101 241 

Số CP giảm giá 134 58 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

PJC 
Quyền mua giá 10.000 

Tỷ lệ 100:25 
11/02/20 

SAB 35% bằng tiền 13/02/20 

D2D 15% bằng tiền 13/02/20 

VFG 10% bằng tiền 14/02/20 

TVP 10% bằng tiền 14/02/20 

DNC 10% bằng tiền 17/02/20 

THP 10% bằng tiền 17/02/20 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB: VPBank miễn nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc người nước ngoài. VPB 

chấm dứt hợp đồng lao động với 2 Phó tổng giám đốc là ông Kosaraju Kiran 

Babu từ ngày 7/2 và ông Sanjeev Nanavati từ ngày 10/2. 

 DXG: Ngày 5/2, Quỹ KIM đã bán 2 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ 

còn 25,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9% vốn CTCP Tập đoàn Đất Xanh. 

 HPG: Tập Đoàn Hòa Phát muốn đầu tư tiếp 60.000 tỷ đồng mở rộng 

khu liên hợp Dung Quất. Quy mô giai đoạn mở rộng của dự án là 5 triệu 

tấn thép các loại. Diện tích đất sử dụng khoảng 166 ha. Tổng vốn đầu tư dự 

án 60.000 tỷ đồng bao gồm 50.000 tỷ đồng vốn cố định và 10.000 tỷ đồng 

vốn lưu động. 

 DIG: Ngày 6/2, Dragon Capital đã bán 402.730 cổ phiếu, giảm lượng nắm 

giữ còn 72,2 triệu cổ phiếu, tương đương 22,9% vốn Tổng CTCP Đầu tư Phát 

triển Xây dựng .  

 ELC: Elcom lãi ròng quý 4 gần 25 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư Phát 

triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ghi nhận doanh thu thuần Q4/2019 đạt 

hơn 610 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 363% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi 

nhuận sau thuế gấp 5,5 lần cùng kỳ, đạt 24,5 tỷ đồng. 

 LMH: Ngày 5/2, ông Hà Mạnh Cường đã bán 1,5 triệu cổ phiếu, giảm 

lượng nắm giữ còn 168.108 cổ phiếu, tương đương 0,7% vốn CTCP 

Landmark Holding. 

 GTA: GTA báo lãi ròng 2019 tăng 5%. CTCP Chế biến gỗ Thuận An ghi 

nhận doanh thu 2019 đạt gần 662.6 tỷ đồng, tăng hơn 14%. GTA lãi ròng 

18.3 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm trước. 

 YEG: Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán tối 

đa 5,05 triệu cổ phiếu. Dự kiến, sau giao dịch còn sở hữu 7,98 triệu cổ phiếu, 

ứng 25,52% vốn Yeah1. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa 

thuận từ ngày 17/ 2 đến 17/3. Mục đích là bán cho đối tác chiến lược. 

 HVH: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Trần Văn Duy đăng 

ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 859.310 cổ phiếu, tương 

đương 4,4% vốn của HVH. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận 

hoặc khớp lệnh, từ ngày 14/2 đến 13/3. 

 FRT: Ngày 7/2, Dragon Capital đã bán 150.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm 

giữ còn 14,2 triệu cổ phiếu, tương đương 17,9% vốn FRT . 

  

TIN SÀN HOSE 

 DNW: Dowaco báo lợi nhuận quý 4 sụt giảm 13% cùng kỳ. CTCP Cấp 

nước Đồng Nai ghi nhận doanh thu thuần Q4/2019 đạt 280,6 tỷ đồng, tăng gần 

13% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 52,2 tỷ đồng, sụt giảm 13% so với cùng kỳ. 

 BCM: Becamex báo lãi 2.674 tỷ đồng năm 2019. Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Khu công nghiệp – CTCP ghi nhận doanh thu 2019 đạt 8.298 tỷ 

đồng, tăng 28,4% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế của Becamex còn 

2.673 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2018 và vượt đến 57% chỉ tiêu lợi nhuận 

được giao cho cả năm 

 LTG: Lộc Trời đặt kế hoạch lãi 2020 tăng 28% lên 430 tỷ đồng. Tập đoàn 

Lộc Trời lên kế hoạch doanh thu 2020 đạt 8.840 tỷ đồng. LTG kỳ vọng lãi sau 

thuế 430 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với năm ngoái. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE           29.99  VCS            0.56  

VCB           15.37  SHS            0.53  

PLX           10.25  TNG            0.51  

VHM           10.03  PVC            0.51  

PVD             7.96  HAD            0.14  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN         (42.88) PVS           (3.84) 

VNM         (28.42) NTP           (1.83) 

HPG         (19.60) INN           (0.27) 

E1VFVN30         (14.44) SCI           (0.24) 

HCM         (10.39) S55           (0.24) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Kim loại màu  

Nghệ Tĩnh 
10/03/2020 

 Dịch cúm gia cầm A/H5N6 bùng phát ở 4 tỉnh, 

thành phố. Tính đến ngày 10/2, cả nước có 8 ổ dịch 

cúm gia cầm do chủng virus A/H5N6 gây ra, buộc 

phải tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm tại 4 tỉnh, 

thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ 

An. 

 Lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm do ảnh 

hưởng dịch bệnh nCoV. Tổng cục Thống kê dự báo 

kết thúc quý I, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 

khoảng 644.000 lượt khách, giảm khoảng 800.000 

lượt khách so với trường hợp không có dịch. Theo 

tính toán, nếu dịch kéo dài hết quý I/2020, thiệt hại về 

doanh thu là khoảng 2,3 tỷ USD. 

 Nhà đầu tư Hàn Quốc, Mỹ lớn quan tâm phát triển 

điện khí LNG tại Việt Nam. Đại diện các doanh 

nghiệp quan tâm và mong muốn đầu tư các dự án điện 

khí LNG nhằm góp phần phát triển nguồn năng lượng 

sạch, đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu 

dùng cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong lĩnh vực điện khí, cam kết mong muốn đầu 

tư lâu dài, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các 

dự án điện khí LNG tại Việt Nam. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Doanh nghiệp Việt ứng phó với việc thiếu nguyên liệu 

sản xuất do nCoV. Ngành hàng Việt Nam lo ngại sẽ thiếu 

nguyên liệu sản xuất trong thời gian tới, đặc biệt là với các 

ngành sản xuất phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ 

Trung Quốc như dệt may, cao su-nhựa. hoạt động xuất 

khẩu hàng hóa của một số doanh nghiệp tham gia vào 

chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đã bắt đầu chịu tác 

động tiêu cực. 

 Tăng cường bình ổn giá các mặt hàng chống dịch. Bộ 

Tài chính cho biết phải tập trung kiểm soát, bình ổn giá 

các mặt hàng thiết yếu và kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Y 

tế tìm nguồn nhập khẩu khẩu trang phục vụ nhu cầu trong 

nước. Về thuế với những mặt hàng vật tư y tế, máy móc 

thiết bị phục vụ phòng, chống dịch. 

 Ngân hàng cảnh báo chiêu lừa đảo mới trong mùa dịch 

Corona. Nối tiếp các email cảnh báo về việc kẻ gian giả 

mạo ngân hàng, lợi dụng các Chương trình khuyến mãi, 

tặng thưởng khách hàng để hướng dẫn khách hàng truy 

cập vào đường link Internet Banking giả tạo, các ngân 

hàng vừa có thông tin cảnh báo gửi đến khách hàng đề 

phòng kẻ gian lợi dụng tuyên truyền phòng cống dịch cúm 

Corona để phát tán mã độc. 

TIN VĨ MÔ 

 Vinaconex Power (VCP) trình phương án chuyển sang niêm yết trên sàn chứng khoán. HĐQT công ty cũng cho biết việc 

niêm yết lên sàn HoSE hay HNX sẽ tùy thời điểm đăng ký. Dự kiến thời gian niêm yết vào quý 2 hoặc quý 3/2020. 

 Nhiều cổ phiếu đầu ngành giảm thanh khoản sau Tết. Khối lượng giao dịch bình quân trên HOSE giảm gần 4%, ở mức 217.7 

triệu đơn vị/phiên; giá trị giao dịch bình quân sàn này giảm hơn 8.5% về gần 4,330 tỷ đồng/phiên. Trong khi đó, khối lượng giao 

dịch bình quân trên HNX giảm 5% về còn hơn 40.4 triệu đơn vị/phiên kèm theo là giá trị giao dịch bình quân gần hơn 8% về 

410.5 tỷ đồng/phiên. 

 UBCK xử mạnh các doanh nghiệp chậm lên sàn. Thực hiện cam kết đưa ra từ cuối năm ngoái là năm 2020 sẽ tăng cường xử 

phạt các doanh nghiệp vi phạm quy định hậu cổ phần hóa phải đưa cổ phiếu lên sàn, ngay đầu năm nay, UBCK đã xử phạt hàng 

loạt doanh nghiệp chậm đưa cổ phiếu lên sàn bị xử phạt chiếm tỷ lệ cao, với 7 công ty nhận án phạt. 

  

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29.276 0.00% 

S&P 500 3.357 0.17% 

Nikkei 225 23.810 0.52% 

Kospi 2.224 0.05% 

Hang Sheng 27.584 1.26% 

SET 1.524 -0.74% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.75 -0.09% 

USD/CNY 6.97 -0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.60 0.88% 

S&P500 VIX 15.18 0.93% 

 Chứng khoán Mỹ biến động dè dặt khi nhà đầu tư phân tích hàm ý chính sách trong các phát biểu của Chủ tịch Fed và đánh 

giá tác động kinh tế của dịch virus corona. Dow Jones kết phiên quanh tham chiếu. S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa 

chỉ tăng lần lượt 0,17% và 0,11%, đủ để ghi nhận mức đỉnh mới. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại nhờ số lượng ca nhiễm virus corona mới tại Trung Quốc có dấu hiệu chững lại. Giá dầu WTI 

tăng 0,2% lên 50,2 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,5% lên 54,5 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm trước bối cảnh đồng bạc xanh mạnh lên. Giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống 1566,60 USD/ounce; 

vàng giao tháng 4 giảm 0,05% xuống 1570,35 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay ít thay đổi trong bối cảnh dữ liệu lao động thấp hơn dự kiến. Tỷ giá euro so với USD tăng 1,0918. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,2957. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 109,84. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 'Đừng hi vọng kinh tế Trung Quốc sớm phục hồi sau dịch virus Vũ 

Hán'. Theo Bloomberg, dịch virus corona ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

thương mại, cung - cầu và dòng chảy hàng hóa của Trung Quốc. Tình 

trạng tệ liệt tương tự cũng từng xảy ra trên diện rộng trong cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Với việc các hoạt động tài chính bị 

tắc nghẽn, nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái trong vài năm. 

 Dịch do nCoV có thể làm GDP của Nhật Bản mất 1.000 tỷ yen (hơn 

9 tỷ USD) do 1 phần tác động từ việc số lượng du khách Trung Quốc 

tới nước này có thể giảm 1 triệu lượt. 
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