
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.58% -0.08% 

Giá cuối ngày 1103.87 196.94 

KLGD (triệu cổ phiếu)  527.81  110.78 

GTGD (tỷ đồng)  10,807.80   100.16  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

8,853,260 -2,532,320 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

209.42 -28.46 

Số CP tăng giá 290 117 

Số CP đứng giá 70 178 

Số CP giảm giá 160 58 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

DBT 5% bằng cổ phiếu 05/01/2021 

BWE 12% bằng tiền 06/01/2021 

HMH 10% bằng tiền 06/01/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BCG: BCG Energy tiếp tục công bố vận hành nhà máy năng lượng mặt 

trời VNECO Vĩnh Long có công suất 49,3 MW tại Vĩnh Long. Dự án có 

tổng công suất 49,3 MW, được xây dựng trên diện tích 49,7 ha và có tổng 

mức đầu tư 1.156 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, sản lượng điện mỗi năm dự 

kiến đạt khoảng 70 triệu kW. 

 HAG: Hoàng Anh Gia Lai  việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

với ông Nguyễn Văn Minh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 31/12/2020. 

 DQC: Bóng đèn Điện Quang ước doanh thu năm 2020 vào khoảng 913,5 

tỷ đồng, tức tăng 10%.  Hiện mảng đèn led vẫn đang chiếm phần lớn doanh 

thu Công ty với khoảng 80%. 

 DPM: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP dự kiến sản 

lượng sản xuất Đạm Phu Mỹ trong năm đạt 766 nghìn tấn, sản lượng sản 

xuất NPK Phú Mỹ đạt 150 nghìn tấn, sản lượng UFC 85/Fomaldehyde đạt 

12,5 nghìn tấn và sản phẩm NH3 bán thương mại đạt 63 nghìn tấn. 

 DBC: CTCP Tập đoàn Dabaco thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2021 với tổng doanh thu ước đạt trên 15.439 tỷ đồng và lợi nhuận 

trước thuế gần 929 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 827 tỷ đồng. 

 HDB: Ông Phạm Khắc Dũng, Tổng Giám đốc CTCP Sovico, đã mua 

15.338.452 cp Ngân hàng TMCP Phát triển Tp HCM (tỷ lệ 0,95%). 

Trước giao dịch ông Dũng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện 

ngày 30/12/2020.  

 FIT: CTCP Đầu tư KD đăng ký mua 15 triệu cp CTCP Tập đoàn F.I.T. 

Trước giao dịch Công ty KD không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ 7/1 đến 5/2/2021. 

 POM: Bà Đỗ Diệu Huyền, con ông Đỗ Xuân Chiểu – Chủ tịch HĐQT – 

đăng ký bán toàn bộ 849.097 cp CTCP Thép Pomina (tỷ lệ 0,3%). Giao 

dịch dự kiến thực hiện từ 6/1 đến 4/2/2021. 

 BWE: Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1 

triệu cp CTCP Nước và Môi trường Bình Dương trong tổng số 2,76 triệu 

cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/1 đến 5/2/2021. 

 LCG: Quỹ ngoại Lucerne Enterprise Ltd đã bán 3 triệu cp CTCP Licogi 

16 , giảm lượng sở hữu từ 8.729.432 cp (tỷ lệ 7,57%) xuống 5.729.432 cp 

(tỷ lệ 4,97%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 

28/12/2020. 

 HDG: Quỹ ngoại CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 200.000 cp CTCP 

TIN SÀN HOSE 

 SBS: Bà Nguyễn Ngọc Thanh Huyền, con ông Nguyễn Văn Thành - Ủy 

viên HĐQT – đã bán toàn bộ 100.000 cp (tỷ lệ 0,08%). Giao dịch thực hiện 

ngày 25/12/2020. 

 VCW: CTCP Cơ điện lạnh đã chuyển nhượng toàn bộ 26.960.000 cp 

CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà  (tỷ lệ 35,95%) và không còn là cổ đông 

lớn. Giao dịch thực hiện từ 22/12 đến 28/12/2020. 

 KHW: CTCP Cơ điện lạnh đã chuyển nhượng toàn bộ 11.409.600 cp 

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (tỷ lệ 43,88%). 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 Phát triển Nông lâm 

Hà Tĩnh 
07/01/2021 

HSX 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao 

thông Bình Dương 
27/01/2021 

 Thu nghìn tỷ đồng tiền thuế từ cá nhân kiếm 

tiền qua Facebook, Google. Theo Tổng cục 

Thuế, số thu thuế từ hoạt động kinh doanh qua 

mạng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nhờ 

tốc độ phát triển nhanh của các dịch vụ kinh tế 

số. Theo đó, người dân sẽ tham gia các hoạt động 

mua sắm và giải trí trực tuyến, thực hiện thanh 

toán không tiền mặt với tần suất cao hơn do chịu 

tác động tiêu cực từ dịch Covid-19. 

 Chi hơn 832 tỷ đồng cho đề án hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội. Mục tiêu của 

UBND thành phố chỉ rõ, trong giai đoạn 2021-

2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu đạt 

được các chỉ tiêu: Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc 

làm mới cho người lao động; tỷ trọng kim ngạch 

xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của 

Thủ đô; đóng góp trên 40% tăng trưởng tổng sản 

phẩm và trên 30% ngân sách thành phố. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Hiệp định UKVFTA: Mở ra cơ hội lớn cho ngành 

thép và cơ khí chế tạo. Theo các doanh nghiệp ngành 

cơ khí, luyện kim, cơ hội tăng trưởng về xuất khẩu là sẽ 

chưa nhiều nhưng doanh nghiệp ngành vẫn kỳ vọng sẽ 

tiếp cận và xuất khẩu hơn nữa sang thị trường Anh. 

 Lãi suất sẽ tăng trở lại? Nhiều phân tích, dự báo của 

các chuyên gia cho thấy lãi suất có thể tăng trở lại trong 

năm 2021 khi tín dụng tăng mạnh và kinh tế phục hồi. 

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nới lỏng nhằm duy trì việc 

hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn kéo dài do dịch bệnh. 

 Doanh nghiệp Mỹ kêu gọi không áp thuế hàng xuất 

khẩu Việt Nam. Nhiều hiệp hội và doanh nghiệp Mỹ 

nhận định việc Mỹ nhập siêu nhiều từ Việt Nam là do 

yếu tố khách quan mà không phải do tiền đồng bị định 

giá thấp. Việc áp thuế quan lên hàng Việt Nam gây ra bất 

lợi cho chính doanh nghiệp và người dân Mỹ. 

 122 quốc gia đầu tư vào Việt Nam trong năm 2020. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 60 tỉnh, thành 

phố trên cả nước trong năm 2020. Trong đó, thành phố 

Hồ Chí Minh vươn lên dẫn đầu với tổng vốn đăng ký đạt 

4,36 tỷ USD. Tỉnh Bạc Liêu đứng thứ hai với 1 dự án lớn 

có vốn đầu tư 4 tỷ USD.  

TIN VĨ MÔ 

 235 triệu USD đổ vào chứng khoán Việt Nam thông qua các quỹ ETFs trong năm 2020. Trong năm qua, giao dịch khối 

ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng xấp xỉ 16.000 tỷ đồng trên sàn HoSE. Dù vậy, điểm tích cực là dòng vốn từ các quỹ ETFs đổ 

mạnh vào thị trường lên tới hàng trăm triệu USD phần nào giúp cân bằng áp lực bán ròng của khối ngoại. 

 60% số cổ phiếu niêm yết HoSE chiến thắng VN-Index trong năm 2020. Thống kê trên HoSE trong năm 2020 có tới 46 mã 

chứng khoán có mức tăng trưởng trên 100%; Trong khi đó, số lượng mã chứng khoán có mức tăng trưởng từ 15 – 99% lên tới 

178. 

 UPCoM 2020: Quy mô tăng, khối ngoại bán ròng. Tính đến cuối năm 2020, UPCoM-Index đạt 74.45 điểm, tăng hơn 31% so 

với đầu năm. Trên sàn UPCoM, có tổng cộng 398 cp tăng giá trong năm qua, 384 cp giảm và 108 cp đứng giá. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  30,606 0.65% 

S&P 500  3,756  0.64% 

Nikkei 225 27,131 -1.13% 

Kospi  2,879  0.21% 

Hang Sheng  27,231 0.31% 

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 -0.00% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên và phá đỉnh lịch sử, khép lại một năm nhiều biến động. Dow Jones tăng 0,7%, kết năm 

2020 ở đỉnh lịch sử 30.606 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,6% lên đỉnh mới 3.756 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite nhích 

0,1% lên 12.888 điểm. 

 Giá dầu hôm nay tăng khi thị trường hướng đến cuộc họp OPEC + vào ngày 4/1. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng gần 

0,1% lên 48,5 USD/thùng, giá dầu thô Brent ước tính tăng hơn 0,1% lên 51,7 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng ở phiên đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng 0,79% lên 1.913 USD/ounce, vàng giao tháng 2/2021 

tăng 0,80% lên 1.918 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm giá so với euro và bảng Anh. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,93% lên 1,2250. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,07% lên 1,3681. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 103,27. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ hủy niêm yết 3 công ty viễn thông Trung Quốc trên NYSE. 

NYSE thông báo sẽ tạm ngừng giao dịch những cổ phiếu của China 

Telecom Corporation Limited, China Mobile Limited 0941.HK và 

China Unicom (Hong Kong) Limited sau khoảng một tuần nữa.  

 Kinh tế Thái Lan năm nay được dự báo còn tệ hơn 2020. Theo 

kết quả khảo sát vừa công bố của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia 

Thái Lan, khoảng 52% người tham gia dự báo nền kinh tế sẽ tệ hơn 

trong năm 2021. Trong khi đó, chỉ 14,6% dự báo có sự cải thiện. 
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