
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.22% 3.15% 

Giá cuối ngày 1083.45 187.85 

KLGD (triệu cổ phiếu)  756.11  114.45 

GTGD (tỷ đồng)  14,590.47   1,450.66  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,106,350 -419,610 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-83.91 1.39 

Số CP tăng giá 269 134 

Số CP đứng giá 73 164 

Số CP giảm giá 167 54 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

FOX 20% bằng tiền 23/12/2020 

TLP 2,8% 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 

APF 15% bằng tiền 25/12/2020 

GLT 6% bằng tiền 25/12/2020 

PPY 5% bằng cổ phiếu 25/12/2020 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 POW: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện các bước để 

thực hiện thoái vốn tại CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí . PV Power đang 

thuê định giá và tư vấn thoái vốn, ông Hồ Công Kỳ cho biết tại ĐHĐCĐ bất 

thường tổ chức ngày 22/12. 

 HNG: HAGL Agrico thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp thuộc 

sở hữu Công ty tại An Đông Mia cho công ty nông nghiệp của THACO là 

THADI. Phần vốn góp chuyển nhượng là 100% vốn An Đông Mia. 

 DXG: Nhóm quỹ Dragon Capital vừa công bố thông tin về việc giảm tỷ 

lệ sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh . Chi tiết, quỹ thành viên có quy mô lớn 

nhất trong nhóm là Vietnam Enterprise Investment Limited bán ra 2,5 triệu 

cổ phiếu DXG, giảm sở hữu còn 14,8 triệu cổ phần – tương đương 2,86%. 

 VNM: CTCP Sữa Việt Nam thông báo đưa 310.099 cổ phiếu quỹ ra bán. 

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

4/1 đến 29/1/2021. Đây cũng là toàn bộ số cổ phiếu quỹ mà Vinamilk đang 

sở hữu. 

 DPM: Phân bón Dầu khí Cà Mau phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2020. Công ty đưa chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 

mới là hơn 479 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần kế hoạch cũ.  

 CII: Quỹ ngoại Amersham Industries Limited đã bán 870.000 cp CTCP 

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp HCM, giảm lượng sở hữu từ 16.811.688 cp (tỷ 

lệ 7,0389%) xuống 15.941.688 cp (tỷ lệ 6,6747%). Giao dịch thực hiện ngày 

17/12/2020. 

 TPB: Công ty TNHH SP đã mua 5.016.704 cp Ngân hàng TMCP Tiên 

Phong, nâng lượng sở hữu từ 34.967.046 cp (tỷ lệ 3,26%) lên 39.983.746 cp 

(tỷ lệ 3,37%). Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2020. 

 HCM:  Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 

160.000 cp CTCP Chứng khoán Tp HCM  trong tổng số 460.000 cp (tỷ lệ 

0,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 

22/1/2021. 

 BCG: Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp 

CTCP Bamboo Capital. Trước giao dịch ông Nam sở hữu 21.245.550 cp 

(tỷ lệ 22,97%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 23/1/2021. 

 VRC: Bà Từ Quỳnh Như, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 7 triệu cp CTCP 

Bất động sản và đầu tư VRC. Trước giao dịch bà Như sở hữu 2.867.080 cp 

(tỷ lệ 5,73%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 22/1/2021. 

TIN SÀN HOSE 

 IDC: Bộ Xây dựng đã bán toàn bộ 108 triệu cp Tổng Công ty Idico – 

CTCP (tỷ lệ 36%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 

27/11/2020 thông qua đấu giá cổ phần. 

 RCL: Quỹ ngoại America LLC đã bán 200.000 cp CTCP Địa ốc Chợ Lớn, 

giảm lượng sở hữu từ 752.359 cp (tỷ lệ 5,97%) xuống 552.359 cp (tỷ lệ 4,38%) 

và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2020. 

 CX8:  Ông Vũ Đức Tiến, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 135.000 cp CTCP 

Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8. Trước giao dịch ông Tiến sở hữu 406.640 

cp (tỷ lệ 18,41%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2020 đến 20/1/2021. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUEVFVND 97.9  VCS  2.23  

HPG 53.3  PLC  2.16  

VCB 31.4  SHB  0.85  

VHM 27.2  PVS  0.43  

VIC 26.2  IDV  0.39  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

LCG (50.0) BVS (1.82) 

MBB (32.1) APS (1.44) 

VHC (24.0) LHC (1.43) 

KBC (23.2) TIG (0.54) 

VRE (19.9) VNR (0.39) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Ngân hàng TMCP Hàng hải  

Việt Nam 
23/12/2020 

Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã 

hội - HUD.VN 
24/12/2020 

Công ty Cổ phần Thuốc ung thư 

Benovas 
29/12/2020 

HSX 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ 

tầng Phú Quốc 
28/12/2020 

Nhà khách Bông Sen 31/12/2020 

 Việt Nam áp thuế chống bán phá giá 5 năm với 

thép cán nguội Trung Quốc. Bộ Công Thương 

chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với thép 

cán nguội dạng cuộn, hoặc tấm có xuất xứ từ Trung 

Quốc với biên độ phá giá cáo buộc 4,43 - 25,22%. 

Quyết định có hiệu lực trong vòng 5 năm, tính từ 

ngày 21/12. Việc quyết định áp thuế, theo Bộ Công 

Thương, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại cho 

ngành sản xuất trong nước do tác động từ lượng lớn 

các sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu đang được 

bán phá giá vào Việt Nam. 

 Tập trung đầu tư vào 8 khu kinh tế cửa khẩu. Thủ 

tướng Chính phủ đã đồng ý chọn 8 Khu kinh tế 

(KKT) cửa khẩu trọng điểm tại 8 tỉnh để tập trung 

đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025. 8 khu kinh tế 

cửa khẩu trọng điểm để đầu tư phát triển gồm: KKT 

cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), KKT cửa khẩu 

Đồng Đăng – Lạng Sơn (Lạng Sơn), KKT cửa khẩu 

Lào Cai, KKT cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, KKT cửa 

khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh); KKT – thương 

mại đặc biệt Lao Bảo (Quảng Trị), KKT cửa khẩu 

Mộc Bài (Tây Ninh), KKT cửa khẩu An Giang. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Nhiều ngân hàng báo lãi đậm sau 11 tháng hết sức ấn 

tượng, vượt xa kế hoạch năm. Theo dự đoán của Fiin 

Group, trong quý 4/2020, NIM của các ngân hàng vẫn sẽ 

ở mức cao do lãi suất huy động tiếp tục giảm. Ngoài ra, 

lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và các hoạt động còn lãi 

vẫn tăng trưởng so với quý 3/2020. Nhiều dự báo cho 

rằng, lợi nhuận của đa số ngân hàng vẫn sẽ có tăng trưởng 

trong năm 2020 và có thể tăng mạnh trong năm 2021.  

 Xuất khẩu gỗ năm 2020 cán mốc gần 12,5 tỷ USD dù 

chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19, rủi ro từ các quốc 

điều tra từ các thị trường xuất khẩu, thay đổi về cơ chế, 

chính sách của Việt Nam trong việc kiểm soát tính hợp 

pháp của nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu. Xuất khẩu gỗ 

năm 2020 dẫn đầu trong việc kéo kim ngạch xuất khẩu 

của các mặt hàng nông – lâm sản trong cả nước lên trong 

thời gian vừa qua. 

 Thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng giá trị nhanh 

nhất thế giới. Brand Finance – hãng định giá thương 

hiệu của Anh mới đây công bố báo cáo về thương hiệu 

quốc gia năm 2020. Theo đó, Việt Nam là thương hiệu 

quốc gia tăng giá trị nhanh nhất thế giới năm nay, với 

29% lên 319 tỷ USD. Thứ hạng cũng cải thiện từ 42 lên 

33. 

TIN VĨ MÔ 

 Vinaconex chào sàn HoSE ngày 29/12, giá tham chiếu 41.800 đồng/cp. Với 32 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành, 

Vinaconex được biết đến là một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam ở lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Giai đoạn 

2020 - 2025, Vinaconex đặt mục tiêu top 3 doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và top 10 doanh nghiệp đầu tư, 

kinh doanh bất động sản và phát triển hạ tầng khu công nghiệp. 

 JCCI: Quy định giao dịch nội gián của chứng khoán Việt Nam còn trừu tượng, hầu như không phát hiện được. Mặt khác, 

tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, hầu như không có trường hợp giao dịch nội gián nào bị phát hiện và trong số các công ty 

niêm yết của Việt Nam, cũng có rất ít người biết về quy định liên quan đến giao dịch nội gián. Ý kiến trên được đại diện Hiệp 

hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đề cập tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2020 với chủ đề “Thách thức 

và cơ hội trong trạng thái bình thường mới” ngày 22/12. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 30,015 -0.67% 

S&P 500  3,687 -0.21% 

Nikkei 225  26,561 0.47% 

Kospi  2,748 0.53% 

Hang Sheng  26,119  -0.71% 

SET  1,424  1.61% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.61 0.08% 

USD/CNY 6.54 0.04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.92 0.19% 

S&P500 VIX 24.23 -3.70% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm khi nhiều nhà đầu tư chốt lời sau một năm tăng trưởng mạnh, bất chấp thông tin tích 

cực về gói hỗ trợ tài khóa mới được Quốc hội thông qua. Dow Jones mất 0,7%, S&P 500 giảm 0,2%, Nasdaq Composite tăng 

0,5%. 

 Giá dầu nới rộng đà sụt giảm trong phiên trước đó trước lo ngại về nhu cầu. Hợp đồng dầu Brent lùi 1.63% xuống 50.08 

USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất 2% còn 47.02 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm khi số liệu tích cực từ kinh tế Mỹ trong quý III cùng với việc Quốc hội đã phê duyệt gói 

kích thích COVID-19 trị giá 892 tỷ USD. Vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 1.862 USD/ounce, giá vàng tương lai của Mỹ 

giảm 0,7% xuống mức 1.870 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về biến thể COVID-19 mới. Tỷ giá euro so với USD tăng 

0,12% lên 1,2176. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,16% lên 1,3382. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% xuống 

103,59. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Vương quốc Anh đã thỏa hiệp một phần về các vấn đề thủy sản 

biển để tiến hành đàm phán Brexit. Vương quốc Anh đã nhượng 

bộ để cho phép giảm một phần ba hạn ngạch đánh bắt cá của EU 

trong vùng biển của Anh so với mức hiện tại, thấp hơn nhiều so với 

mức giảm 60% mà Anh nhấn mạnh vào tuần trước. 

 Mỹ thêm hơn 100 công ty Trung Quốc và Nga vào danh sách 

đen những công ty có liên kết với quân đội, một động thái sẽ dẫn 

tới các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với hàng hóa và công nghệ 

Mỹ.  

 BioNTech: Chúng tôi có thể sản xuất vắc-xin chống lại chủng 

virus corona mới chỉ trong 6 tuần. Hiện tại, các nhà khoa học 

đang nỗ lực tìm hiểu về biến thể virus corona mới. 
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