
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.06% -3.45% 

Giá cuối ngày 1166.05 231.84 

KLGD (triệu cổ phiếu)  666   146  

GTGD (tỷ đồng) 14,666 2,088 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

463,334 -1,272,660 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-256.61 -16.03 

Số CP tăng giá 237 107 

Số CP đứng giá 53 54 

Số CP giảm giá 215 97 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

VCS 3,09% bằng cổ phiếu 26/01/2021 

GND 10% bằng tiền 26/01/2021 

SIV 10% bằng tiền 27/01/2021 

DNH 14% bằng tiền 28/01/2021 

PGN 
Quyền mua giá 10.000 đồng 

Tỷ lệ 2:1 
28/01/2021 

PAS 
5% bằng tiền 

10% bằng cổ phiếu 
23/02/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FPT: Tập đoàn FPT công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh 

thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 29.830 tỷ đồng và 5.261 

tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với cùng kỳ 

 RAL: CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ghi nhận doanh thu 2020 

đạt 4.922 tỷ đồng tăng hơn 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 336 

tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần mức thực hiện năm 2019 và ghi nhận mức lãi cao 

nhất mà công ty này từng ghi nhận kể từ năm 2005 đến nay. 

 D2D: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 ghi nhận 

doanh thu thuần đạt 357 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ, LNST đạt 268 

tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2019.  

 HT1: CTCP Xi măng Hà Tiên 1 ghi nhận doanh thu 2020 đạt 7.963 tỷ 

đồng doanh thu, giảm 9,9% so với năm trước đó và hoàn thành gần 93% kế 

hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 768 tỷ đồng, hoàn thành trên 92% chỉ 

tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

 VPG: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát 

ghi nhận doanh thu thuần 2020 đạt  2.331 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng 

kỳ.  LNST đạt 88 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 

2.704 đồng.  

 VIB: Từ ngày 28/12/2020 đến 21/1, ông Đỗ Xuân Thụ, cha của Thành 

viên HĐQT Đỗ Xuân Hoàng, đã bán thỏa thuận 2,5 triệu cổ phiếu, giảm 

lượng nắm giữ còn 43,7 triệu đơn vị, tương đương 3,9% vốn VIB . 

 TVB: Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đã mua khớp lệnh 208.000 cổ 

phiếu trong 4,8 triệu cổ phiếu đăng ký, từ ngày 22/12/2020 đến 20/1. Sau 

giao dịch, Tập đoàn nắm giữ 36,8 triệu đơn vị, tương đương 51,7% vốn 

CTCP Chứng khoán Trí Việt. Ông Phạm Thanh Tùng là Chủ tịch HĐQT 2 

công ty trên. 

 CRE: Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Hưng đã mua 1 triệu cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 11/1 đến 21/1. Ông Hưng hiện nắm giữ 

2,5 triệu đơn vị, tương đương 2,6% vốn CTCP Bất động sản Thế kỷ. 

 VCI: PYN Elite Fund đã bán 500.000 cổ phiếu CTCP Chứng khoán Bản 

Việt, giảm lượng nắm giữ còn 8,1% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ 

sở hữu là 19/1. 

 REE: Platinum Victory Pte.Ltd đăng ký mua 15,8 triệu cổ phiếu nhằm 

nâng lượng nắm giữ lên 108,2 triệu cổ phiếu, tương đương gần 35% vốn. 

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

qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, từ ngày 28/1 đến 26/2.  

TIN SÀN HOSE 

 FOX: CTCP Viễn thông FPT ghi nhận năm 2020 doanh thu thuần đạt 

hơn 11.466 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ và đã thực hiện được 

97% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.074 tỷ đồng, hoàn thành vượt 

2,5% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

 HRB: Chủ tịch HĐQT Hoàng Quang Thành đã bán 1,3 triệu cổ phiếu 

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại, giảm lượng nắm giữ còn 444.641 triệu 

cổ phiếu vào ngày 20/1. 

 TID: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Cao Nhơn đăng ký bán toàn bộ 233.894 

cổ phiếu CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa, tương đương 0,1% vốn qua phương 

thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 27/1 đến 9/2. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUESSVFL 211.4 NVB (123.30) 

FUEVFVND 35.1 VCS (116.00) 

E1VFVN30 32.8 BAX (96.50) 

KBC 28.1 IDJ (62.20) 

DXG 27.0 TNG (44.40) 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (123.3) SHB (23.63) 

VNM (116.0) SHS (2.38) 

VGC (96.5) HHG (0.78) 

GAS (62.2) BVS (0.55) 

FCN (44.4) ART (0.47) 

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 

 Vé máy bay rẻ 'chưa từng có'. Dự báo thị trường 

hàng không quốc tế năm 2021 khó hồi phục sớm trở 

lại, các hãng đều dốc sức cho cuộc đua nội địa khiến 

giá vé bình quân đang rẻ hơn bao giờ hết. “Tỷ lệ lấp 

đầy máy bay của các hãng đang ở mức khá thấp, nên 

các hãng có thể sẽ chạy đua giảm giá để bán được 

nhiều vé hơn. Nhưng nếu xảy ra cuộc đua về giá, kéo 

giá bán xuống dưới giá thành, thậm chí 0 đồng sẽ 

ảnh hưởng đến hiệu quả chung của ngành”. 

 Cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1,34 

triệu người trong 2020, đạt trên 83% kế hoạch. Tỷ 

lệ lao động qua đào tạo ước đạt 64,5%, tăng 3,3% so 

với năm 2019. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo 

có bằng/chứng chỉ là 24,5%, tăng 1,4% so với năm 

2019. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành 

thị năm 2020 tiếp tục duy trì mức <4%. 

 Chuẩn bị đầu tư công thêm 3 đoạn để khép kín 

cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Thêm 3 đoạn đang 

được Bộ GTVT nghiên cứu lập dự án, nếu được 

Quốc hội thông qua, sẽ khởi công xây dựng và hoàn 

thành trong giai đoạn tới năm 2025, và chính thức 

khép kín tuyến cao tốc Bắc – Nam. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Ngành ngân hàng kiên định mục tiêu kiểm soát lạm 

phát. Năm 2021, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín 

dụng tiết giảm chi phí, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để có điều 

kiện giảm lãi suất cho vay; mở rộng tín dụng đi đối với 

an toàn, hiệu quả, triển khai hiệu quả Chiến lược tài chính 

toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. 

 Doanh nghiệp may mặc Việt Nam tham gia liên minh 

"6 nước" để đàm phán với các thương hiệu phương 

Tây. Liên minh này đại diện cho 9 hiệp hội ở 6 quốc gia 

có ngành sản xuất hàng may mặc lớn nhất thế giới - 

Trung Quốc, Bangladesh và Việt Nam - cũng như 

Pakistan, Myanmar và Campuchia, sản xuất ra 60% 

lượng quần áo xuất khẩu của thế giới và sử dụng hàng 

triệu công nhân. 

 Dòng vốn FDI chất lượng tiếp tục dịch chuyển vào 

Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng tổng vốn FDI vào 

Việt Nam năm 2021 sẽ cao hơn mức 28,5 tỷ USD (vốn 

đăng ký) và 19,98 tỷ USD (vốn thực hiện) như mục tiêu 

đã đề ra. Tuy nhiên, gần đây các lợi thế vốn có của Việt 

Nam đang dần mất đi và một số thách thức mới đã xuất 

hiện, trong đó có các yêu cầu về lao động tay nghề cao 

và sự xuyên suốt, đồng bộ của chuỗi cung ứng trong 

nước.  

TIN VĨ MÔ 

 Chuyên gia SSIAM: Dòng tiền vào ETF ổn định, thị trường có cơ hội tăng trưởng dài hạn thay vì biến động quá mạnh 

như hiện tại. Trong những ngày đầu năm 2021, dòng tiền ETF tiếp tục đổ vào TTCK Việt Nam thông qua các quỹ nội. Trong 

ngắn hạn, với việc ưa thích đầu cơ hiện tại, thị trường sẽ tiếp tục thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi ta chưa thể biết 

cơn sốt đầu cơ này khi nào sẽ nguội đi. 2021 vẫn có thể là một năm thị trường tăng mạnh mẽ. 

 Nhà đầu tư Thái Lan đẩy mạnh “gom” chứng chỉ quỹ ETFs trên TTCK Việt Nam. Trên nhiều diễn đàn đầu tư tại Thái Lan 

hiện đang quảng bá khá nhiều về Việt Nam như một địa chỉ đầu tư đầy hấp dẫn. Các quỹ Thái Lan trên có quy mô ở mức trung 

bình, dưới 2.000 tỷ đồng và hiện đang giải ngân khá nhiều vào các quỹ chuyên đầu tư vào thị trường Việt Nam như FTSE 

Vietnam ETF, Premia MSCI Vietnam ETF, JPMorgan Vietnam Opportunities Fund và đặc biệt là các quỹ ETF nội địa như 

VFMVN30 ETF, VFMVN Diamond ETF hay SSIAM VNFinlead ETF. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  30,960 -0.12% 

S&P 500  3,855  0.36% 

Nikkei 225 28,634 -0.65% 

Kospi 3,178  -0.96% 

Hang Sheng 30,159 2.41% 

SET  1,502  0.25% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.24 0.05% 

USD/CNY 6.47 -0.14% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.096 0.66% 

S&P500 VIX 23.19 5.84% 

 Chứng khoán Mỹ dao động trong biên độ lớn khi nhà đầu tư chuẩn bị vị thế cho một tuần với hàng trăm doanh nghiệp lớn 

công bố kết quả kinh doanh, trong đó có các tập đoàn công nghệ khổng lồ. Dow Jones giảm 0.02%. S&P 500 tăng 0,4% lên 

đỉnh mới 3.855,36 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,7%, đóng cửa ở kỷ lục 13.635,99 điểm. 

 Giá dầu thô biến động trái chiều nhờ sự lạc quan xoay quanh kế hoạch kích thích kinh tế của Mỹ. Giá dầu thô ngọt nhẹ 

WTI của Mỹ tăng 0,19% lên 52,87 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 3 giảm nhẹ 0,07% xuống 55,73 USD/thùng. 

 Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng nay vì đồng bạc xanh tăng cao. Giá vàng giao ngay giảm 0,02% xuống 

1.855,68 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 cũng giảm 0,01% xuống 1.854,85 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay không nhiều biến động trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,2144. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,3678. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,02% lên 103,75. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước thu hút FDI lớn nhất thế 

giới. Trung Quốc là nước tiếp nhận vốn FDI lớn nhất trong năm 

2020, với tổng cộng 163 tỷ USD, so với số vốn FDI mà Mỹ thu hút 

trong cùng kỳ là 134 tỷ USD. Nhìn chung, FDI toàn cầu đã giảm 

42% vào năm 2020, ước đạt 859 tỷ USD, từ mức 1.500 tỷ USD của 

năm 2019. UNCTAD cho biết, mức FDI năm 2020 thấp hơn 30% 

so với mức thấp kỷ lục ghi nhận vào cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu năm 2009. 

 Khủng hoảng vỏ container đẩy cước vận tải biển tăng 300%. 

Tình trạng thiếu hụt còn trở nên trầm trọng hơn do năng lực vận tải 

hàng hóa bằng đường hàng không bị cắt giảm. Số lượng các chuyến 

bay quốc tế sụt giảm mạnh, do đại dịch COVID-19 cùng với nhiều 

biện pháp hạn chế đi lại của nhiều nước. 

  

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 

26/01/2021 

Đường màu đỏ: VN30 

Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi 

Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển 


