
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.75% 0.27% 

Giá cuối ngày 1099.49 197.1 

KLGD (triệu cổ phiếu)  678.81  101.7 

GTGD (tỷ đồng)  14,457.18   1,249.35  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,827,260 -1,134,270 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-368 -11.49 

Số CP tăng giá 275 100 

Số CP đứng giá 64 169 

Số CP giảm giá 174 84 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TAC 20% bằng tiền 30/12/2020 

TDM 12% bằng tiền 30/12/2020 

BCF 15% bằng tiền 30/12/2020 

DHC 20% bằng tiền 30/12/2020 

BID 8% bằng tiền 31/12/2020 

BVB 
Quyền mua giá 10.000 đồng 

Tỷ lệ: 9:1 
31/12/2020 

VNM 10% bằng tiền 05/01/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DIG: Tính đến ngày 23/12/2020, doanh thu thuần công ty mẹ của DIC 

Corp đạt 2.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 620 tỷ đồng; 

hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch đề ra từ đầu năm 2020. 

 VCG: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ước tính 

doanh thu hợp nhất 2020 đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kế hoạch. 

Trong khi đó, LNST đạt gần 1.500 tỷ đồng, vượt 83% so với chỉ tiêu đề ra là 

850 tỷ đồng. 

 HAG: CTCP Hoàng Anh Gia Lai  ký bán 47,5 triệu cổ phiếu HNG của 

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai để cơ cấu các khoản nợ 

tại ngân hàng. Theo đó, giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thoả 

thuận, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 31/12/2020 – 29/1/2021. 

 BCG: CTCP Skylar thành viên của BCG Energy khai thác thương mại 

năng lượng mặt trời tại khu chế xuất Linh Trung 3, Tây Ninh. Trước đó, 

Skylar đã ký kết hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái 

với quy mô dự án khoảng 8,3 MW với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. 

 LCG: Cổ đông ngoại Lucerne Enterprise Ltd đã bán ra 7,8 triệu cổ 

phiếu LCG của CTCP Licogi 16. Giao dịch thực hiện qua sàn ngày 

22/12/2020. Sau giao dịch Lucerne Enterprise giảm lượng sở hữu cổ phiếu 

LCG từ ơn 16,85 triệu đơn vị (tỷ lệ 14,62%) xuống còn hơn 9,05 triệu đơn 

vị (tỷ lệ 7,86%). 

 PGI: CTCP Bảo hiểm Petrolimex dự kiến tổng doanh thu bảo hiểm gốc 

năm 2021 đạt 3.542 tỷ đồng.  Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 202 tỷ 

đồng, tăng 11,7% so với kế hoạch đặt ra cho năm 2020. Kế hoạch này sẽ 

được trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. 

 TCH: CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ghi nhận doanh số 

xe đầu kéo container thương hiệu Navistar do doanh nghiệp phân phối 

trong tháng 12 dự kiến đạt 190 xe, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước và cao 

nhất các tháng quý cuối năm 

 SRC: Công ty Cao su Sao Vàng  thông qua kế hoạch năm 2021 với doanh 

thu 2.200 tỷ đồng, tăng 63% so với thực hiện 2020. Lãi trước thuế kế hoạch 

2021 đạt 100 tỷ đồng, tăng 20% so với ước thực hiện năm 2020. 

 PME: Stada Service Holding B.V đã nhận chuyển nhượng 9,2 triệu cổ 

phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 66,2 triệu đơn vị, tương đương gần 

88,2% vốn. Giao dịch dự kiến thực thông qua VSD vào ngày 25/12. Ông 

Carsten Patrick Cron, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách các thị trường đang 

phát triển của Stada Arzneimittel AG, công ty mẹ của Stada Service Holding 

B.V là Chủ tịch HĐQT Pymepharco. 

 DHC: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Bá Phương 

TIN SÀN HOSE 

 NVB: Công ty cổ phần năng lượng Sài Gòn – Bình Định đã bán 8,5 triệu 

cổ phiếu NVB trong ngày 22/12/2020. Ước tính theo mức giá đóng cửa ngày 

22/12, công ty có thể đã thu về được khoảng 75 tỷ đồng. Sau giao dịch, công 

ty năng lượng Sài Gòn – Bình Định chỉ còn nắm giữ hơn 21,2 triệu cổ phiếu 

NVB, tương đương tỷ lệ sở hữu là 5,22%. 

 CEO: Thành viên Ban kiểm soát Bùi Đức Thuyên đăng ký bán 285.330 cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 30/12 đến 

28/1/2021. Ông Thuyên hiện nắm giữ 485.335 đơn vị, tương đương 0,2% vốn 

CTCP Tập đoàn C.E.O. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE 92.3 VCS 0.44 

HPG 45.1 IDV 0.37 

BVH 44.2 SHB 0.22 

VCI 39.6 BAX 0.22 

SBT 36.3 SZB 0.21 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

BBC (465.3) VNR (4.17) 

SSI (74.7) PVS (3.95) 

VHC (56.4) IVS (1.63) 

MSN (40.5) PVI (0.98) 

CTG (36.9) BVS (0.85) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Công trình Giao 

thông Bình Thuận 
30/12/2020 

Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm 

Hà Tĩnh 
07/01/2021 

HSX 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao 

thông Bình Dương 
27/01/2021 

 Dừng chính sách giảm 50% phí trước bạ đối với 

ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước, có hiệu lực đến 

hết ngày 31/12/2020. Bộ Tài chính ước tính, việc 

giảm 50% phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong 

nước sẽ khiến tổng thu ngân sách Nhà nước giảm 

khoảng 3.700 tỷ đồng. 

 Sắp hoàn thành 8 dự án lớn kéo dài nhiều năm. 

Bộ GTVT cho biết, nhiều dự án chuẩn bị hoàn 

thành trong thời gian tới gồm: tuyến đường Vàm 

Cống-Rạch Sỏi; hầm Hải Vân 2; các dự án đường 

băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất; xây dựng cầu Cửa Hội; 

sửa chữa cầu Thăng Long; xây dựng đường vành đai 

Mai Dịch - Nam Thăng Long. Phấn đấu nhanh nhất 

có thể hoàn thành đường sắt Cát Linh - Hà Đông và 

vận hành dự án Trung Lương - Mỹ Thuận. 

 Việt Nam đón 3,8 triệu lượt khách quốc tế trong 

năm 2020,  giảm 78,7% so với năm ngoái. Về 

phương tiện, tính chung năm 2020, khách quốc tế 

đến Việt Nam bằng đường hàng không chiếm 80,3% 

và giảm 78,6% so với năm ngoái; khách đến bằng 

đường bộ giảm 81,9%; khách đến bằng đường biển 

giảm 45,2%. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh sẽ có 

hiệu lực từ đêm 31/12. Hiệp định UKVFTA sẽ tạo 

khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại toàn diện, lâu 

dài, ổn định giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, từ đó 

tạo động lực cho việc tăng cường và làm sâu sắc quan hệ 

hợp tác nhiều mặt giữa hai bên, đặc biệt trong bối cảnh 

hai bên vừa gia hạn việc duy trì quan hệ song phương ở 

cấp độ đối tác chiến lược. 

 Tăng trưởng tín dụng năm 2020 và 2021 có thể cao 

hơn dự kiến của NHNN. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh, 

siết hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 

và các gói ưu đãi lãi suất cho vay gần đây đã thúc đẩy 

cầu tín dụng của nền kinh tế. Dư nợ tín dụng ước tính 

tăng thêm hơn 200.000 tỷ đồng trong tháng 12 - tương 

đương tổng dư nợ tăng thêm của cả tháng 10 và 11. 

 Việt Nam thu hút FDI được gần 30 tỷ USD năm nay, 

bằng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, vốn 

FDI thực hiện năm nay đạt 98% so với cùng kỳ năm 

ngoái, đạt gần 20 tỷ USD. Nhờ việc kiểm soát sớm dịch 

Covid-19, việc giải ngân vốn FDI chỉ bị suy giảm 2% so 

với năm ngoái, nhiều doanh nghiệp FDI đang dần hồi 

phục. 



TIN VĨ MÔ 

 Doanh nghiệp dồn dập thoái vốn cuối năm trên HNX. HNX cho biết trong năm 2020 có 92/96,9 triệu cổ phần chào bán đấu 

giá thành công, thu về 3.042 tỷ đồng. Tính riêng tháng 12, giá trị cổ phần bán được chiếm tới 46% tổng giá trị thu về cả năm. 

Tổng số tiền trúng giá năm vừa qua đạt hơn 3.042 tỷ đồng. 

 12,9 triệu cổ phiếu của một công ty sản xuất sợi sắp niêm yết HOSE. Cổ phiếu SVD của Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã 

được HOSE chấp thuận niêm yết từ ngày 23/12. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về ngày đầu tiên dự kiến lên sàn. 

 Rồng Việt dự báo VN-Index lên cao nhất 1.271 điểm năm 2021. Theo Rồng Việt, mức định giá của thị trường ước tính nằm 

trong khoảng 16,5 - 18,x lần. Dựa vào tăng trưởng dự phóng EPS của Top50 doanh nghiệp cho năm 2021, công ty chứng khoán 

này dự báo vùng điểm của VN-Index là 1.029 - 1.271 điểm. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  30,356  -0.22% 

S&P 500  3,727  -0.22% 

Nikkei 225 27,568 2.66% 

Kospi  2,820  0.42% 

Hang Sheng  26,568  0.96% 

SET  1,462  0.64% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.00 -0.37% 

USD/CNY 6.53 0.04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.94 0.72% 

S&P500 VIX 23.08 6.36% 

 Chứng khoán Mỹ kết phiên trong sắc đỏ khi đề xuất phát tiền mặt 2.000 USD/người bị chặn lại bởi Đảng Cộng hòa Thượng 

viện.  Dow Jones giảm 0,2%, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng mất tương ứng 0,2% và 0,4%. 

 Giá dầu hôm nay tăng trở lại do sự lạc quan về tình hình kinh tế trên thị trường khi mà Mỹ mở rộng các khoản chi trả viện 

trợ cho đại dịch. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 0,1% lên 48,1 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng gần 0,1% lên 51,3 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,05% xuống 1.877 USD/ounce, vàng giao tháng 2/2021 giảm 0,02% 

xuống 1.881 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD có dấu hiệu phục hồi khi các nhà đầu tư cân nhắc về khả năng tăng khoản kích thích tài chính của chính phủ 

Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,2253. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,01% lên 1,3502. Tỷ giá USD so 

với yen Nhật giảm 0,02% xuống 103,53. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Chính phủ các nước thành viên EU đã thông qua thỏa thuận 

thương mại hậu Brexit với Vương quốc Anh vào thứ Ba. Bắt 

đầu từ đầu năm tới, thỏa thuận sẽ tạm thời có hiệu lực và Nghị viện 

châu Âu sẽ quyết định xem có thông qua thỏa thuận vào tháng Hai 

hoặc tháng Ba hay không. 

 Phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ phủ quyết đề xuất gia tăng 

gói hỗ trợ cho mỗi người dân Mỹ từ mức 600 USD lên 2.000 

USD. Điều này ám chỉ rằng Thượng viện sẽ xem xét vấn đề này 

cùng với hai vấn đề khác mà Trump đưa ra, đó là tính công bằng 

của các cuộc bầu cử và hạn chế đối với các công ty công nghệ lớn. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 

30/12/2020 
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