
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.97% 0.54% 

Giá cuối ngày 1167.69 217.4 

KLGD (triệu cổ phiếu)  808.31  165 

GTGD (tỷ đồng)  17,865.88   2,252.46  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-737,979 -1,741,120 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-328.09 -27.96 

Số CP tăng giá 311 130 

Số CP đứng giá 73 144 

Số CP giảm giá 137 79 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

AMV 20% bằng tiền 11/01/2021 

NSC 25% bằng tiền 11/01/2021 

TCM 5% bằng tiền 11/01/2021 

HNP 15% bằng tiền 11/01/2021 

TLG 10% bằng tiền 12/01/2021 

A32 15% bằng tiền 12/01/2021 

TLG 10% bằng tiền 12/01/2021 

NTL 15% bằng tiền 13/01/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HVN: Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  thực hiện tái 

cấp vốn  cho Vietnam Airlines. Số tiền tái cấp vốn tối đa không quá 4.000 

tỷ đồng với lãi suất 0% và thời hạn tối đa không quá 364 ngày.+ 

 DBC: Tập đoàn Dabaco ước doanh thu năm 2020 với 16.200 tỷ đồng, 

vượt 22% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.400 tỷ đồng, cao gấp 

4 lần chỉ tiêu đề ra.  Dù vậy, xét theo quý đây là quý thứ 2 lợi nhuận Dabaco 

bắt đầu giảm sau khi liên tục tăng nóng và đạt đỉnh vào quý 2/2020 với 401 

tỷ đồng. 

 CKG: CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang dự kiến chào 

bán 30 triệu cổ phiếu với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 

100:57,143. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến khoảng 300 tỷ 

đồng. 

 NVL: Đầu tư Địa ốc No Va chào bán gần 78 triệu cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu. Giá chào bán 59.200 đồng/cp, sẽ phân phối trong vòng 90 ngày kể 

từ ngày 31/12/2020. Tỷ lệ thực hiện quyền là 89:7. Nếu phát hành thành 

công, Novaland sẽ tăng vốn điều lệ công ty lên 36.526 tỷ đồng. 

 HVH: CTCP Đầu tư và công nghệ HVC  đăng ký chào bán 15 triệu cổ 

phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ 100.000:68.337. giá chào bán 10.000 

đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 150 tỷ đồng. 

 DPG: Bà Lương Thị Lan, chị gái của Chủ tịch HĐQT Lương Minh 

Tuấn, đăng ký bán khớp lệnh 150.000 cổ phiếu nhằm giảm lượng nắm giữ 

xuống còn 424.092 đơn vị, tương đương hơn 0,9% vốn CTCP Đạt Phương. 

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/1 đến 7/2. 

 PET: Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 500.000 cổ 

phiếu với ngày không còn là cổ đông lớn là 31/12/2020. Quỹ hiện có 4 

triệu cổ phiếu, tương đương 3,8% vốn Samarang Ucits – Samarang Asian 

Prosperity đã bán 500.000 cổ phiếu với ngày không còn là cổ đông lớn là 

31/12/2020. Quỹ hiện có 4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,8% vốn. 

 ADS: Phó Tổng giám đốc Lê Xuân Chiến đã mua khớp lệnh 128.790 cổ 

phiếu từ ngày 15/12/2020 đến 8/1. Số lượng cổ phiếu ông Chiến nắm giữ 

hiện là 948.620 cổ phiếu, tương đương 3,4% vốn CTCP Damsan. 

 NLG: Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ của Thành viên HĐQT Cao Tấn 

Thạch, đăng ký bán 617.700 cổ phiếu CTCP Đầu tư Nam Long qua phương 

thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 12/1 đến 10/2. Bà Liễu hiện nắm giữ 

5,6 triệu đơn vị. 

TIN SÀN HOSE 

 VNP: Từ ngày 8/12/2020 đến 5/1, Ủy viên HĐQT Hoàng Minh Sơn đã bán 

200.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 100.000 đơn vị, tương đương 0,5% 

vốn CTCP Nhựa Việt Nam . 

 AMS: Từ ngày 11/12/2020 đến 4/1, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Nguyễn Văn Thọ đã mua 450.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 4,6 triệu 

đơn vị, tương đương 12,7% vốn CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC. 

 TTT: Công ty TNHH OLYMPIA đã mua 327.554 cổ phiếu CTCP Du lịch 

- Thương mại Tây Ninh , nâng lượng nắm giữ lên 1,1 triệu đơn vị, tương 

đương 24% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 30/12/2020. 

 C4G: Từ ngày 25/12 đến 28/12/2020, Ủy viên HĐQT kiêm Phó 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE 82.7  SHS  1.21  

MBB 69.5  LHC  0.85  

HDB 67.1  EID  0.37  

NVL 45.6  SZB  0.36  

FUEVFVND 37.6  TNG  0.36  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (253.1) BVS (10.28) 

VCI (88.5) VCS (10.22) 

SSI (64.0) APS (1.65) 

VND (55.4) PVS (1.27) 

VHM (44.5) PPS (0.73) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HSX 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao 

thông Bình Dương 
27/01/2021 

Công ty mẹ - Tổng Công ty  

Phát điện 2 
08/02/2021 

 2,100 doanh nghiệp được thành lập mới trong 

tuần làm việc đầu tiên của 2021. Việc Chính phủ 

ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp – ngay 

trong ngày làm việc đầu tiên (4/1) đã mở ra những 

hy vọng khởi sắc cho hoạt động phát triển doanh 

nghiệp. Kết quả là trong tuần làm việc đầu tiên, cả 

nước đã có 18,000 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được 

xử lý, với 2,100 doanh nghiệp thành lập, tăng 46% 

so với năm ngoái và tăng 55% so với cùng thời điểm 

bắt đầu thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2015. 

 Năm 2020, đường sắt lỗ hơn 1.300 tỷ đồng, lương 

giảm 14%. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mưa 

lũ tại miền Trung, hạ tầng xuống cấp, năm 2020 của 

ngành đường sắt khép lại với nhiều số liệu tụt giảm 

nghiêm trong so với các năm trước, số lượng khách 

đi tàu có tháng đạt thấp nhất trong lịch sử của ngành. 

 Đẩy nhanh gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp, 

người dân. Bộ Kế hoạch - Đầu tư đang xây dựng 

gói cứu trợ thứ 2 theo chỉ đạo của Chính phủ. Các 

chuyên gia đều cho rằng cần phải đẩy nhanh tốc độ 

thực hiện để kịp thời tạo động lực cho nền kinh tế 

hồi phục, phát triển trong năm mới. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 

khoảng 12% và sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn 

biến, tình hình thực tế. Tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn 

với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh 

vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt tín dụng 

trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn 

về tín dụng cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh. 

 Quy mô kinh tế Việt Nam vượt 1 ngàn tỷ USD theo 

sức mua tương đương. Theo đánh giá của IMF, nếu tính 

theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế nước ta 

đạt 1,05 ngàn tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 

trên 10 ngàn USD. 

 Giải mã thành công của con tôm Việt Nam và mục tiêu 

xuất khẩu 4 tỷ USD năm 2021, tăng 15% so với năm 

2020. Theo VASEP, năm 2021, có nhiều điều kiện thuận 

lợi cho sản xuất, xuất khẩu mặt hàng tôm của Việt Nam và 

các lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh, việc tham gia các 

hiệp định thương mại tự do... Nhu cầu thế giới vẫn ổn định 

trong khi các nước xuất khẩu khác chưa kịp phục hồi. 

Trung Quốc là nguồn cung tôm lớn nhất châu Á, tuy nhiên 

vẫn đang thiếu hụt nguồn tôm. 

TIN VĨ MÔ 

 VPS soán ngôi đầu thị phần môi giới HNX. Với bước tiến trong quý 4, VPS đã soán luôn ngôi đầu thị phần 2020 trên 

sàn HNX khi chiếm 8.94%, đẩy SSI lùi về vị trí thứ 2 (7.62%).VPS cũng vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới năm 2020 trên sàn 

UPCoM với tỷ lệ 10.28%. Các vị trí kế tiếp thuộc về VNDirect (9.53%), SSI (8.13%) và HSC (7.52%). 

 Khối tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng trong tuần đầu năm 2021. Theo dữ liệu của FiinPro, tự doanh CTCK mua vào 76,7 

triệu cổ phiếu, trị giá 2.854 tỷ đồng, trong khi bán ra 79,4 triệu cổ phiếu, trị giá 2.764 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 

2,7 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, nếu xét về giá trị thì dòng vốn này vẫn mua ròng 91 tỷ đồng, đây cũng là tuần mua ròng thứ 3 liên 

tiếp với tổng giá trị 1.563 tỷ đồng. Trái ngược hoàn toàn với khối tự doanh, dòng vốn ngoại trong tuần từ 4-8/1 vẫn duy trì việc 

bán ròng ở HoSE với giá trị 240 tỷ đồng, đây cũng là tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp của khối ngoại sàn này với tổng giá trị 3.645 

tỷ đồng. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  31,098 0.18% 

S&P 500  3,825  0.55% 

Nikkei 225 28,139 2.36% 

Kospi 3,250  3.10% 

Hang Sheng  27,878 1.20% 

SET  1,536  1.50% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.31 0.23% 

USD/CNY 6.48 -0.14% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 0.94 0.72% 

S&P500 VIX 21.56 -3.62% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tiếp tục leo lên đỉnh mới, kết thúc tuần đầu tiên đầy tích cực của năm 2021. Số liệu trên 

thị trường lao động tháng 12 gây thất vọng nhưng cũng làm tăng khả năng chính phủ sẽ tung ra gói kích thích tài khóa mới trị 

giá hàng nghìn tỷ USD. Dow Jones tăng 0,2%, S&P 500 và Nasdaq Composite đi lên lần lượt 0,6% và 1%.  

 Giá dầu hôm nay giảm nhẹ trở lại sau khi tăng vọt trong tuần trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 0,72% xuống 52,34 

USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 3 cũng giảm 0,53% xuống 55,96 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ sau khi lao dốc gần 4% trong phiên giao dịch cuối tuần trước vì lợi suất trái phiếu chính phủ 

Mỹ tăng vọt. Giá vàng giao ngay giảm 0,05% xuống 1.849,3 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 cũng giảm 0,23% xuống 

1.850,85 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,25% xuống 1,2187 USD/EUR. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD giảm 0,33% xuống 1,3518 USD/GBP. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,15% lên 104,08 

JPY/USD. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Ông Biden muốn thêm hàng nghìn tỷ USD cứu trợ kinh tế, 

người Mỹ có thể được phát thêm 2.000 USD. Trong gói cứu trợ 

kinh tế mới, ông Biden muốn nâng số tiền phát trực tiếp cho người 

dân Mỹ lên 2.000 USD sau khi báo cáo việc làm tháng 12 phản ánh 

sự sụt giảm lao động trong lĩnh vực nhà hàng. 

 Hạ viện tuyên bố xem xét bãi nhiệm Trump. Các đảng viên Dân 

chủ tại Hạ viện dự kiến đưa ra những điều khoản xem xét bãi nhiệm 

Tổng thống Trump vào ngày 11/1 và tiến hành bỏ phiếu thông qua 

các điều khoản này một ngày sau đó. 
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