
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.57% 1.44% 

Giá cuối ngày 1194.2 225.47 

KLGD (triệu cổ phiếu)  783.11  174.5 

GTGD (tỷ đồng)  18,698.34   2,775.27  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,433,073 474,490 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-2,105.87 23.91 

Số CP tăng giá 321 138 

Số CP đứng giá 53 150 

Số CP giảm giá 133 65 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

VDS 3% bằng tiền 18/01/2021 

FMC 

20% bằng tiền 

Quyền mua giá 25.000 

Tỷ lệ 5:1 

18/01/2021 

TRA 20% bằng tiền 19/01/2021 

PHN 15% bằng tiền 19/01/2021 

KPF 

10% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 25.000 

Tỷ lệ 1:2 

19/01/2021 

TNG 4% bằng tiền 20/01/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DIG: DIC Corp dự kiến huy động vốn trên 30.000 tỷ đồng giai đoạn 

2021-2025; trong đó vốn vay là 20.000 tỷ đồng. DIC Corp đặt mục tiêu tăng 

vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025. 

 DXG: Tập đoàn Đất Xanh thông qua bảo lãnh cho Công ty cổ phần Hội 

An Invest phát hành trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo với 

tổng giá trị không quá 520 tỷ đồng. Hội An Invest là công ty con Đất Xanh 

sở hữu 99,99% vốn, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 

 PNJ: Vàng bạc đá quý Phú Nhuận  thông qua chủ trương góp vốn vào 

CTCP Người Bạn Vàng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp này khai thác nguồn 

vốn cần thiết trong quá trình hoạt động. PNJ sẽ góp không vượt quá 30% vốn 

điều lệ vào CTCP Người Bạn Vàng. 

 QCG: CTCP Quốc Cường Gia Lai  khởi kiện Sunny Island ra trọng tài 

quốc tế. Vụ kiện liên quan đến hợp đồng với đối tác là Công ty CP Đầu tư 

Sunny Island tại dự án Phước Kiển, Nhà Bè. 

 AAM: CTCP Thủy sản MeKong ghi nhận doanh thu 2020 giảm 44% so 

cùng kỳ xuống còn 121 tỷ đồng và lỗ ròng gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 

lãi hơn 8 tỷ đồng. 

 GAS: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP ước tính doanh thu năm 2020 

trên 66 ngàn tỷ đồng và lãi sau thuế gần 8 ngàn tỷ đồng, giảm khoảng 12% 

và 34% so với thực hiện 2019. 

 STG: CTCP Kho vận Miền Nam bị phạt Tổng số tiền phạt là 4.96 tỷ 

đồng. Trong đó, Biện pháp khắc phục hậu quả là nộp tiền truy thu thuế gần 

4 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế gần 177 triệu đồng. STG bị phạt tiền gần 

798 triệu đồng, mức phạt 20% tính trên số tiền thuế TNDN khai thiếu. 

 FCN: Quỹ ngoại Pyn Elite Fund đã bán 1.356.100 cp CTCP Fecon, giảm 

lượng sở hữu từ 20.459.087 cp (tỷ lệ 16,51%) xuống 19.102.987 cp (tỷ lệ 

15,41%). Giao dịch thực hiện ngày 8/1/2021. 

 ASM: Ông Nguyễn Văn Phụng, nhà đầu tư, đã mua 130.000 cp CTCP 

Tập đoàn Sao Mai , nâng lượng sở hữu từ 12.824.309 cp (tỷ lệ 4,954%) lên 

12.954.309 cp (tỷ lệ 5,004%). Giao dịch thực hiện ngày 11/1/2021. 

 MBB: Tổng Công ty Bảo Minh đăng ký bán toàn bộ 1.242.000 cp Ngân 

hàng TMCP Quân Đội đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/1 

đến 18/2/2021. 

 VPB:  Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, em ông Nguyễn Thanh Bình – Phó 

TGĐ – đã bán toàn bộ 289.100 cp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng. Giao dịch thực hiện từ 5/1 đến 12/1/2021. 

 

TIN SÀN HOSE 

 HNR: Nước giải khát Hà Nội  ghi nhận doanh thu lũy kế cả năm 2020 

giảm 19% so với năm 2019, còn gần 104 tỷ đồng. Công ty báo lỗ ròng gần 

31 tỷ đồng, do giá vốn hàng bán và chi phí vẫn còn khá cao so với doanh thu. 

 TKU: Ông Liu Chien Hung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp 

CTCP Công nghiệp Tung Kuang. Trước giao dịch ông Liu Chien Hung sở 

hữu 2.034.900 cp (tỷ lệ 6,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/1 đến 

5/2/2021. 

 HRB: Ông Hoàng Quang Thành, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 1.267.680 

cp CTCP Harec Đầu tư và Thương mại trong tổng số 1.721.321 cp (tỷ lệ 

27,16%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/1 đến 9/2/2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUEVFVND 43.9 SHS 23.27 

NVL 37.2 NVB 8.23 

SSI 37.2 DP3 1.02 

STB 32.1 THD 0.98 

SBT 25.8 HUT 0.70 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN (1,702.1) APS (4.10) 

HPG (164.6) BVS (1.90) 

CTG (86.8) AMV (1.81) 

GAS (77.4) PVC (1.04) 

VND (52.0) IDJ (0.89) 

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 

 Thử thách và khó khăn mới cho phòng vệ thương 

mại trong năm 2021. Năm 2021, số lượng các vụ 

việc điều tra phòng vệ thương mại ở cả xuất khẩu, 

nhập khẩu vào Việt Nam dự kiến sẽ lớn hơn khiến 

cho các ngành hàng sản xuất trong nước phải đứng 

trước những thách thức mới. Mặc dù đạt được những 

kết quả đáng ghi nhận, nhưng theo các chuyên gia, 

phòng vệ thương mại của Việt Nam vẫn còn tồn tại 

một số hạn chế. Đó là năng lực phòng vệ thương mại 

của nhiều ngành hàng, doanh nghiệp chưa được 

nâng cao; hệ thống pháp luật, cơ chế triển khai, phối 

hợp giữa các cơ quan trong xử lý các vụ việc phòng 

vệ thương mại nước ngoài còn bất cập. 

 Thị trường bất động sản 2021: Giá nhà dự báo 

tiếp tục tăng. Năm 2021, các dự án bị vướng mắc 

được tháo gỡ kỳ vọng sẽ đẩy nguồn cung bất động 

sản trên cả nước tăng mạnh so với năm 2020. Trong 

đó, giá nhà đất tại Hà Nội và TP HCM dự báo sẽ tiếp 

tục tăng khoảng 5 - 10%.Về lực cầu, kinh tế Việt 

Nam sẽ giữ nhịp và đạt tốc độ tăng trưởng tốt hơn 

nên nhu cầu đầu tư và mua nhà tăng trở lại. Dự báo 

sức cầu của nhóm này sẽ đạt 70% lực cầu năm 2019. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Mỹ không áp thuế, trừng phạt hàng xuất khẩu Việt 

Nam. Chiều 16/1, Bộ Công thương đã chính thức thông 

báo sau khi Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ báo cáo 

về vụ việc điều tra theo mục 301 đối với vấn đề định giá 

thấp tiền tệ của Việt Nam. Ngay sau khi có báo cáo này, 

Cộng đồng doanh nghiệp nước này hoan nghênh thông 

tin Chính quyền Hoa Kỳ sẽ không áp thuế đối với hàng 

hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

 Việt Nam nhập siêu 35,2 tỷ USD từ Trung Quốc năm 

2020, tăng 3,74% so với năm 2019. Động lực tăng trưởng 

chính của thương mại Việt Nam - Trung Quốc năm 2020 

chủ yếu đến từ nhóm hàng chế biến chế tạo (tăng 

20,06%) và vật liệu xây dựng (tăng 104,09%)…Tuy 

nhiên, một số nhóm hàng xuất khẩu truyền thống của 

Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong xuất khẩu đi 

Trung Quốc, trong đó đáng chú ý có nhóm hàng nông 

thủy sản (đạt 6,8 tỷ USD, giảm 3,3%). 

 Ngành ICT Việt Nam đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng 

trưởng gấp 2-2,5 lần GDP cả nước năm 2025. Mục tiêu 

xây dựng ngành công nghiệp ICT Việt Nam có tốc độ 

tăng trưởng doanh thu hàng năm gấp từ 2-2,5 lần tốc độ 

tăng trưởng GDP của cả nước, đứng đầu trong các ngành 

có giá trị xuất khẩu lớn của Việt Nam. 

TIN VĨ MÔ 

 Chứng khoán VPS chiếm thị phần môi giới số 1 sàn HNX, UPCom và phái sinh trong năm 2020. Tính chung cả năm 2020, 

VPS là CTCK môi giới cổ phiếu lớn nhất HNX với thị phần 8,94%, xếp tiếp theo lần lượt là SSI (7,62%), VNDIRECT (7,11%), 

SHS (6,58%)…VPS cũng dẫn đầu môi giới sàn UPCom với thị phần 10,91%, dẫn đầu về môi giới Chứng khoán phái sinh với 

thị phần 53,42%, bỏ xa HSC (10,6%), VNDIRECT (8,74%), MBS (7,59%)… 

 Giá đất gia tăng, cổ phiếu ngành Khu công nghiệp tăng “phi mã”. Tính từ đầu tháng 11/2020 tới nay, nhiều cổ phiếu trong 

nhóm KCN, cao su thậm chí tăng bằng lần, mang lại tỷ suất lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư nắm giữ, có thể kể tới KBC (+148%), 

GVR (+129%), SIP (+124%). SSI Research cho rằng giá cho thuê đất khu công nghiệp tại Việt Nam thấp hơn so với một số 

quốc gia trong khu vực và kỳ vọng sẽ tăng 7-8% tại khu vực phía Nam và 5-6% tại khu vực phía Bắc trong năm 2021. 

 Gần 1.000 tỷ đồng đổ vào TTCK Việt Nam trong tuần 11-15/1 thông qua các quỹ ETFs. Việc này  là tín hiệu tích cực cho 

thị trường và mang lại kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong quý 1 này. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



 

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  30,814 -0.57% 

S&P 500  3,768  -0.72% 

Nikkei 225 28,264 -0.89% 

Kospi 3,056  -0.95% 

Hang Sheng  28,573 0.27% 

SET  1,519  -1.10% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.81 0.05% 

USD/CNY 6.47 -0.14% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.087 -0.92% 

S&P500 VIX 24.34 4.69% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đóng cửa trong sắc đỏ khi nhà đầu tư phân tích đề xuất hỗ trợ nền kinh tế trị giá 1.900 tỷ 

USD của Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng như đánh giá kết quả kinh doanh của một số ngân hàng lớn. Dow Jones sụt 0,6%, 

S&P 500 và Nasdaq Composite cũng mất lần lượt 0,7% và 0,9%. 

 Giá dầu hôm nay biến động trái chiều trong đầu tuần mới. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,42% xuống 52,2 USD/, 

giá dầu thô Brent giao tháng 3 tăng 0,05% lên 54,87 USD/thùng. 

 Giá vàng vẫn duy trì xu hướng giảm từ tuần trước sau khi đồng USD tăng vọt trở lại. Giá vàng giao ngay giảm 0,84% xuống 

1.814 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 cũng giảm 0,87% xuống 1.811,9 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục đà tăng giá. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03% xuống 1,2074. Tỷ giá đồng bảng Anh so với 

USD giảm 0,04% xuống 1,3571. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 103,92. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc bất ngờ rút bớt tiền mặt khỏi hệ thống tài chính. 

Ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm nay rút 40,5 tỷ nhân dân 

tệ khỏi hệ thống tài chính. Động thái trên cho thấy “kỷ nguyên siêu 

nới lỏng tiền tệ” sắp kết thúc, theo giới phân tích. 

 Hãng máy bay 'Made in China' vào danh sách đen của Mỹ. 

Chính quyền Trump hôm 14/1 đã thêm 9 công ty Trung Quốc vào 

danh sách đen, trong đó có Comac. Các công ty sẽ phải chịu lệnh 

cấm đầu tư mới, buộc các nhà đầu tư Mỹ phải thoái vốn khỏi các 

công ty trong danh sách đen trước ngày 11/11/2021. 
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