
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.62% 1.30% 

Giá cuối ngày 1192.28 221.97 

KLGD (triệu cổ phiếu)  719.93  166.53 

GTGD (tỷ đồng)  15,804.98   2,360.45  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,590,338 244,790 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-279.43 9.5 

Số CP tăng giá 269 125 

Số CP đứng giá 73 145 

Số CP giảm giá 178 83 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

NTL 15% bằng tiền 13/01/2021 

ICT 10% bằng tiền 14/01/2021 

STC 13% bằng tiền 15/01/2021 

SAM 
Quyền mua giá 10.000 đồng 

Tỷ lệ 10000:3645 
15/01/2021 

VDS 3% bằng tiền 18/01/2021 

TRA 20% bằng tiền 19/01/2021 

PHN 15% bằng tiền 19/01/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 CII: CII đã được phép thu phí Xa lộ Hà Nội sau nhiều năm chờ đợi. Theo 

Trung tâm báo chí TP HCM, tính đến đầu năm 2021, dự án đã hoàn thành 

100% trục đường chính, hoàn thành 93% trục đường song hành bên phải và 

74% trục đường song hành bên trái. 

 SAM: SAM Holdings sẽ phát hành gần 93,5 triệu cổ phiếu, tương đương 

tỷ lệ 100:36,45. Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tăng lên 3.500 tỷ 

đồng. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, doanh nghiệp dự thu hơn 935 tỷ đồng. 

 VNM: CTCP Sữa Việt Nam đăng ký mua trên 9.7 triệu cp (tương đương 

8.85% vốn) của Mộc Châu Milk. Các giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 

11/01-10/02 sắp tới. Đây là đợt mua của các nhà đầu tư chiến lược theo 

phương án phát hành riêng lẻ của Mộc Châu Milk. 

 HNG: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Thị Mỹ Hạnh đăng 

ký bán toàn bộ 505.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa 

thuận, từ ngày 15/1 đến 9/2. 

 ACL: Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Ngọc Bích đăng ký bán 560.000 cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 18/1 đến 16/2. Sau 

giao dịch, bà Bích dự kiến nắm giữ 104.400 cổ phiếu, tương đương 0,2%. 

 MHC: Bà Bùi Thu Nga đã mua hơn 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 

5,2% vốn CTCP MHC và trở thành cổ đông lớn từ ngày 23/12/2020 đến 4/1. 

Bà Nga trước đó không nắm giữ cổ phiếu công ty. 

 NLG: Giám đốc tài chính Châu Quang Phúc đăng ký bán 200.000 cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 14/1 đến 16/2. 

Ông Phúc dự kiến sở hữu 369.002 đơn vị. 

 LPB: Ông Nguyễn Đức Ứng, anh rể của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị 

Gấm, đăng ký bán 543.800 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 21 đơn vị. 

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

ngày 15/1 đến 13/2. 

 HAG: Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Minh đăng ký bán 2,8 triệu cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 15/1 đến 9/2. 

Ông Minh dự kiến nắm giữ còn 44.140 cổ phiếu. 

 VOS:  Phó Tổng giám đốc Hoàng Hữu Hùng đăng ký bán 126.000 cổ 

phiếu giảm lượng nắm giữ còn 980 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện qua 

phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 15/1 đến 31/1. 

 GVR: Thành viên HĐQT Phạm Văn Thành đăng ký mua 200.000 cổ 

phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 13/1 đến 11/2. 

Ông Thành dự kiến sở hữu 271.550 đơn vị. 

  

TIN SÀN HOSE 

 LAW: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An ghi nhận quý 4 doanh 

thu đạt hơn 55,4 tỷ đồng tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. LAW lỗ sau 

thuế gần 5,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 22 triệu đồng – Đây cũng là 

mức lỗ theo quý lớn nhất trong lịch sử niêm yết của công ty. 

 HJS: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt đã mua 5,1 triệu cổ phiếu, tương đương 

24,% vốn CTCP Thủy điện Nậm Mu. Ngày trở thành cổ đông lớn là 7/1. 

Trước đó, BVIF không nắm giữ cổ phiếu HJS. 

 VNT: CTCP Transimex đăng ký mua 192.000 cổ phiếu qua phương thức 

khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 13/1 đến 9/2.  

 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) 

E1VFVN30 116.7 SHS 10.77 

NVL 107.1 BAX 1.16 

FUEVFVND 65.9 PVS 0.93 

MSB 33.5 PVB 0.57 

CII 24.8 SHB 0.45 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (147.1) BVS (2.52) 

VHM (85.9) VE1 (1.17) 

CTG (67.7) IVS (1.02) 

LPB (64.7) PPS (0.89) 

VRE (45.2) NHA (0.30) 

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 

 Trong 5 năm qua, cả nước tạo việc làm mới cho 

hơn 8 triệu lao động, hơn 635.000 người đi lao 

động ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt 27% chỉ 

tiêu (riêng năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19, đến 31/12 vừa qua có khoảng 79.000 

người đi lao động ở nước ngoài). Tỷ lệ thất nghiệp 

chung là 2,48%, ở khu vực thành thị xuống dưới 

4%, là 1 trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp 

nhất thế giới. 

 'Make in Vietnam sẽ giúp ngành ICT tăng 

trưởng gấp 2-4 lần GDP. Sau khi công bố chính 

thức về định hướng phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số, chiến lược "Make in Viet Nam", số doanh 

nghiệp công nghệ số tăng 28%, đạt gần 60.000 

doanh nghiệp. 

 Cắt giảm khoảng 1,3 tỷ kWh năng lượng tái tạo 

năm 2021. Thời gian qua có tình trạng lúng túng 

dẫn đến phát triển điện mặt trời áp mái theo phong 

trào, cần xem xét, hạn chế, để phát triển theo tiêu 

chí rõ ràng, không để tình trạng trục lợi chính sách. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Vận hành chính thức thị trường bán lẻ điện cạnh 

tranh từ 2023. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là thực 

hiện thị trường hóa giá điện nhằm đạt mục tiêu khuyến 

khích đầu tư cho phát triển ngành điện, thực hiện giá bán 

điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, 

bảo đảm kết hợp hài hoà giữa các mục tiêu quốc gia.  

 17/19 tập đoàn, tổng công ty thuộc "siêu ủy ban" nộp 

ngân sách trên 56.000 tỷ, vượt kế hoạch 12%. Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, trong 

năm 2020, tổng nộp ngân sách của 17/19 tập đoàn, tổng 

công ty ước đạt trên 56.000 tỷ đồng. Ủy ban và các doanh 

nghiệp đã nỗ lực phê duyệt và triển khai nhiều dự án đầu 

tư trọng điểm, là các cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công 

trình lớn, có ý nghĩa quan trọng tạo động lực, thúc đẩy 

phát triển KT-XH. 

 Đề xuất tiếp tục gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho 

doanh nghiệp đến hết năm 2021. Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thuế vẫn rất tự tin vì thực tế việc gia hạn tiền 

thuế năm 2020 đã không khiến ngân sách nhà nước giảm 

thu, gia tăng nợ đọng thuế như lo lắng của cả ngành thuế 

lẫn tài chính khi mới bắt đầu thực hiện chính sách này. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Giao dịch T+0 và bán khống vẫn phải chờ CCP. Hệ thống CCP được cho là sẽ giải quyết được triệt để vấn đề giao dịch trong 

ngày (giao dịch T+0), bán khống hay giảm tỷ lệ ký quỹ thanh toán. SSI Research nhận định thời điểm sớm nhất để hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mới là nửa sau năm 2021, nghĩa là năm 2022 là thời điểm sớm nhất để triển khai CCP. 

 Áp lực lên hệ thống HoSE khi hàng tỷ cổ phiếu niêm yết mới. Không chỉ hàng loạt tài khoản mở mới và dòng tiền từ các 

kênh đầu tư khác đổ vào, tình trạng quá tải trên HoSE còn do nguồn cung cổ phiếu tăng mạnh. Trong năm qua, nhiều công ty 

và ngân hàng lớn đã thực hiện niêm yết mới hoăc chuyển sàn niêm yết, làm tăng thanh khoản chung. Nguồn cung cổ phiếu trên 

HoSE có lẽ chưa dừng lại khi HoSE cũng vừa chấp thuận niêm yết cho 9 doanh nghiệp mới, gây thêm áp lực lớn hơn lên hệ 

thống giao dịch đang quá tải của đơn vị quản lý này. 

 Dự báo đảo danh mục VN30: SAB, EIB, ROS sẽ bị loại.  BVH, TPB và PDR sẽ được thêm vào danh mục do đáp ứng tốt các 

tiêu chí lựa chọn. Trong đó, TPB và PDR đáp ứng tiêu chí vốn hóa thị trường còn BVH đáp ứng tiêu chí freefloat mới. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  31,069 0.19% 

S&P 500  3,801  0.04% 

Nikkei 225 28,175 0.04% 

Kospi 3,131  0.25% 

Hang Sheng  28,277 1.32% 

SET  1,540  0.22% 

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 23.33 -3.11% 

 Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu hồi phục. Khi 

mặt bằng lãi suất đi lên, lợi nhuận của ngân hàng cũng được cải thiện. Dow Jones tăng 0,2%, Nasdaq Composite tăng 0,3% 

lên 13.072 điểm. S&P 500 cũng nhích 0.2%. 

 Giá dầu thô tiếp đà tăng của phiên ngày hôm trước nhờ nguồn cung thắt chặt và dự báo tồn kho dầu Mỹ giảm. Giá dầu 

thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,13% lên 53,34 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 3 tăng 0,07% lên 56,77 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay phục hồi nhẹ sau khi bất ngờ quay đầu giảm trong cuối phiên trước. Giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,04% 

lên 1.855,5 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 cũng tăng nhẹ 0,08% lên 1.856,4 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay quay đầu giảm khi động lực tăng giá dần lu mờ. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,2208. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,3668. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 103,77. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Doanh nghiệp Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ trái phiếu kỷ lục năm 

nay. Năm 2020, 39 công ty Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu gần 30 tỷ 

USD trên thị trường nội địa và nước ngoài, tăng 14% so với năm 

2019. Giá trị vỡ nợ trong nước giảm từ 142 tỷ nhân dân tệ xuống 

137 tỷ nhân dân tệ (21 tỷ USD) còn giá trị vỡ nợ nước ngoài tăng 

từ 3,9 tỷ USD lên 8,6 tỷ USD. 

 Mỹ áp thuế mới lên nhiều mặt hàng nhập khẩu EU. Chính phủ 

Mỹ thông báo sẽ bắt đầu áp thuế mới đối với phụ tùng máy bay và 

các sản phẩm khác của Pháp và Đức từ ngày 12/1. Đây là một phần 

trong tranh chấp kéo dài 16 năm qua giữa Mỹ và EU liên quan vấn 

đề trợ cấp cho các hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ và Airbus 

của châu Âu. 

Highlight 
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