
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.49% 2.92% 

Giá cuối ngày 1067.46 177.02 

KLGD (triệu cổ phiếu)  623.63   88.87  

GTGD (tỷ đồng)  13,237.94  1,060.67 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-603,400 -147,290 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

47.16 -0.58 

Số CP tăng giá 301 120 

Số CP đứng giá 76 174 

Số CP giảm giá 129 59 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

NKG 3% bằng tiền 21/12/2020 

VCB 8% bằng tiền 21/12/2020 

VCI 10% bằng tiền 22/12/2020 

SMB 20% bằng tiền 22/12/2020 

FOX 20% bằng tiền 23/12/2020 

CDC 40% bằng cổ phiếu 24/12/2020 

VCC 10% bằng tiền 24/12/2020 

MDN 12% bằng tiền 24/12/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 GAS: PV Gas ước lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 7.883 tỷ đồng, giảm 

35% nhưng vượt gần 19% kế hoạch năm. PV Gas chiếm 20% sản lượng 

khí cho sản xuất điện, 70% cho đạm và trên 62% thị phần LPG cả nước. 

 VCI: Chứng khoán Bản Việt  ước tính con số kinh doanh năm 2020 với 

lãi trước thuế 850 tỷ - đi ngang cùng kỳ và vượt 55% kế hoạch đề ra. Sang 

năm 2021, Công ty dự kiến lãi trước thuế 1,200 tỷ đồ ng, tăng hơn 41% so 

với mức 850 tỷ đồng. 

 PET: Tổng giám đốc Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí cho biết doanh thu hợp 

nhất năm 2020 ước đạt 12.052 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm. Lợi nhuận 

trước thuế hợp nhất ước đạt 190 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch năm. 

 VJC: Vietjet  muốn tham gia đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2, ga 

hàng hóa... tại cảng hàng không Thọ Xuân, Thanh Hóa. Thọ Xuân sẽ là 

cảng hàng không quốc tế, có chức năng dự bị cho Nội Bài. 

 GEX:  Gelex  chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 

10:6. Khối lượng dự kiến phát hành là gần 293 triệu cổ phiếu. Thời gian thực 

hiện trong khoảng quý I-II/2021. Giá chào bán là 12.000 đồng một cổ phiếu, 

tương đương lượng vốn cần huy động khoảng 3.515 tỷ đồng 

 REE: Platinum Victory Pte.Ltd đăng ký mua 16,2 triệu cổ phiếu nhằm 

nâng lượng nắm giữ lên 108,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 35% vốn. 

Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh hoặc 

qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, từ ngày 24/12 đến 22/1/2021. Benjamin 

Herrenden Birks, đại diện theo Ủy quyền của Platinum Victory Pte.Ltd là 

Phó Chủ tịch HĐQT tại REE. 

 TMS: Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn 

đã mua 21.000 cổ phiếu nào trong số 300.000 cổ phiếu đăng ký do diễn 

biến giá chưa phù hợp. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và 

thỏa thuận, từ ngày 19/11 đến 18/12. Hiện bà Quyên nắm giữ 141.354 cổ 

phiếu CTCP Transimex. 

 KDH: Dragon Capital đã bán 205.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 

83,7 triệu cổ phiếu, tương đương 15% vốn CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà 

Khang Điền. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 14/12. 

 NKG: Thành viên HĐQT Võ Thời đã bán toàn bộ 775.090 cổ phiếu 

CTCP Thép Nam Kim qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 

30/11 đến 16/12. 

 DHC: Công ty Đông Hải Bến Tre ước tổng doanh thu 11 tháng đạt 2.567 

tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 319 tỷ đồng. Trong đó doanh thu nhà máy 

Giao Long I&II tăng mạnh 243% lên 2.251 tỷ đồng. 

TIN SÀN HOSE 

 HMH: Ông Võ Thành Trung đã bán toàn bộ 911.400 cổ phiếu, tương 

đương 7,1% vốn CTCP Hải Minh với ngày không còn là cổ đông lớn là 14/12. 

 KDM: Ông Nguyễn Văn Hùng đã bán 100.000 cổ phiếu Tập đoàn Đầu tư 

Lê Gia, giảm lượng nắm giữ còn 957.800 cổ phiếu, tương đương 13,5% vốn. 

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 15/12. 

 DVC: Ngày 16/12, bà Nguyễn Minh Trang, người được ủy quyền quản lý 

tài khoản của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Quân, đã bán khớp lệnh 

350.000 cổ phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng, 

giảm lượng nắm giữ còn 3.000 đơn vị. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

TPB 118.6 TAZ 0.87 

MBB 57.9 SZB 0.65 

VHM 51.9 HAD 0.59 

VRE 51.8 CVN 0.46 

BID 45.1 EID 0.35 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (121.3) RCL (1.38) 

VNM (116.5) APS (1.19) 

VJC (36.0) CSC (0.70) 

POW (33.9) TIG (0.44) 

BVH (28.8) CEO (0.39) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 

Ngân hàng TMCP Hàng hải  

Việt Nam 
23/12/2020 

HSX 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ 

tầng Phú Quốc 
28/12/2020 

Nhà khách Bông Sen 31/12/2020 

 Trung Quốc mua thép Việt Nam tăng hơn 12 

lần. Xuất khẩu mặt hàng sắt thép sang thị trường 

Trung Quốc đạt 1,3 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 

2020. Bên cạnh đó, các thị trường xuất khẩu chính 

của thép Việt Nam tiếp tục là ASEAN, Trung 

Quốc, Đài Loan, Mỹ… đã tăng mạnh trở lại trong 

những tháng gần đây. 

 Khách đi hàng không năm 2020 giảm hơn 43%. 

Cục Hàng không cho hay, do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19, sản lượng khách thông qua các cảng 

hàng không Việt Nam chỉ đạt 66 triệu lượt khách, 

giảm 43,5% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng 

điều hành bay đạt 340 nghìn chuyến (giảm hơn 

31,9% so với năm 2019). Sản lượng hàng hoá đạt 

1,3 triệu tấn (giảm 14,7%). 

 TP. HCM công bố nghị quyết thành lập thành 

phố Thủ Đức vào ngày 31/12. Theo Chủ tịch 

UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, dự kiến 

ngày 31/12/2020, TP. HCM sẽ tổ chức lễ công bố 

Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về việc thành lập thành phố Thủ Đức. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Đề xuất giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử 

liên ngân hàng đến hết tháng 6/2021. Trong bối cảnh 

tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh 

hưởng đến nền kinh tế. Do đó, để tiếp tục chính sách hỗ 

trợ nền kinh tế, tránh xáo trộn do mức thu phí tăng trở lại 

trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn, NHNN xây 

dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

26/2013 ngày 5/12/2013 của NHNN. 

 Doanh nghiệp du lịch kỳ vọng sức mua tour Tết 2021 

tăng cao. Năm nay, cả tour du lịch Tết Dương lịch và Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 đều chủ yếu tập trung khai 

thác thị trường nội địa với các chương trình đa dạng kèm 

khuyến mãi, giảm giá. Theo các công ty lữ hành, hiện sức 

mua tour Tết Tân Sửu 2021 cũng đã bắt đầu tăng, đây là 

dấu hiệu khả quan cho ngành du lịch. 

 Thẻ chip sẽ thay thế thẻ ATM từ 31/3/2021. Ngân hàng 

Nhà nước quyết định sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM từ 

ngày 31/3/2021 và thay thế bằng thẻ chip. Đại diện Ngân 

hàng Nhà nước cho hay, quy định mới nhằm ngăn ngừa 

hiện tượng một số ngân hàng vẫn tiếp tục phát hành thẻ 

mới là thẻ từ cho khách hàng, ảnh hưởng đến lộ trình 

chuyển đổi thẻ chip nội địa năm 2021. 



TIN VĨ MÔ 

 Điện lực TKV niêm yết trên HNX từ ngày 25/12, giá tham chiếu 10.800 đồng/cp. Nói thêm về Điện lực TKV, công ty được 

thành lập năm 2009 sau đó năm 2015 thì được cổ phần hóa và được giao dịch trên UPCoM từ 15/12/2016, kinh doanh chính 

trong lĩnh vực sản  xuất, truyền tải và phân phối điện. 

 Một công ty con của Vimico sắp chào sàn HNX. HNX đã có quyết định chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Du 

lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico. Tổng số lượng cổ phiếu BCV niêm yết là 1,8 triệu đơn vị, tương ứng với 

vốn điều lệ của doanh nghiệp là 18 tỷ đồng. 

 Thị trường chứng khoán chuẩn bị đón thêm một cổ phiếu ngân hàng. Mới đây, VSD cho biết đã cấp giấy chứng nhận đăng 

ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán ABB đối với Ngân hàng TPCP An Bình. Cụ thể, ABBank đăng ký giao dịch hơn 571 

triệu cổ phiếu thị trường UPCoM. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký là hơn 5.713 tỷ đồng. VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng 

ký trên kể từ ngày 18/12. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 30,179 -0.41% 

S&P 500  3,709 -0.35% 

Nikkei 225  26,763 -0.16% 

Kospi  2,772 0.06% 

Hang Sheng  26,498  -0.67% 

SET  1,483  -0.10% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.24 0.25% 

USD/CNY 6.54 0.04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.94 -1.07% 

S&P500 VIX 21.57 -1.64% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đồng loạt đi xuống khi các nhà lập pháp vẫn chưa thể thống nhất được một dự luật cứu trợ 

thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra. Dow Jones giảm 0,4%, S&P 500 đóng cửa cũng giảm 0,4%, Nasdaq Composite giảm 

0,1%. 

 Giá dầu hôm nay đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 khi các nhà đầu tư tập trung vào việc triển khai vắc xin COVID-19. Giá dầu 

thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng gần 1,6% lên 49,1 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng hơn 1,3% lên 52,3 USD/thùng. 

 Giá vàng có thể đạt 1.925 USD trong tuần này. Giá vàng trong tuần này được dự báo sẽ tăng trở lại và có thể đạt ngưỡng 1.925 

USD vào kì Giáng sinh sắp tới, trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp đang gia tăng tại Mỹ. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,35% xuống 

1,2212. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,82% xuống 1,3409. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,15% lên 103,47. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Quốc hội Mỹ nhất trí về gói cứu trợ 900 tỷ USD sau nhiều tháng 

đàm phán. Gói cứu trợ dự kiến bao gồm phát tiền trực tiếp 600 

USD cho người lớn. Các gia đình cũng dự kiến nhận được 600 USD 

cho mỗi đứa trẻ. 

 Covid-19: Nhiều nước EU đóng cửa với Anh do biến thể virus 

mới. Các nước châu Âu bắt đầu áp lệnh cấm đi lại đối với Anh, sau 

khi nước này báo cáo phát hiện một biến thể virus mới, lây nhiễm 

mạnh hơn và "vượt tầm kiểm soát". 

 Mỹ thêm hàng chục công ty Trung Quốc vào 'danh sách đen', 

trong đó có nhà sản xuất chip lớn nhất nước này SMIC vào danh 

sách đen hôm 18/12. 

Highlight 
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