
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.33% 4.12% 

Giá cuối ngày 1134.68 233.26 

KLGD (triệu cổ phiếu)  839.30  172.44 

GTGD (tỷ đồng)  17,790.38   2,211.52  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

96,643 134,940 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

217.43 3.02 

Số CP tăng giá 209 109 

Số CP đứng giá 76 157 

Số CP giảm giá 235 87 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BST 10% bằng tiền 21/01/2021 

S4A 10% bằng tiền 21/01/2021 

CMV 

15% bằng tiền 

Quyền mua giá 10.000 đồng 

Tỷ lệ 100:50 

21/01/2021 

BCG 
Quyền mua giá 10.000 đồng 

Tỷ lệ 2:1 
21/01/2021 

ABT 10% bằng tiền 22/01/2021 

DPM 7% bằng tiền 25/01/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ghi nhận doanh thu 

hợp nhất 2020 đạt  hơn 39 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 7,4%. Lợi nhuận 

trước thuế hợp nhất năm 2020 của ngân hàng đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng, hoàn 

thành 127,5% kế hoạch đề ra đầu năm, tăng trưởng 26,1% so với năm 2019. 

 SAV: Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX 

ghi nhận cả năm 2020 doanh thu đạt  943 tỷ đồng tăng 8% so với cùng 

kỳ, LNST đạt gần 48 tỷ đồng tăng 92% so với năm 2019. 

 POM: Bà Phạm Thanh Nghị, chị dâu ông Đỗ Xuân Chiểu – Chủ tịch 

HĐQT CTCP Thép Pomina đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu POM để cơ 

cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức 

thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 22/1 đến 20/2/2021. 

 VIB: Giám đốc nhân sự Trần Tuấn Minh đăng ký mua khớp lệnh 

500.000 cổ phiếu VIB  từ ngày 22/1 đến 19/2. Ông Minh hiện đang nắm giữ 

487.336 cổ phiếu. 

 PNJ:  Dragon Capital đã mua 1,1 triệu cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý 

Phú Nhuận, nâng lượng nắm giữ lên 23,5 triệu đơn vị, tương đương 10,3% 

vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 18/1. 

 VCI: PYN Elite Fund đã bán 694.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 

9,8 triệu đơn vị, tương đương 5,9% vốn CTCP Chứng khoán Bản Việt. Ngày 

giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 13/1. 

 GMD: Ông Lâm Đình Dụ, em rể của Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Nhân đăng 

ký bán khớp lệnh 350.000 cổ phiếu CTCP Gemadept, từ ngày 26/1 đến 

24/2. Ông Dụ dự kiến nắm giữ 90.019 đơn vị. 

 GEX: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoa Cương đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu 

từ ngày 25/1 đến 10/2. Số lượng cổ phiếu ông Cương dự kiến sở hữu là 4,5 

triệu đơn vị, tương đương 0,9% vốn Gelex. 

 TDC:  Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, vợ của Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc Đoàn Văn Thuận đăng ký bán toàn bộ 144.000 cổ phiếu CTCP 

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương từ ngày 25/1 đến 31/1. 

 VND: PYN Elite Fund đã bán 4 triệu cổ phiếu CTCP Chứng khoán 

VnDirect, giảm lượng nắm giữ còn 10,8 triệu đơn vị, tương đương 5,2% vốn. 

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 13/1. 

 GEG: Tổng giám đốc Nguyễn Thái Hà đã bán 864.920 cổ phiếu CTCP 

Điện Gia Lai, giảm lượng nắm giữ còn 505.911 đơn vị. Giao dịch thực hiện 

qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 22/12/2020 đến 20/1. 

  

TIN SÀN HOSE 

 SHS: CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ghi nhận cả năm 2020 doanh 

thu đạt 1.805 tỷ đồng, tăng 69,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế cả 

năm đạt mức 938,9 tỷ đồng, gấp gần 3 lần mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 

2019 và là mức cao nhất trong lịch sử của SHS kể từ khi thành lập. 

  PVP: Từ ngày 16/12/2020 đến 14/1, Công ty TNHH Chứng khoán 

Vietcombank đã bán 359.000 cổ phiếu trong tổng lượng đăng ký bán là gần 

10,4 triệu đơn vị do giá chưa đạt kỳ vọng.  

 CCA: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Đông Đức đăng ký 

mua 600.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 21/1 

đến 18/2.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM           101.5  SHS          16.22  

FUEVFVND           101.4  THD            6.84  

VHM             85.3  BVS            3.10  

VIC             70.2  NVB            2.87  

MSN             59.6  TAR            1.02  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG         (461.5) SHB         (19.67) 

AGG         (143.7) LHC           (5.73) 

KBC           (65.6) VCS           (5.62) 

GMD           (21.3) API           (0.42) 

PVD           (13.7) MBS           (0.26) 

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 

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 'Mặc dù không đóng vai 

trò lớn, nhưng đầu tư công phải trở thành vai trò 

dẫn dắt'. Đầu tư công hiện đang được kỳ vọng với 

phương thức thay đổi hoàn toàn khác, tập trung và 

phát triển dự án liên vùng, dự án xương sống của 

quốc gia trong 5 năm, từ đó nâng cao năng lực cạnh 

tranh, giảm chi phí. Ngoài ra trong kế hoạch 5 năm 

cho giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Kế hoạch Đầu tư tiếp 

tục đưa ra các đột phá chính như các yếu tố về khoa 

học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, về 

yếu tố văn hóa, thể chế và nguồn lực. 

 Vaccine Covid-19 'made in Việt Nam' thứ 2 được 

tiêm thử nghiệm trên người. Việc tiêm vaccine 

Coviac sẽ được thực hiện thành 3 giai đoạn và mũi 

đầu tiên sẽ được tiêm vào 20/2. Vaccine Covivac dự 

kiến sẽ được sản xuất từ đầu năm 2022. 

 Đề xuất chuẩn bị đầu tư 20 dự án trọng điểm ở TP 

HCM, bao gồm: 5 đường liên vùng, 4 cầu bắc qua 

sông, 3 công trình chống kẹt xe quanh sân bay Tân 

Sơn Nhất, cảng Cát Lái... được đề xuất lập kế hoạch 

đầu tư từ năm 2021.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng, tăng trưởng 

GDP năm 2021 có thể đạt 6,9%. Theo mô hình dự báo 

của Viện, tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam dự 

báo đạt 5,49% (kịch bản cơ sở), 6,9% (kịch bản cao) và 

3,48% (kịch bản thấp) phụ thuộc vào tình hình kinh tế 

thế giới và sự tăng cường năng lực hấp thụ vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI). Để đạt được kết quả trên cần 

xây dựng, triển khai thực hiện sớm chiến lược chuyển đổi 

số trong kết hợp với các gói kích thích kinh tế (mới), giải 

pháp cơ cấu lại ngành/hàng liên quan... 

 Phó thủ tướng yêu cầu ngăn chặn chuyển giá, trốn lậu 

thuế, tăng cường quản lý hoạt động của khu vực kinh 

tế phi chính thức... Phó thủ tướng yêu cầu ngành Thuế 

tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng 

mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Thuế 

theo hướng điện tử hóa, số hóa quản lý thuế, tập trung cải 

cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế,…. 

 Nikkei Asia: Thu nhập bình quân vượt Philippines, 

GDP vượt Singapore, đây là khoảnh khắc bứt phá của 

Việt Nam! Chuyên gia nhận định sự cởi mở về thương mại 

đang đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi 

kinh tế nhanh chóng của Việt Nam.  

TIN VĨ MÔ 

 Rủi ro bong bóng là không xảy ra trong năm 2021 dù TTCK đã tăng trưởng vượt kỳ vọng: Dưới góc nhìn của Chứng 

khoán Mirae Asset,rung lắc là việc của thị trường, hành động như thế nào quan trọng hơn. Trong đó, định giá tiếp tục hấp dẫn 

đối với các nhà đầu tư dài hạn khi P/E dự phóng cho năm 2021 đạt 14 lần (Bloomberg consensus - giả định tăng tưởng EPS 

2021 đạt 25,5%), thấp hơn nhiều so với mức đỉnh lịch sử 35x. 

 Sẽ 'mạnh tay' với những ngân hàng chậm lên sàn: Theo chia sẻ của ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước trong quý I bắt buộc tất cả các ngân hàng phải lên sàn chứng khoán, Các ngân hàng không chịu tuân thủ quy định lên sàn 

chứng khoán, NHNN sẽ có hình thức xử phạt. 

 Trái phiếu doanh nghiệp vẫn tăng trưởng mạnh trong năm 2020: Năm 2020, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng 

lẻ thành công có tổng giá trị đạt 403.400 tỷ đồng, chiếm 69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35,9% so với năm 2019 

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 lập đỉnh lịch sử trong ngày ông Biden nhậm chức. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 258 

điểm, tương đương 0,8%, kết phiên ở đỉnh mới 31.188 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,4% lên kỷ lục 3.852 điểm, dẫn đầu là 

nhóm cổ phiếu dịch vụ viễn thông. 

 Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,54% xuống 53,02 USD/thùng vào lúc 7h15 (giờ Việt Nam) ngày 21/1, giá dầu 

thô Brent giao tháng 3 cũng giảm nhẹ 0,05% xuống 55,69 USD/thùng. 

 Tỷ giá USD trượt giá trên thị trường quốc tế khi thị trường lạc quan về một gói kích lớn sẽ được chính quyền Tổng thống 

Joe Biden triển khai. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,15% xuống 1,2116 USD/EUR. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 

0,22% lên 1,3671 USD/GBP. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,33% xuống 103,55 JPY/USD. 

 Giá vàng giảm nhẹ sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước. Trong phiên giao dịch ngày 21/1, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 

0,09% xuống 1.870,4 USD/ounce vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 2 cũng giảm 0,1% xuống 

1.870,05 USD. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay. Trung Quốc hôm nay 

giữ nguyên lãi suất cho vay tiêu chuẩn (LPR) kỳ hạn 1 năm và 5 

năm lần lượt ở 3,85% và 4,65% như dự báo từ thị trường. 

 Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Ông cũng 

ký 15 lệnh hành pháp đầu tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng 

Covid-19, đưa Mỹ tái gia nhập hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. 

 Ông Trump vừa mãn nhiệm, Trung Quốc trừng phạt ngay 28 

quan chức Mỹ. 28 quan chức trên cùng gia đình sẽ bị cấm nhập 

cảnh vào Trung Quốc, Hong Kong hoặc Macau, cũng như cấm làm 

ăn với Trung Quốc. Họ là các nhân tố giúp định hình lập trường 

cứng rắn của chính quyền ông Trump với Trung Quốc. 
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