
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -5.11% -2.81% 

Giá cuối ngày 1131 224.02 

KLGD (triệu cổ phiếu)  986.18  263.62 

GTGD (tỷ đồng)  20,363.20   3,631.85  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-512,930 662,080 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

102.82 16.33 

Số CP tăng giá 45 48 

Số CP đứng giá 39 130 

Số CP giảm giá 436 175 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TNG 4% bằng tiền 20/01/2021 

NVL 
Quyền mua giá 59.200 đồng 

Tỷ lệ: 89:7 
20/01/2021 

TVB 
Quyền mua giá 10.000 đồng 

Tỷ lệ: 10:3 
20/01/2021 

VNF 
Quyền mua giá 10.000 đồng 

Tỷ lệ: 1:2 
20/01/2021 

BST 10% bằng tiền 21/01/2021 

S4A 10% bằng tiền 21/01/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 KBC: Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý trở thành cổ đông lớn tại 

Tổng Công ty Phát triển Kinh Bắc sau khi đã nắm giữ 23,97 triệu cổ phiếu 

KBC, tương ứng tỷ lệ 5,1021% vào ngày 19/1/2021. 

 IMP: CTCP Dược phẩm Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần đạt 

1.369 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 210 tỷ 

đồng, tăng 29,2% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. 

 PGD: CTCP Phân phối khí áp thấp dầu khí Việt Nam ghi nhận cả năm 

2020 doanh thu đạt 7.527 tỷ đồng, giảm 5,7% so với doanh thu đạt được 

năm 2019 và mới thực hiện được 89,3% kế hoạch doanh thu cả năm. Lãi sau 

thuế 203 tỷ đồng, giảm 13% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. 

 VPB: Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đăng ký 

bán gần 2,5 triệu cổ phiếu VPB, trong tổng số 4.267.357 cổ phiếu (tỷ lệ 

1,687%) đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/1 đến 19/2/2021. 

 NLG: Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc tài chính, đã mua 200.000 cp 

CTCP Đầu tư Nam Long, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 369.002 cp. 

Giao dịch thực hiện từ 14/1 đến 15/1/2021. 

 FCN: Ông Trần Trọng Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký nán 

250.000 cp CTCP Fecon trong tổng số 1.191.461 cp đang sở hữu. Giao dịch 

dự kiến thực hiện từ 25/1 đến 23/2/2021. 

 DXG: Quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund đã bán 1.586.600 cp 

CTCP Tập đoàn Đất Xanh, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên 

quan từ 26.226.215 cp (tỷ lệ 5,06%) xuống 24.639.615 cp (tỷ lệ 4,75%) và 

không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/1/2021. 

 CKG: Công ty TNHH Kiến trúc A.T.A đăng ký bán 450.000 cp CTCP 

Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang trong tổng số 1,05 triệu cp 

(tỷ lệ 2%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/1 đến 20/2/2021. 

 SMC: Bà Vũ Thị Kim Lan, người có liên quan tới ông Nguyễn Văn Tiến 

– Phó TGĐ – đăng ký bán 100.000 cp CTCP Thương mại SMC  trong tổng 

số 128.668 cp (tỷ lệ 0,21%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/1 

đến 19/2/2021. 

 HDC: Ông Trần Minh Chính, nhà đầu tư, đã bán 760.500 cp CTCP Phát 

triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 

13.132.638 cp (tỷ lệ 19,935%). Giao dịch thực hiện ngày 18/1/2021. 

 PAC: Công đoàn công ty đã mua 103.050 cp CTCP Pin Ắc quy Miền 

Nam trong tổng số 200.000 cp đăng ký, nâng lượng sở hữu sau giao dịch 

lên 2.288.534 cp (tỷ lệ 4,92%). Giao dịch thực hiện từ 18/12 đến 16/1/2021 

  

TIN SÀN HOSE 

 EBA: Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà ghi nhận cả năm 2020 đạt 84 tỷ đồng 

doanh thu thuần tăng 35,5% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 19 tỷ đồng cao gấp 

3,4 lần so với năm 2019 tương đương EPS đạt 1.229 đồng. 

 QTP: CTCP Cơ điện lạnh đăng ký bán 5 triệu cp CTCP Nhiệt điẹn Quảng 

Ninh trong tổng số 34.585.353 cp (tỷ lệ 7,69%) đang sở hữu. Giao dịch dự 

kiến thực hiện từ 21/1 đến 18/2/2021. 

 CNT: CTCP Hồng Mã đã mua 7.077.025 cp (tỷ lệ 17,73%) và trở thành 

cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu CTCP Xây 

dựng và kinh doanh vật tư nào . Giao dịch thực hiện từ 17/12/2020 đến 

15/1/2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE 72.3 SHS 35.69 

VHM 71.0 NVB 9.42 

LPB 33.1 SZB 2.05 

VJC 31.6 IDV 1.81 

DXG 27.6 PLC 1.12 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (82.4) SHB (18.85) 

VND (25.3) PVS (6.93) 

HDB (25.0) BVS (3.61) 

BID (19.2) VCS (2.71) 

AGG (14.4) TNG (1.46) 

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 

 Điện mặt trời miền Nam vượt mặt thủy điện lớn 

nhất miền Bắc. Công suất lắp đặt điện mặt trời (điện 

mặt trời) áp mái của khách hàng năm đến năm 2020 

là gần 5.000MWp, tăng 26 lần so với hồi năm 2019, 

như vậy công suất của điện mặt trời miền Nam đã 

vượt mặt các nhà máy thủy điện lớn nhất miền Bắc 

như Hòa Bình, Sơn La…Điều này cho thấy năng 

lượng tái tạo giai đoạn vừa qua phát triển rất nhanh, 

đây là đặc trưng của khu vực phía Nam. 

 Chính phủ yêu cầu Hà Nội, TP HCM thu hồi, loại 

bỏ xe cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu 

hành gây ô nhiễm môi trường trong thành phố; phát 

triển giao thông phi cơ giới. Ngày 18/1, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành chỉ thị tăng cường kiểm soát ô 

nhiễm môi trường, trong đó yêu cầu các địa phương 

đẩy nhanh phát triển hệ thống giao thông công cộng, 

ưu tiên phương tiện dùng năng lượng sạch, không 

phát thải. Đồng thời, người dân được khuyến khích 

đi lại bằng giao thông công cộng, giảm phương tiện 

cá nhân, đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng phương tiện 

giao thông thân thiện với môi trường. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Nhiều ngân hàng lỡ hẹn lên sàn. Thủ tướng yêu cầu đến 

hết năm 2020 toàn bộ ngân hàng phải niêm yết cổ phiếu 

trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện 

tại vẫn có những nhà băng chưa thực hiện, thậm chí là 

chưa có kế hoạch cụ thể cho quá trình niêm yết. Theo ý 

kiến của một số chuyên gia trong ngành, minh bạch cũng 

là thách thức cho nhiều ngân hàng.  

 Bất động sản 2021 chưa có nguy cơ đóng băng hay 

xuất hiện 'bong bóng'. Theo HoREA, thị trường BĐS 

cả nước và TP HCM trong 2021 vẫn tiếp tục phục hồi, 

tăng trưởng trở lại, chưa có tình trạng 'đóng băng' hay 

'bong bóng' do sức mua và tổng cầu nhà ở có khả năng 

thanh toán vẫn cao. Phân khúc nhà ở có giá vừa túi tiền 

sẽ giữ vai trò chủ đạo của thị trường. 

 Lãi suất cho vay có thể giảm trong quý I. Với sự quyết 

liệt từ cơ quan điều hành, lãi suất tiền gửi sẽ giữ ổn định 

ở vùng hiện tại và lãi suất cho vay được kỳ vọng có thể 

giảm nhẹ đối với các lĩnh vực ưu tiên trong quý I. NHNN 

sẽ kiểm tra, đánh giá việc giảm lãi suất cho vay của các 

NHTM và đề nghị các nhà băng xem việc giảm lãi suất 

là ưu tiên quan trọng phải xử lý trong đầu năm 2021. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Sau Tết Nguyên đán sẽ thử nghiệm hệ thống giao dịch chứng khoán mới của Hàn Quốc. Chủ tịch UBCKNN cho biết, sau 

6 tháng đàm phán thì phía Hàn Quốc đã đồng ý cử chuyên gia sang Việt Nam. Sau Tết Nguyên đán sẽ tiến hành test thử nghiệm 

hệ thống giao dịch KRX với các công ty chứng khoán, kỳ vọng hệ thống mới sẽ chính thức vận hành vào cuối năm 2021. 

 Margin toàn thị trường 81.000 tỷ đồng, chưa tới 1 lần vốn chủ sở hữu của các CTCK.  Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết 

thanh khoản thị trường tăng 59% thì margin tăng 58% - tức là tương đương. Dòng tiền vào thị trường chứng khoán mạnh mẽ 

trong thời gian vừa qua là từ nhà đầu tư mới, chứ không chỉ có dòng tiền margin. Theo quy định, các công ty chứng khoán 

không được cho vay quá 2 lần vốn chủ sở hữu trong khi tỷ lệ hiện tại chưa tới 1 lần. 

 Nhiều Công ty chứng khoán đồng thuận dự báo VN-Index sẽ sớm hồi phục sau phiên giảm sâu. BVSC cho rằng thị trường 

chứng khoán sẽ vẫn tiếp tục chịu áp lực bán trong những phiên giao dịch tới, nhưng sẽ không còn mạnh như phiên 19/1. Lực 

bán tiếp tục chiếm ưu thế do nhu cầu đóng vị thế arbitrage khi hợp đồng VN30F2101 đã sát ngày đáo hạn. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  30,930 0.38% 

S&P 500  3,798  0.81% 

Nikkei 225 28,517 -0.40% 

Kospi 3,089  -0.12% 

Hang Sheng  29,642 2.70% 

SET  1,523  0.83% 

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 23.24 -4.52% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh. Tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ bởi các thông báo kết quả kinh doanh tích cực, 

triển vọng của một gói kích thích lớn mới và tiến trình phân phối vắc xin diễn ra nhanh chóng. Dow Jones tăng 0,4%, S&P 500 

tăng 0,8%, Nasdaq Composite vượt lên với mức tăng 1,5%. 

 Giá dầu thô tiếp đà tăng trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 

0,32% lên 53,18 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 3 tăng 2,06% lên 55,88 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhờ đồng USD suy yếu. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.840,9 USD/ounce. Giá vàng 

giao tháng 2 cũng tăng 0,05% lên 1.840,1 USD.  

 Tỷ giá USD giảm giá phiên thứ hai liên tiếp. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,48% lên 1,2134. Tỷ giá đồng bảng Anh so với 

USD tăng 0,44% lên 1,3641. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,28% lên 103,89. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 ECB có thể chưa thay đổi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Hội 

đồng điều hành gồm 25 thành viên của ECB có thể sẽ không thay 

đổi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng sau khi quyết định bơm thêm 

tiền kích thích nền kinh tế eurozone. Tháng 12/2020, ECB dự báo 

tăng trưởng kinh tế của eurozone là 3,9% vào năm 2021, sau khi 

ước tính giảm 7,3% trong năm 2020. 

 Trung Quốc phong tỏa thêm 3 triệu dân vì ca siêu lây nhiễm. 

Hai thành phố với tổng dân số gần ba triệu người ở tỉnh Cát Lâm 

hôm nay bắt đầu áp lệnh phong tỏa để đối phó đà lây nhiễm Covid-

19, nâng tổng số người chịu những biện pháp hạn chế bởi cụm dịch 

tại khu vực đông bắc Trung Quốc lên gần 19 triệu. 
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