
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.46% 1.90% 

Giá cuối ngày 1045.96 162.32 

KLGD (triệu cổ phiếu)  463.77   54.11  

GTGD (tỷ đồng)  10,557.87  709.85 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

11,837,307 345,260 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

684.31 8.25 

Số CP tăng giá 313 98 

Số CP đứng giá 85 193 

Số CP giảm giá 124 62 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DGC 15% bằng tiền 14/12/2020 

SCS 30% bằng tiền 14/12/2020 

NLG 4,53% bằng tiền 14/12/2020 

HBC 3% bằng tiền 14/12/2020 

CAV 10% bằng tiền 15/12/2020 

PGC 12% bằng tiền 15/12/2020 

CAV 10% bằng tiền 15/12/2020 

PLC 10% bằng tiền 16/12/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB: Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng , đăng ký mua 225.108 cổ phiếu ESOP. Trước giao 

dịch ông Vinh sở hữu 38.073.474 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,5049%. Giao 

dịch dự kiến thực hiện từ 16/12 đến 17/12/2020. 

 TLH: CTCP Thép Tiến Lên dự kiến mua tối đa 5 triệu cổ phiếu và tối 

thiểu 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Giá mua vào xác định từ 6.000 

đồng/cổ phiếu đến 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn mua vào lấy từ thặng 

dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

 IMP: Dược phẩm Imexpharmcông bố chỉ số kinh doanh tháng 11/2020 

với tổng doanh thu 162 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận 

lợi nhuận tháng 11 đạt 29,4 tỷ đồng. 

 SVI: TCG Solution Pte. Ltd đăng ký mua hơn 12 triệu cổ phiếu, tương 

đương 94,11% vốn Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa. Trước đó, tổ chức này 

không sở hữu cổ phiếu SVI. Giao dịch được thực hiện ngoài biên độ thông 

qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam, thời gian từ 15/12 đến 31/12. 

 CRE: Cen Land công bố doanh thu 11 tháng đạt hơn 1.838 tỷ đồng, 

tương đương 75% kế hoạch năm. Doanh thu môi giới đạt 948 tỷ đồng, chiếm 

51% tổng doanh thu nhờ tốc độ bán hàng phục hồi nhanh sau khi dịch kết 

thúc. 

 TCM: Công ty Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công ghi nhận 

doanh thu công ty mẹ tháng 11 đạt 12,6 triệu USD (291 tỷ đồng), giảm 

nhẹ so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1,17 triệu USD (27 tỷ 

đồng), tăng 37%.  

 GMD: Gemadept phê duyệt phương án phát hành hơn 4,45 triệu cổ 

phiếu, tương đương tỷ lệ 1,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành theo chương 

trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động trong công ty. Giá phát hành 

10.000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu phát hành trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 

trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành 

 HDG: Dragon Capital đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 

7,8 triệu đơn vị, tương đương gần 5,1% vốn Tập đoàn Hà Đô. Ngày trở 

thành cổ đông lớn là 9/12. 

 BWE: Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Trí đăng ký bán toàn bộ 500.000 

cổ phiếu CTCP Nước – Môi trường Bình Dương qua phương thức khớp 

lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 16/12 đến 14/1/2021. 

TIN SÀN HOSE 

 CC1: Bộ Xây dựng đã bán toàn bộ 44,6 triệu cổ phiếu, tương đương 41% 

vốn từ ngày 25/11 đến 7/12. Ông Hoàng Trung Thanh, người đại diện phần 

vốn góp Bộ Xây dựng là Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công 

ty Xây dựng số 1. 

 STT: Ủy viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Kakazu Shogo đăng ký bán 

194.200 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 14/12 

đến 8/1/2021. Vị CEO hiện nắm giữ 314.300 đơn vị, tương đương 3,9% vốn. 

 CTR: Tập đoàn Viettel, nơi có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nghiêm 

Phương Nhi, đăng ký bán 4,4 triệu cổ phiếu Tổng công ty Công trình 

Viettel ngoài hệ thống, từ ngày 15/12 đến 8/1/2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PME 382.6 PVS 6.39 

FUEVFVND 209.5 SHB 4.06 

VCB 74.3 VCS 0.90 

VHM 54.9 BAX 0.76 

VJC 46.9 SZB 0.39 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

GMD (218.2) RCL (1.82) 

PAN (20.4) NHA (0.81) 

BVH (17.7) DXP (0.70) 

KDH (12.7) BVS (0.65) 

HDB (12.1) HLD (0.32) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - 

CTCP 
16/12/2020 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

HUD Kiên Giang 
21/12/2020 

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực 

vật Việt Nam - CTCP 
22/12/2020 

HSX 

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng 

Kỹ thuật 
18/12/2020 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ 

tầng Phú Quốc 
28/12/2020 

Nhà khách Bông Sen 31/12/2020 

 Việt Nam ký Thỏa thuận cộng gộp xuất xứ sản 

phẩm dệt may với Hàn Quốc. Để xử lý điểm yếu 

về nguồn nguyên liệu dệt may, Việt Nam đã đàm 

phán với các nước EU đưa vào Hiệp định EVFTA 

điều khoản cho phép doanh nghiệp Việt Nam được 

cộng gộp hàm lượng xuất xứ của nguyên liệu dệt 

may nhập khẩu từ Hàn Quốc (nước đã ký FTA với 

EU) vào sản phẩm dệt may sản xuất tại Việt Nam để 

được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang các 

nước EU. Thỏa thuận này có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng nguồn 

nguyên liệu dệt may chất lượng cao từ Hàn Quốc để 

sản xuất, xuất khẩu đi thị trường EU. 

 Hiệp hội Thép: Sản lượng bán hàng thép tháng 

11 tăng gần 21% so cùng kỳ. EU đang áp dụng hạn 

ngạch thuế quan lên các nước xuất khẩu thép lớn 

sang thị trường này. Do đó, để đáp ứng nhu cầu tôn 

mạ, các nhà nhập khẩu châu Âu đang hướng đến 

Việt Nam. Lũy kế 11 tháng năm nay, sản xuất thép 

các loại đạt trên 23.3 triệu tấn, tăng 1% so với cùng 

kỳ 2019. Sản lượng bán hàng thép đạt hơn 21 

triệu tấn, giảm 0.9%. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tín dụng ngân hàng tăng tốc dịp cuối năm. Theo số 

liệu được lãnh đạo NHNN cập nhật mới đây, tăng trưởng 

tín dụng đến cuối tháng 9 năm nay mới đạt 6,09%. Tuy 

nhiên đà tăng trưởng đã bứt phá nhanh trong tháng 10 và 

11 khi chỉ qua chưa đầy 2 tháng đã tăng thêm được 2,37% 

- gấp hơn 2 lần mức bình quân các tháng đầu năm. Luỹ 

kế đến 27/11 tín dụng toàn bộ nền kinh tế đã tăng 8,46% 

so với cuối năm 2019. 

 Hơn 99% dòng thuế xuất khẩu sang Anh sẽ được xóa 

bỏ nhờ FTA Việt Nam – Anh. Anh là đối tác thương 

mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực châu Âu. Trong 

giai đoạn từ 2011-2019, tốc độ tăng trưởng kim ngạch 

xuất nhập khẩu song phương Việt - Anh tăng trung bình 

12,1%/năm, cao hơn mức trung bình chung của Việt 

Nam 10%/năm. 

 Nguồn thu ngân sách sụt giảm mạnh, khả năng bội 

chi sẽ tăng. Dù tăng chi hàng chục nghìn tỉ đồng cho 

công tác phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, 

nhưng tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2020 ước vẫn 

giảm hơn 60 nghìn tỷ đồng. Đây là thách thức, song cũng 

là bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác giảm chi, 

tiết kiệm ngân sách, tạo dư địa cho chính sách tài khóa. 



TIN VĨ MÔ 

 V.N.M ETF không thay đổi rổ cổ phiếu Việt Nam, bán mạnh Hòa Phát. Tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam hạ xuống còn 

64,25%, thấp hơn so với mức 64,48% của kỳ trước. Căn cứ trên số liệu cập nhật mới nhất của MVIS Vietnam Index, ước tính 

trong tuần tới, quỹ này sẽ mua vào khoảng 148.000 cổ phiếu VNM và 323.000 cổ phiếu VHM. Ngược lại, quỹ dự kiến sẽ bán 

đến 3,6 triệu cổ phiếu HPG, hơn 1,85 triệu cổ phiếu POW và gần 1,5 triệu cổ phiếu VRE. 

 Thị trường chứng khoán phái sinh lập nhiều kỷ lục trong năm 2020, thanh khoản tăng mạnh so với năm trước. Khối lượng 

giao dịch cổ phiếu niêm yết bình quân đạt hơn 55,5 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch hơn 632 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 

75,5% và 54,5% so với năm trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 253.8000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 32% so với thời điểm cuối năm 

2019. HNX-Index tăng 40% so với đầu năm. 

 Mộc Châu Milk được chấp thuận giao dịch trên UPCoM. Cụ thể, 66.8 triệu cp MCM đã được chấp thuận giao dịch trên 

UPCoM, tương đương tổng giá trị 668 tỷ đồng. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 30,046 0.16% 

S&P 500  3,663 -0.13% 

Nikkei 225  26,653 -0.39% 

Kospi  2,771 0.86% 

Hang Sheng  26,406  0.36% 

SET  1,483  0.00% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.77 -0.23% 

USD/CNY 6.55 0.00% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.91 0.18% 

S&P500 VIX 23.31 3.51% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tiếp tục đi xuống khi triển vọng về gói cứu trợ kinh tế vẫn còn rất mịt mờ. Dow Jones 

tăng nhẹ 0,16%, S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0,13% và 0,23%. 

 Giá dầu hôm nay giảm do số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 0,5% xuống 46,55 

USD/thùng, giá dầu thô Brent giảm gần 0,5% xuống 49,95 USD/thùng 

 Giá vàng hôm nay giảm khi mở phiên đầu tuần. Giá vàng giao ngay giảm 0,13% xuống 1.835 USD/ounce, vàng giao tháng 

2 giảm 0,22% còn 1.840 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay có xu hướng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,19% lên 1,2134. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,78% lên 1,3327. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,03% xuống 103,98. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Covid-19 của 

Pfizer. FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp giúp kích hoạt quy trình 

phân phối vaccine Covid-19 của chính phủ liên bang đến các bang, 

vùng lãnh thổ và thành phố lớn ở Mỹ. Mỹ dự kiến phân phối 2,9 

triệu liều trong vòng 24 giờ, 2,9 triệu liều nữa sau 21 ngày để tiêm 

lần 2 

 Đức sẽ phong tỏa toàn phần vào tuần này. Thủ tướng Angela 

Merkel và thủ hiến các bang ở Đức, chính quyền trung ương và các 

địa phương nhất trí sẽ thực hiện phong tỏa toàn phần chậm nhất từ 

ngày 16/12. Trong thời gian phong tỏa, các cửa hàng bán lẻ (trừ các 

cửa hàng thực phẩm) sẽ phải đóng cửa. Những hoạt động tụ họp sẽ 

hạn chế ở mức tối đa 5 người trong 2 hộ gia đình, không tính trẻ em 

dưới 14 tuổi. 
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