
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.18% -0.08% 

Giá cuối ngày 1097.54 196.94 

KLGD (triệu cổ phiếu)  676.97  110.78 

GTGD (tỷ đồng)  13,469.71   1,137.36  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,106,480 -582,680 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-278.77 -8.73 

Số CP tăng giá 228 111 

Số CP đứng giá 73 152 

Số CP giảm giá 212 90 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BID 8% bằng tiền 31/12/2020 

BVB 
Quyền mua giá 10.000 đồng 

Tỷ lệ: 9:1 
31/12/2020 

QPH 20% bằng tiền 04/01/2021 

PRE 9% bằng tiền 04/01/2021 

DRL 20% bằng tiền 05/01/2021 

VNM 10% bằng tiền 05/01/2021 

C47 10% bằng cổ phiếu 05/01/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VRC: CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội đã bán ra hơn 5,6 triệu cổ 

phiếu VRC, tương ứng 11,21% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang 

lưu hành của Đầu tư VRC và không còn là cổ đông lớn. Sau giao dịch Chứng 

khoán SHS chỉ còn lại 4 cổ phiếu lẻ VRC. 

 HTN: Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons dự kiến chào bán hơn 16,5 

triệu cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. 

Giá chào bán ra công chúng là 17.000 đồng/cp, tương đương với số vốn cần 

huy động là 281 tỷ đồng. 

 DRL: CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 dự kiến tổng doanh thu và lãi sau 

thuế năm 2020 lần lượt đạt 99,5 tỷ đồng (tăng 10%) và 57,8 tỷ đồng (tăng 

4% so với thực hiện năm trước). So với kế hoạch năm đã đề ra trước đó, DRL 

đã vượt 15% kế hoạch doanh thu và vượt 28,5% kế hoạch lợi nhuận năm 

2020. 

 SMC: Công ty Đầu tư – Thương mại SMC thông qua kế hoạch năm 2021 

sản lượng tiêu thụ 1,35 triệu tấn thép các loại, lợi nhuận sau thuế 160 tỷ 

đồng; tăng lần lượt 8% và 33% so với kế hoạch năm 2020. 

 GEG: CTCP Đầu tư Thành Thành Công đã mua 10.588.141 cp CTCP 

Điện Gia Lai (tỷ lệ 3,9%). Trước giao dịch Đầu tư Thành Thành Công 

không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 22/12 đến 29/12/2020. 

 LGL: CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội đã bán 6 triệu cp CTCP Đầu 

tư và phát triển đô thị Long Giang, giảm lượng sở hữu từ 6.000.005 cp (tỷ 

lệ 11,65%) xuống còn 5 cp và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện 

ngày 25/12/2020. 

 SSI: Ông Nguyễn Hồng Nam, Tổng Giám đốc, đã bán 924.000 cp CTCP 

Chứng khoán SSI, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.512.000 cp (tỷ 

lệ 0,252%). Giao dịch thực hiện ngày 29/12/2020. 

 FIT: Ông Kiều Anh Kiệt, em trai ông Kiều Hữu Dũng – Thành viên 

HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 5.592.055 cp CTCP Tập đoàn F.I.T (tỷ lệ 

2,195%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/1 đến 2/2/2021. 

 PPC: CTCP Cơ điện lạnh đã chuyển nhượng toàn bộ 77.396.260 cp 

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (tỷ lệ 24,14%) qua VSD và không còn là cổ 

đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 22/12 đến 25/12/2020. Số cổ phiếu này 

được chuyển nhượng sang cho Công ty TNHH Năng lượng REE. 

 VNG: CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công đã mua 1,5 triệu cp 

CTCP Du lịch Thành Thành Công , nâng lượng sở hữu từ 6.510.410 cp 

lên 8.010.410 cp. Giao dịch thực hiện từ 9/12/2020 đến 4/1/2021. 

TIN SÀN HOSE 

 HVG: Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Ủy viên HĐQT, đã mua 10,36 triệu cp 

CTCP Hùng Vương , nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 38.625.000 cp (tỷ 

lệ 17,01%). Giao dịch thực hiện từ 4/12 đến 11/12/2020. 

 VTH: Ông Phan Hoàng Tuấn, ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 250.700 cp 

CTCP Dây cáp điện Việt Thái (tỷ lệ 5,01%) và không còn là cổ đông lớn. 

Giao dịch thực hiện ngày 24/12/2020. 

 GDW: CTCP Cơ điện lạnh đã bán toàn bộ 1.904.688 cp CTCP Cấp nước 

Gia Định  (tỷ lệ 20,05%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện 

từ 22/12 đến 28/12/2020. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUEVFVND 35.3 VCS 1.29 

VCI 30.2 VIG 0.81 

VRE 18.6 LHC 0.40 

VHM 14.6 PGN 0.35 

VCB 12.4 SZB 0.31 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (223.4) VNR (4.38) 

MBB (50.4) BII (1.95) 

VNM (45.0) BVS (1.91) 

KBC (35.6) SHS (1.82) 

VHC (32.8) IDC (1.42) 

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 

 6.694 doanh nghiệp BĐS được thành lập mới 

trong năm 2020. Mặc dù chịu tác động không nhỏ 

từ dịch bệnh Covid, nhưng trong năm qua, lĩnh vực 

BĐS vẫn khá thu hút nguồn vốn đầu tư của nhà đầu 

tư nước ngoài khi có tới 3 tỷ USD đổ vào thị trường 

trong năm qua, trong đó 2 tỷ USD được đầu tư vào 

thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà 

đầu tư nước ngoài vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh BĐS. 

 Tình trạng thiếu tàu chở hàng, thiếu container có 

thể kéo dài đến tháng 3.2021. VASEP khuyến cáo 

các doanh nghiệp thủy sản cần lên kế hoạch và kịch 

bản ứng phó nhằm hạn chế tối thiểu sự gián đoạn 

trong chuỗi cung ứng và giảm thiểu tối đa sụt giảm 

kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới. 

 Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 

1/2021. Quy định mới về tuổi nghỉ hưu và các 

trường hợp tinh giản biên chế; điều kiện an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy; kéo dài thời hạn thực hiện 

hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là những 

chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tốc độ tăng trưởng nhóm ngân hàng tư nhân đang bỏ 

xa ngân hàng quốc doanh. 10 tháng đầu năm 2020, tổng 

tài sản của toàn hệ thống tăng 4,75%, đạt hơn 13,1 triệu 

tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản của nhóm ngân hàng 

thương mại nhà nước chỉ tăng 0,06% lên hơn 5,4 triệu tỷ 

đồng; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tăng mạnh 

7,68% lên 5,6 triệu tỷ; nhóm ngân hàng liên doanh, nước 

ngoài cũng tăng mạnh 10,26% lên gần 1,5 triệu tỷ đồng. 

 Phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ 2025. 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển thị 

trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 

2025, thị trường điện được củng cố, hoàn thiện thị trường 

bán buôn điện cạnh tranh; triển khai xây dựng và đưa vào 

vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh theo tiến độ. 

 Năm 2020, đã gia hạn 29 khoản phí, lệ phí hỗ trợ khó 

khăn do COVID-19. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 

2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, 29 loại phí, lệ 

phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50-100%. Kể từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2021 trở đi, mức thu các khoản phí, 

lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định 

tại các thông tư gốc. 

TIN VĨ MÔ 

 Chính thức giao dịch lô chẵn 100 cổ phiếu trên HOSE phiên giao dịch đầu năm 2021 (4/1). Theo công bố, HOSE và các 

công ty chứng khoán thành viên đã có thử nghiệm về việc áp dụng giao dịch lô chẵn 100 cổ phiếu. Kết quả là, tất cả các công 

ty Chứng khoán đã sẵn sàng cho việc triển khai điều chỉnh đơn vị giao dịch lô chẵn. Theo đó, đơn vị giao dịch lô chẵn áp dụng 

tại HOSE sẽ là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF và chứng quyền. Thời gian chính thức áp dụng quy định bắt 

đầu từ ngày thứ Hai - 4/1/2021. 

 P/E của hầu hết các ngành đã quay trở lại mức trước COVID-19. SSI Research cho biết hệ số P/E thị trường là 16,03 lần 

tại ngày 28/12/2020, mức định giá này của hầu hết các ngành đã quay trở lại mức trước COVID-19, ngay cả khi tính đến lợi 

nhuận phục hồi mạnh mẽ năm 2021. Năm 2021, ước tính tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết trong phạm vi nghiên 

cứu của SSI Research là 23% sau khi giảm 17% trong năm nay. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  30,409 0.26% 

S&P 500  3,732  0.13% 

Nikkei 225 27,444 -0.45% 

Kospi  2,873  1.88% 

Hang Sheng  27,316  0.64% 

SET  1,449  -0.86% 

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 22.77 -1.34% 

 Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ giữa tâm lý lạc quan về vắc xin COVID-19. Các nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm tín hiệu về gói 

hỗ trợ tài khóa bổ sung từ Thượng viện. Dow Jones tăng 0,2%, S&P 500 và Nasdaq Composite thêm lần lượt 0,1% và 0,2%. 

 Giá dầu hôm nay tăng do số hàng tồn kho của Mỹ giảm, nhưng lo ngại về nhu cầu vẫn đang đè nặng thị trường. Giá dầu 

thô ngọt nhẹ WTI tăng gần 0,1% lên 48,3 USD/thùng, giá dầu thô Brent ước tính tăng gần 0,1% lên 51,4 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng trở lại khi đồng USD đạt mức thấp nhất cùng với sự lo ngại về trường hợp phát hiện biến 

thể virus mới đầu tiên ở Mỹ. Giá vàng giao ngay tăng 0,01% lên 1.894 USD/ounce, vàng giao tháng 2/2021 tăng 0,07% lên 

1.900 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục đà giảm trong ngày giao dịch cuối cùng của năm. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 

1,2300. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,3628. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,03% xuống 103,14. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ phát hiện biến chủng nCoV từ Anh. Thống đốc Jared Polis 

tại bang Colorado đăng kèm một thông báo từ văn phòng của mình 

và cơ quan y tế bang, cho biết bệnh nhân là "nam giới, ngoài 20 

tuổi, đang cách ly tại quận Elbert và không có lịch sử du lịch". 

 Singapore là nước Đông Nam Á đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 

cho người dân. Loại vaccine mà Singapore tiêm cho người dân do 

hãng Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phát triển. Loại vaccine 

này gồm 2 mũi tiêm, mỗi mũi tiêm cách nhau 21 ngày. Như vậy, 

những người được tiêm vaccine ngừa Covid-19 hôm nay tại 

Singapore sẽ tiêm mũi thứ hai vào ngày 20/1/2021. 
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