
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 2.60% 4.12% 

Giá cuối ngày 1164.21 240.27 

KLGD (triệu cổ phiếu)  721.91  128.12 

GTGD (tỷ đồng)  15,758.59   1,966.72  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,357,150 -297,210 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-251.44 -6.46 

Số CP tăng giá 427 157 

Số CP đứng giá 55 134 

Số CP giảm giá 40 62 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

ABT 10% bằng tiền 22/01/2021 

DPM 7% bằng tiền 25/01/2021 

CAV 30% bằng tiền 25/01/2021 

DVP 15% bằng tiền 25/01/2021 

HDG 10% bằng tiền 25/01/2021 

VCS 3,09% bằng cổ phiếu 26/01/2021 

SIV 10% bằng tiền 27/01/2021 

DNH 14% bằng tiền 28/01/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VCB: Vietcombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động quý 4/2020 của 

Vietcombank tăng 35% đạt 14.393 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 

4/2020 của ngân hàng đạt 7.079 tỷ, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2019. 

 STB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ghi nhận cả năm 2020 lợi 

nhuận trước thuế đạt 3.339 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2019 và vượt 

30% so với kế hoạch.  Tổng tài sản của Sacombank đạt 492.636 tỷ đồng, tăng 

8,6% so với đầu năm. 

 LDG: Công ty cổ phần Đầu tư LDG ghi nhận cả năm 2020 đạt 1.388 tỷ 

đồng doanh thu thuần tăng 77% so với cùng kỳ. LNST đạt gần 13 tỷ đồng 

trong khi năm ngoái nhờ thu thanh lý khoản đầu tư dài hạn mà LDG có lãi 

tới 603 tỷ đồng.  

 STK: CTCP Sợi Thế Kỷ ghi nhận lũy kế cả năm 2020 đạt 1.798,5 tỷ đồng 

doanh thu và 130,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc năm, công 

ty đã thực hiện được 98% kế hoạch doanh thu và vượt 9,8% chỉ tiêu lợi nhuận 

được giao cho cả năm. 

 CHP: CTCP Thủy điện Miền Trung ghi nhận doanh thu 2020 đạt 830,5 

tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm trước đó và vượt 7% kế hoạch năm. Lợi 

nhuận sau thuế đạt hơn 278 tỷ đồng, tăng trưởng 28,9% so với lợi nhuận đạt 

được năm 2019 và vượt đến 26% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

 NLG: Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long ghi nhận doanh thu cả năm 

2020 đạt 2.216,7 tỷ đồng giảm 13% so với cùng kỳ, LNST đạt 850 tỷ đồng 

giảm 15,6% so với năm 2019 trong đó LNST công ty mẹ đạt 835 tỷ đồng 

tương đương EPS đạt 3.206 đồng. 

 FPT: Ông Hoàng Việt Anh, Phó TGĐ, đã bán 115.000 cp CTCP FPT, 

giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 650.346 cp (tỷ lệ 0,083%). Giao dịch 

thực hiện ngày 20/1/2021. 

 DGC: Bà Đào Thị Hồng Hiên, vợ ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng BKS 

– đăng ký bán 140.000 cp CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trong tổng 

số 285.374 cp (tỷ lệ 0,19%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/1 

đến 24/2/2021. 

 DRC: Quỹ ngoại KWE Beteiligungen AG đã bán 400.000 cp CTCP cao 

su Đà Nẵng, giảm lượng sở hữu từ 5.980.775 cp (tỷ lệ 5,03%) xuống 

5.580.775 cp (tỷ lệ 4,7%). Giao dịch thực hiện ngày 18/1/2021.  

 SMA: Ông Nguyễn Viết Hoàng, kế toán trưởng, đăng ký mua 100.000 

cp CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn. Trước giao dịch ông Hoàng không sở 

hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/1 đến 10/2/2021. 

TIN SÀN HOSE 

 MCM: CTCP Giống bò sữa Mộc Châu năm 2020 đạt 2.821 tỷ đồng doanh 

thu và 281 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng với mức tăng 10% và 68% 

so với năm 2019. So với kế hoạch đề ra, Công ty vượt gần 79% chỉ tiêu lợi 

nhuận năm 2020. 

  NHT: Bà Đào Ngọc Thu, Trưởng BKS, đăng ký bán 100.000 cp CTCP 

Sản xuất và Thương mại Nam Hoa trong tổng số 552.093 cp (tỷ lệ 3,59%). 

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/1 đến 18/2/2021. 

 DHT: Ông Lê Anh Trung, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 488.968 cp CTCP 

Dược phẩm Hà Tây, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.094.764 cp 

(tỷ lệ 5,18%). Giao dịch thực hiện ngày 15/1/2021. 

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 

 Trung Quốc tăng cường siết chặt kiểm dịch 

COVID-19 với hàng hóa nhập khẩu. Bộ Công 

Thương cho biết vừa qua, cơ quan chức năng Trung 

Quốc đã thông báo tiến hành kiểm tra và khử trùng 

phòng dịch đối với hàng hóa được vận chuyển trong 

container thông thường do lo ngại dịch COVID-19 

dễ lây lan qua biên giới khi nhiệt độ xuống thấp vào 

mùa đông và mùa xuân. 

 Bộ máy chính quyền TP Thủ Đức chính thức hoạt 

động từ 22/1. Chính quyền địa phương của TP Thủ 

Đức sẽ chính thức hoạt động từ ngày 22/1, mở đầu 

bằng kỳ họp thứ nhất của HĐND để bầu ra các chức 

danh của HĐND, UBND TP Thủ Đức. 

 Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng 

hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ. Gây thiệt 

hại cho Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh 

học Dầu khí (PVB) tổng số tiền là 543 tỉ đồng trong 

sai phạm Dự án Ethanol Phú Thọ, các bị cáo Đinh 

La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng hầu tòa. Dự 

kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Standard Chartered: Dự báo GDP Việt Nam đạt 

7,8% trong năm 2021. Lĩnh vực sản xuất sẽ tiếp tục là 

động lực tăng trưởng chính, giúp Việt Nam đạt được tốc 

độ tăng trưởng vượt trội hơn so với các nền kinh tế khác 

tại châu Á.  

 TS Cấn Văn Lực: 'Một đồng tăng trưởng kinh tế 

ngốn khoảng 1,7 đồng điện' tức là để tăng trưởng kinh 

tế đạt 1% thì điện phải tăng trưởng từ 1,7%, trong khi các 

nước khác khoảng 1,1%. Với tình trạng này, mục tiêu 

tăng trưởng kinh tế Việt Nam 10 năm tới ở mức 6,5 - 7% 

thì yêu cầu ngành điện phải tăng trưởng 12-13% là cực 

kỳ khó khăn cho ngành điện", ông Lực phân tích. 

 Giá cao su đầu năm 2021 khởi động đà tăng mới. Báo 

cáo mới nhất ngày 11/1 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ 

Công Thương) cho biết từ đầu tháng 1/2021 đến nay, giá 

cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt có xu hướng tăng. 

Ngày 8/1, giá thu mua mủ nước của Công ty TNHH 

MTV Cao su Phú Riềng ở mức 340 đồng/TSC, tăng 15 

đồng/TSC so với cuối tháng 12/2020; giá thu mua mủ tạp 

ở mức 260 đồng/TSC, tăng 15 đồng/TSC so với cuối 

tháng 12/2020. 

TIN VĨ MÔ 

 Nhà đầu tư đang để sẵn 60.000 tỷ đồng chưa giải ngân tại các CTCK: Số liệu từ các CTCK cho biết vào cuối năm 2020, số 

dư tiền gửi của khách hàng tại các CTCK vào khoảng 60.000 tỷ đồng. Đây là lượng tiền đang nằm sẵn trong tài khoản nhà đầu 

tư và chưa thực hiện giải ngân vào thời điểm 31/12/2020. 

 EVS kỳ vọng VN-Index đạt trên 1,400 điểm: EVS kỳ vọng VN-Index  có thể tăng trưởng hơn 18% trong năm 2021, và với 

kịch bản lạc quan sẽ đạt mức tăng 27%, tương ứng mức điểm trên 1,400. 

 Chính phủ dự kiến phát hành 100,000 tỷ trái phiếu: Theo đó, kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong quý 1/2021 có 

tổng mức phát hành là 100,000 tỷ đồng, tăng mạnh 40,000 tỷ so với mức 60,000 tỷ cùng kỳ năm 2020. 

 Pyn Elite Fund bán thêm hơn 1,4 triệu cổ phiếu FCN. Từ đầu tháng 1/2021, Pyn Elite Fund đã liên tiếp thoái vốn tại Fecon 

khi giá cổ phiếu của công ty trở lại vùng đỉnh 1 năm. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  31,176 -0.04% 

S&P 500  3,853  0.03% 

Nikkei 225 28,647 -0.38% 

Kospi 3,164  0.13% 

Hang Sheng  29,927 -0.12% 

SET  1,513  -0.15% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.14 0.05% 

USD/CNY 6.47 -0.14% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.114 0.66% 

S&P500 VIX 21.32 -1.20% 

 Tỷ giá USD trượt giá ngày thứ ba liên tiếp. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,4% lên 1,2165 EUR/USD. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,42% lên 1,3729 GBP/USD. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 103,51 JPY/USD. 

 Giá vàng Chạm đỉnh hai tuần vì đồng USD suy yếu. Trong phiên giao dịch sáng ngày 22/1, giá vàng giao ngay giảm 

0,14% xuống 1.867,4 USD/ounce vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam), trong khi giá vàng giao tháng 2 tăng 0,13% l ên 1.868,3 

USD. 

 Giá xăng dầu: Ổn định trong phiên trước dù tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ tăng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 

0,32% xuống 52,96 USD/thùng vào lúc 7h45 (giờ Việt Nam) ngày 22/1, trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 3 tăng 0,29% 

lên 56,19 USD/thùng. 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều. Nasdaq tăng 0,6%, đóng cửa ở mức cao mới 13.530,91 điểm, khi cổ phiếu Apple 

tăng 3,7%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 12,37 điểm xuống 31.176,01 điểm, sau khi chạm mức kỷ lục 

trong phiên trước đó. Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 0,1% lên 3.853,07 điểm. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Vì sao chi phí vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc tăng phi 

mã? Financial Times ghi nhận chi phí vận chuyển hàng hóa từ 

Trung Quốc đi châu Âu đã tăng tới 4 lần chỉ trong 8 tuần qua, khiến 

dòng chuyển hàng hóa này trở thành nút thắt cổ chai trong chuỗi 

cung ứng hàng hóa toàn cầu. Đây là mức phí cao kỷ lục do tình 

trạng thiếu vỏ container khi tình trạng tắc nghẽn hàng hóa xảy ra 

khi đại dịch bùng phát, hoạt động thương mại toàn cầu gián đoạn. 

 Boris ám chỉ rằng cuộc phong tỏa ngăn chặn dịch bệnh của Anh 

có thể tiếp tục vào mùa hè. Chính phủ Anh cảnh báo rằng còn quá 

sớm để xem xét việc nới lỏng các hạn chế phòng chống dịch bệnh 

và đợt phong tỏa thứ ba chắc chắn sẽ kéo dài trong thời gian dài. 
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