
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.73% 2.10% 

Giá cuối ngày 1064.09 165.74 

KLGD (triệu cổ phiếu)  583.58   76.24  

GTGD (tỷ đồng)  12,619.15  1,000.97 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-16,340,554 -479,950 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-463.14 0.15 

Số CP tăng giá 343 110 

Số CP đứng giá 67 186 

Số CP giảm giá 112 57 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

TMS 5% bằng tiền 16/12/2020 

TFC 2,5% bằng tiền 16/12/2020 

TRC 10% bằng tiền 17/12/2020 

CTG 5% bằng tiền 17/12/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 GVR: Tập đoàn Cao Su bán 9,34 triệu cổ phiếu SIP thông qua giao dịch 

khớp lệnh, thu hơn 1.300 tỷ đồng. Việc thoái vốn của GVR tại SIP được 

thực hiện theo Đề án tái cơ cấu của tập đoàn để phục vụ mục tiêu, chiến lược 

phát triển trong thời gian tới. 

 FMC: Thực phẩm Sao Ta công bố chỉ số kinh doanh với sản lượng tôm 

chế biến tháng 11 đạt 1.900 tấn thành phẩm, tăng 49% so với cùng kỳ năm 

2019. Doanh số tiêu thụ chung đạt 18,4 triệu USD, tương đương 423 tỷ đồng. 

 TMS: Casco Investments Limited thu về 560 tỷ sau 7 năm đầu tư 

Transimex. Transimex có giao dịch thỏa thuận khủng vào phiên sáng ngày 

14/12 với gần 17 triệu cổ phiếu, tức 24% vốn doanh nghiệp. 

 VRC: Vào ngày 10/12 đến 11/12, bà Nguyễn Thu Huyền, vợ của Tổng 

giám đốc Từ Như Quỳnh, đã bán 680.320 cổ phiếu và mua 10.000 cổ 

phiếu, giảm lượng nắm giữ còn gần 1,1 triệu đơn vị, tương đương 2,1% vốn. 

 AST: Từ ngày 10/11 đến 9/12, PENM IV Germany GMBH & Co. KG 

đã mua 169.970 cổ phiếu trong 1,4 triệu cổ phiếu đăng ký do không đạt 

được thỏa thuận về giá mua.  Quỹ ngoại đang có 7,7 triệu cổ phiếu, tương 

đương 17,2% vốn. 

 LSS: Bà Nguyễn Thị Phương đã bán 283.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm 

giữ còn 3,25 triệu đơn vị, tương đương gần 4,9% vốn CTCP Mía đường 

Lam Sơn. Ngày không còn là cổ đông lớn là 8/12. 

 PME: Stada Service Holding B.V đã nhận chuyển nhượng 4,5 triệu cổ 

phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 57 triệu đơn vị, tương đương gần 76% 

vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận 

vào ngày 11/12.  

 VPB: Phó Tổng giám đốc Dương Thị Thu Thủy đăng ký bán khớp lệnh 

150.000 cổ phiếu, từ ngày 17/12 đến 15/1/2021. Bà Thủy dự kiến nắm giữ 

579.200 cổ phiếu VPBank . 

 PAC: Công đoàn đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ 

lên gần 2,4 triệu đơn vị CTCP Pin ắc quy miền Nam. Giao dịch dự kiến 

thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 18/12 đến 

16/1/2021. 

 HDC: Bà Trần Thị Thanh Thùy đã bán 600.000 cổ phiếu CTCP Phát 

triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu, giảm lượng nắm giữ còn 74.260 đơn vị, 

tương đương 0,1% vốn. Ngày không còn là cổ đông lớn là 8/12. 

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

84,1 triệu đơn vị, tương đương 15,1% vốn. Ngày giao dịch là 8/12. 

  

TIN SÀN HOSE 

 CCA: Từ ngày 10/11 đến 8/12, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Võ Đông Đức không mua cổ phiếu nào trong 600.000 đơn vị đăng ký do 

không có giao dịch khớp lệnh. Số lượng cổ phiếu ông Đức nắm giữ giữ nguyên 

5,4 triệu đơn vị, tương đương 39,5% vốn. 

 SCI: Cổ đông Lê Hồng Hà đã mua 480.000 cổ phiếu CTCP SCI E&C, nâng 

lượng nắm giữ lên 646.100 đơn vị, tương đương 5,3% vốn. Ngày trở thành cổ 

đông lớn là 9/12. 

 VC7: Ông Nguyễn Văn Thành đã mua 1 triệu cổ phiếu CTCP Xây dựng 7, 

nâng lượng nắm giữ lên 1,5 triệu đơn vị, tương đương 6,25% vốn. Ngày trở 

thành cổ đông lớn là 10/12. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUEVFVND 207.3 VCS 5.69 

VJC 60.4 PVS 2.47 

HPG 57.9 NVB 0.99 

VHM 31.5 IDV 0.68 

VCB 28.0 BAX 0.41 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

TMS (557.4) BVS (3.89) 

GMD (115.4) RCL (3.64) 

VRE (57.9) SHS (1.17) 

FRT (48.1) NHA (0.42) 

VNM (36.3) HLD (0.38) 

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 - Hàn thống nhất quy trình nhập cảnh ngắn 

ngày. Quy trình được áp dụng từ ngày 1/1/2021, cho 

phép các trường hợp ưu tiên của bên này nhập cảnh 

bên kia với thời hạn lưu trú ngắn ngày để thực hiện 

một số hoạt động như đầu tư, thương mại, chuyên 

gia... mà không phải cách ly tập trung. 

 Lần đầu tiên Đồng bằng sông Cửu Long có báo 

cáo kinh tế thường niên. Kết quả báo cáo cho thấy 

vai trò kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

đang giảm dần so với các vùng khác trong cả nước, 

đóng góp của Đồng bằng sông Cửu Long vào tổng 

sản phẩm quốc nội trong 3 thập kỷ qua giảm mạnh. 

Cũng theo báo cáo, di dân là câu chuyện nhức nhối 

của Đồng bằng sông Cửu Long Khu vực này có tỷ 

lệ nhập cư thấp nhất, tỷ lệ xuất cư cao nhất so với 

các vùng khác trong cả nước. Đây cũng là vùng duy 

nhất có tỷ lệ tăng dân số 0,0% trong 10 năm gần đây. 

 Doanh nghiệp Mỹ, Nhật sẽ đầu tư nhiều hơn vào 

dự án nhà máy và kho cảng LNG. Việt Nam, Nhật 

Bản và Mỹ vừa thông qua việc hỗ trợ Việt Nam 

chuyển dịch năng lượng bằng khí LNG nhằm giúp 

doanh nghiệp cân bằng mục tiêu an ninh năng lượng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Dệt may và da giày có nhiều cơ hội bứt phá sau dịch 

Covid-19. Năm 2020, ngành dệt may Việt Nam vẫn đạt 

được sản lượng xuất khẩu cao, khả năng liên kết đã tốt 

hơn, chủ động về đơn hàng và các FTA sẽ tạo cơ hội, 

bước nhảy vọt trong những năm tới. Vào tháng 6/2020, 

Việt Nam đã trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất hàng may 

mặc vào Mỹ, vị trí mà Trung Quốc chiếm giữ nhiều năm 

nay. 

 Kiến nghị hàng loạt giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn ODA. Bộ Tài chính kiến nghị, các Bộ, ngành 

chủ dự án có trách nhiệm khẩn trương hoàn tất các thủ 

tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng 

mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Việc giải ngân 

chậm của các bộ, ngành cơ bản do nguyên nhân chủ 

quan, chủ yếu là do năng lực của các chủ đầu tư và ban 

quản lý dự án còn hạn chế. 

 FDI chưa thể hồi phục nhanh. FDI vào Việt Nam dù 

vẫn khá tích cực, với 26,43 tỷ USD thu hút được trong 

11 tháng qua, song xu hướng sụt giảm vẫn tiếp tục, chỉ 

bằng 83,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù Việt Nam 

đang là tâm điểm đầu tư của thế giới, song trong bối cảnh 

đầu FDI toàn cầu suy giảm, thì FDI vào Việt Nam cũng 

chưa thể sớm hồi phục. 

TIN VĨ MÔ 

 Cổ phiếu Tái bảo hiểm PVI chào sàn HNX ngày 24/12 với giá tham chiếu 20.000 đồng/cp. Vào đầu tháng 10, HNX đã có quyết 

định chấp thuận PVIRe niêm yết 72,8 triệu cổ phiếu trên sàn này, tương đương tổng giá trị vốn hoá 728 tỉ đồng. Theo đó, PRE 

trở thành cổ phiếu ngành bảo hiểm thứ 11 trên sàn chứng khoán. 

 MSB chính thức được HOSE chấp thuận niêm yết. HOSE đã ra văn bản chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP 

Hàng Hải Việt Nam với mã chứng khoán là MSB, số lượng niêm yết là 1.175 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 11,750 tỷ. 

 Dòng vốn nghìn tỷ đồng đổ vào VFMVN Diamond. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, VFMVN Diamond thu hút được 53,4 triệu 

chứng chỉ quỹ với giá trị khoảng 830 tỷ đồng. Quy mô hoạt động của VFMVN Diamond hiện đạt gần 4.000 tỷ đồng. Dòng vốn 

đổ vào VFMVN Diamond cũng đến từ một số quỹ đầu tư chủ động khác. Đáng chú ý như PYN Elite Fund bất ngờ đưa quỹ ETF 

vào top 10 danh mục với tỷ trọng 3,8% tại cuối tháng 11. Quỹ đầu tư đến từ Đài Loan CTBC Vietnam Equity Fund cũng liên tục 

gom thêm chứng chỉ quỹ này. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29,861 -0.62% 

S&P 500  3,647 -0.44% 

Nikkei 225  26,732 0.30% 

Kospi  2,762 -0.28% 

Hang Sheng  26,389  -0.44% 

SET  1,476  -0.44% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.71 -0.29% 

USD/CNY 6.55 0.10% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.90 0.43% 

S&P500 VIX 24.72 6.05% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực khi nhà đầu tư lo ngại đất nước sẽ phải áp đặt thêm các biện pháp hạn chế phòng dịch 

COVID-19 trước khi vắc xin được triển khai trên diện rộng. Dow Jones giảm 0,6%, S&P 500 giảm 0,4%. Nasdaq Composite 

diễn biến ngược chiều, tăng 0,5%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại trước thông tin về một vụ nổ tàu ở Arab Saudi làm nỗi lo thiếu hụt nguồn cung. Giá dầu thô ngọt 

nhẹ WTI tăng hơn 0,9% lên 47,05 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 1,2% lên 50,50 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả từ cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed. Giá 

vàng giao ngay tăng 0,03% lên 1.828 USD/ounce, vàng giao tháng 2 tăng 0,04% lên 1.830 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay trượt dốc trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,2147. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,3327. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 104,01. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Cuộc bỏ phiếu đại cử tri xác nhận chiến thắng của Joe Biden. 

Trong ngày thứ Hai (14/12 – giờ Mỹ), kết quả bỏ phiếu của các đại 

cử tri đoàn đang củng cố thêm cho chiến thắng của Joe Biden trong 

cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hiện tại ông Joe Biden đã thắng 302 

phiếu bầu, trong khi ông Trump chỉ được 232 phiếu. 

 Singapore phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer. Singapore hy 

vọng sẽ có đủ vaccine cho 5,7 triệu dân trước quý III/2021, bảo đảm 

miễn phí cho công dân và thường trú nhân. Thủ tướng Lý cho biết 

ông và các quan chức chính phủ sẽ nằm trong số những người đầu 

tiên được tiêm vaccine, bên cạnh nhân viên y tế, người cao tuổi và 

người dễ tổn thường. "Điều này nhằm cho người dân, đặc biệt là 

những người lớn tuổi như tôi, thấy rằng vaccine an toàn", Thủ tướng 

Singapore phát biểu trên truyền hình. 
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