
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.32% 3.57% 

Giá cuối ngày 937.68 108.51 

KLGD (triệu cổ phiếu)  228.03   41.42  

GTGD (tỷ đồng) 4,232.71  552.81  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-646,790 -194,477 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-47.23 -4.88 

Số CP tăng giá 241 89 

Số CP đứng giá 86 228 

Số CP giảm giá 108 50 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

PJC 
Quyền mua giá 10.000 

Tỷ lệ 100:25 
13/02/20 

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 

 DXG: Bán bớt 2 triệu cổ phiếu, quỹ KIM không còn là nhóm cổ đông 

lớn của Đất Xanh. Giao dịch thực hiện ngày 7/2/2020. Sau giao dịch KIM 

Vietnam giảm lượng sở hữu xuống còn gần 17,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,33%). 

 GTN: CEO Vinamilk Mai Kiều Liên ứng cử vào HĐQT GTNfoods. 

Ngày 12/2, Bà Mai Kiều Liên trực tiếp ứng cử vào HĐQT của GTNfoods 

nhiệm kỳ 2020 – 2024. Bà đại diện cho Vinamilk nắm giữ 35% vốn 

GTNfoods. 

 POW: PV Power ước doanh thu tháng 1 giảm 24%. Tổng Công ty Điện 

lực Dầu khí Việt Nam ghi nhận sản lượng tháng 1 ước đạt gần 1.370 triệu 

kWH, giảm 28,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 6,3% kế hoạch năm. Doanh 

thu giảm 24,2% xuống 2.173 tỷ đồng. Công ty hoàn thành 6,4% kế hoạch 

doanh thu cả năm. 

 SBT: SBT phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Đây là loại trái 

phiếu chuyển đổi, phát hành riêng lẻ và có bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 3 

năm. Lãi suất dự kiến là 3,5%/năm. Mức lãi suất này có thể thay đổi theo 

thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư. 

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

triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ghi nhận Doanh thu thuần trong quý 

IV/2019 của ELC đạt hơn 610 tỷ đồng, tăng đột biến 363% so năm 2018. 

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

 FPT: FPT đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 hơn 5,500 tỷ đồng. 

CTCP FPT phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 32,450 

tỷ đồng và lãi trước thuế 5,510 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 18% so với 

thực hiện năm 2019. 

 AGF: AGF lên kế hoạch lãi 22 tỷ đồng. CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản 

An Giang đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 2020 đạt 880 tỷ đồng, tăng 9% so với 

thực hiện năm 2019. Lãi trước thuế đạt 22 tỷ đồng, năm trước Công ty chịu 

lỗ 255.6 tỷ đồng. 

 NBB: Ngày 6/2, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM đã mua 

281.570 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 63,6 triệu cổ phiếu, tương đương 

68,2% vốn của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy. 

 DTL: Bà Nguyễn Thanh Trúc, con gái Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh 

Nghĩa, đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,1% vốn. Trước giao 

dịch, bà Trúc không là cổ đông tại DTL. 

 LMH: Ngày 6/2, ông Nguyễn Thanh Tùng đã bán 999.600 cổ phiếu, giảm 

lượng nắm giữ còn 399.870 cổ phiếu, tương đương 1,6% vốn CTCP 

Landmark Holdings. 

TIN SÀN HOSE 

 DNH: Lợi nhuận cả năm giảm 21% so với cùng kỳ. DNH ghi nhận doanh 

thu 2019 đạt hơn 2.195 tỷ đồng, giảm sút 8,5% so với năm trước đó.  Lợi 

nhuận sau thuế cả năm đạt 1.021 tỷ đồng, giảm 21% cùng kỳ song vẫn vượt 

84% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm 

 HTM: Bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Hapro. Bà 

Nguyễn Thị Nga thôi làm Thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch 

HĐQT Tổng công ty thương mại Hà Nội kể từ ngày 11/2.  

 TJC: CTCP Transimex đăng ký mua 781.600 cổ phiếu qua phương thức 

giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 13/2 đến 13/3. Trước giao dịch, 

Transimex nắm giữ 2,2 triệu cổ phiếu, tương đương 25,9% vốn TJC.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30           27.17  TIG            0.47  

HPG           13.74  SHB            0.31  

PLX             5.62  TNG            0.28  

VHM             5.09  VCS            0.22  

NT2             4.29  VCG            0.20  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

KBC         (14.68) PVS           (3.05) 

MSN         (13.54) NTP           (2.24) 

VNM         (10.66) SCI           (0.84) 

VIC         (10.31) NHA           (0.20) 

PC1           (9.18) DNP           (0.15) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty Cổ phần Kim loại màu  

Nghệ Tĩnh 
10/03/2020 

 Vĩnh Phúc cô lập vùng dịch. Tỉnh Vĩnh Phúc bổ 

sung thêm 3 chốt kiểm soát, nâng tổng số lên 8 chốt ở 

xã Sơn Lôi, hạn chế 10.600 người di chuyển khỏi khu 

vực trong 14 ngày, bắt đầu từ 13/2. Phó chủ tịch 

thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đây là 

một trong những "biện pháp mạnh hơn". 

 Hàng không Việt thiệt hại hơn 10.000 tỉ đồng do 

dịch nCoV. Với việc dừng khai thác hơn 640 chuyến 

bay/tuần thường lệ và không thường lệ của các hãng 

hàng không Việt Nam và Trung Quốc, doanh thu toàn 

ngành hàng không Việt Nam, kể cả các hãng hàng 

không, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam và 

Tổng công ty quản lý bay Việt Nam đều sụt giảm. 

 Doanh nghiệp vận tải điêu đứng vì dịch Covid-19. 

Xe khách giảm 50 - 70% tần suất hoạt động, hầu hết 

số tour du lịch bị hủy chuyến… là thực trạng hoạt 

động của các doanh nghiệp vận tải xe khách, xe du 

lịch, hiện nay. Ngoài ảnh hưởng nguy cơ lây lan 

Covid-19, có thể do học sinh, sinh viên đang được 

nghỉ học để phòng dịch nên đây cũng là những 

nguyên nhân làm xe vắng khách. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU chính thức 

được thông qua. Cùng với EVFTA, Hiệp định bảo hộ đầu 

tư Việt Nam - EU (EVIPA) cũng được thông qua. EVFTA 

được kỳ vọng là cú hích lớn cho hoạt động xuất khẩu của 

Việt Nam như giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng 

xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản và 

những mặt hàng doanh nghiệp Việt có nhiều lợi thế. 

 Ngân hàng hạ lãi suất hỗ trợ trong dịch nCoV, có nơi 

giảm 3%. Hỗ trợ áp dụng với các doanh nghiệp, cá nhân 

sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực dịch vụ du lịch, 

nhà hàng, khách sạn, thực phẩm và đồ uống có cồn, xuất 

nhập khẩu chủ yếu với thị trường Trung Quốc. Các doanh 

nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn thời hạn trả 

nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn, giảm lãi suất. 

 Bộ KH&ĐT dự báo GDP năm 2020 có thể chỉ đạt 

5.96%. Theo Bộ KH&ĐT, các tổ chức quốc tế đều đánh 

giá kinh tế thế giới năm 2020 tiếp tục xu hướng giảm, cộng 

với tác động từ dịch sẽ làm suy giảm nhanh hơn, đặc biệt 

tình trạng khi bệnh dịch kéo dài. Trường hợp dịch được 

khống chế trong quý 2/2020 thì tăng trưởng của ta dự báo 

là 5.96% giảm 0.84 điểm % so với Nghị quyết 01/NQ-CP 

của Chính phủ. 

TIN VĨ MÔ 

 CW dựa theo cổ phiếu VPB, MBB và TCB đồng loạt tăng mạnh. Chiều ngược lại, các CW dựa theo cổ phiếu VIC, VRE, 

VNM... đồng loạt giảm giá do không nhận được sự hỗ trợ từ diễn biến giá cổ phiếu cơ sở. Thanh khoản thị trường CW chỉ ở mức 

tương đương phiên trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 5,09 triệu cq, trị giá 6,76 tỷ đồng, giảm 5% về khối lượng. 

 J.P. Morgan: TTCK Việt Nam 'đau trong ngắn hạn, lời trong dài hạn' vì nCoV. J.P. Morgan nhận định các cổ phiếu ngành 

hàng không, sân bay, trung tâm thương mại, khách sạn và nông nghiệp phải đối mặt với đà giảm giá, đồng thời kỳ vọng cổ phiếu 

ngân hàng và hàng tiêu dùng sẽ bật lên nhờ vào nhu cầu nội địa vẫn tăng trưởng và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ lên nền 

kinh tế.  

 MSCI giữ nguyên 12 cổ phiếu Việt, thêm một cổ phiếu Nigeria vào rổ MSCI Markets Index. Tính tại ngày 31/01/2020, thị 

trường Kuwait vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ MSCI Frontier Markets Index với 37.76%, trong khi thị trường Việt 

Nam đứng thứ 2 với tỷ trọng 15.24%. 

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

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29.551 0.94% 

S&P 500 3.379 0.65% 

Nikkei 225 23.842 -0.08% 

Kospi 2.249 0.51% 

Hang Sheng 27.824 0.87% 

SET 1.540 1.04% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 98.99 -0.06% 

USD/CNY 6.97 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.61 -1.33% 

S&P500 VIX 13.74 -9.49% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt leo lên đỉnh mới khi nhà đầu tư gạt đi những lo ngại về tác động của dịch virus corona đối với 

lợi nhuận doanh nghiệp và nền kinh tế toàn cầu. Dow Jones tăng 0,94%, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,65% 

và 0,9%.  

 Giá dầu hôm nay tiếp tục đà tăng do nhà đầu tư kì vọng vào OPEC nâng hạn mức giảm sản lượng. Giá dầu WTI tăng 0,4% 

lên 51,5 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,7% lên 56 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay chịu tác động từ tình hình dịch bệnh và môi trường lãi suất trên thế giới. Giá vàng giao ngay tăng 0,18% 

lên 1568,60 USD/ounce; vàng giao tháng 4 tăng 0,15% lên 1571,30 USD 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhờ kì vọng hạ lãi suất tiếp tục giảm. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,0871. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD giảm 0,05% xuống 1,2954. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 110,07. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 FED chuẩn bị các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Trong phiên điều trần 

trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ông Powell cho biết Fed sẽ sử 

dụng việc mua vào trái phiếu Chính phủ, được biết đến là biện pháp nới 

lỏng định lượng hay QE, và trao đổi rõ ràng với thị trường về chính 

sách lãi suất, như những công cụ chống lại suy thoái kinh tế tiếp theo. 

 242 người chết, gần 15.000 ca nhiễm mới chỉ trong 1 ngày ở Hồ Bắc. 

Reuters dẫn lời Ủy ban Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hồ Bắc 

cho biết, sở dĩ số người nhiễm bệnh tăng mạnh bởi ủy ban này bắt đầu 

thống kê cả những trường hợp được chẩn đoán thông qua các phương 

pháp lâm sàng mới, được áp dụng từ ngày 12/2. 

Highlight 


