
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 3.19% 5.50% 

Giá cuối ngày 1056.61 214.21 

KLGD (triệu cổ phiếu)  797   163  

GTGD (tỷ đồng) 17,830 1,729 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,959,560 420,860 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

1,135.03 6.62 

Số CP tăng giá 375 152 

Số CP đứng giá 60 134 

Số CP giảm giá 90 68 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

VXT 8% bằng tiền 01/02/2021 

PAN 5% bằng tiền 03/02/2021 

BMP 20% bằng tiền 04/02/2021 

NT2 10% bằng tiền 05/02/2021 

TBC 10% bằng tiền 08/02/2021 

PAS 
5% bằng tiền 

10% bằng cổ phiếu 
23/02/2021 

PSD 10% bằng tiền 25/02/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  ghi nhận lợi 

nhuận trước thuế quý 4/2020 sụt giảm mạnh 42% so với cùng kỳ, chỉ đạt 

1.696 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do ngân hàng tăng mạnh chi phí dự 

phòng rủi ro. 

 VIC: Tập đoàn Vingroup ghi nhận cả năm 2020 tổng doanh thu đạt 

110.462 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 

đạt 4.388 tỷ đồng. 

 CTD: Xây dựng Coteccons ghi nhận doanh thu 2020 đạt 14.628 tỷ. LNST 

cả năm đạt 463,5 tỷ đồng, giảm 35% so với năm ngoái. 

 HNG: HAGL Agrico  ghi nhận doanh thu 2020 đạt 2.374 tỷ. Công ty lãi 

sau thuế 21 tỷ. Lợi nhận trên giúp doanh nghiệp tránh được tình cảnh bị hủy 

niêm yết cổ phiếu bắt buộc khi liên tiếp thua lỗ trong giai đoạn 2018-2019. 

 TCH: CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy ghi nhận lũy kế 9 

tháng đầu năm tài chính 2020-2021, công ty đạt 3.799 tỷ đồng doanh thu, 

tăng đột biến 158% so với cùng kỳ trước đó và vượt 52% kế hoạch năm. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 829 tỷ đồng, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm trước. 

 KBC: Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 2.161.600 cp 

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP, nâng lượng sở hữu cả 

nhóm gồm 6 quỹ liên quan từ 30.980.500 cp (tỷ lệ 6,5949%) lên 33.142.100 

cp (tỷ lệ 7,0551%). Giao dịch thực hiện ngày 29/1/2021. 

 GMD: Quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund đã bán 350.000 cp 

CTCP Gemadept, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 18.066.400 cp 

(tỷ lệ 5,99%). Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021. 

 DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 

triệu cp CTCP Đông Hải Bến Tre. Trước giao dịch ông Nghĩa sở hữu 2,15 

triệu cp (tỷ lệ 3,84%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/2 đến 2/3/2021. 

 CMX: KB Securities Co.,Ltd đã mua 101.100 cp CTCP Camimax, nâng 

lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.324.246 cp (tỷ lệ 14,22%). Giao dịch thực 

hiện ngày 26/1/2021. 

 KDH: Quỹ Amersham Industries Limited đã bán 250.000 cp, và quỹ 

Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 220.000 cp, giảm lượng 

sở hữu cả nhóm gồm 10 quỹ liên quan xuống 78.059.070 cp (tỷ lệ 13,9689%). 

 CTF: Công ty cổ phần City Auto ghi nhận doanh thu 2020 đạt  5.676 tỷ 

đồng giảm 10,6% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 2 tỷ đồng giảm mạnh so 

với con số gần 44 tỷ đồng của năm 2019, tương đương EPS đạt 33 đồng – 

Đây cũng là con số lãi thấp nhất trong lịch sử niêm yết của City Auto. 

 

TIN SÀN HOSE 

 SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ghi nhận lợi nhuận trước thuế 

của cả năm đạt 3.412 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8% so với năm trước. Lãi thuần 

từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng đột biến gấp 2,8 lần, đạt 1.306 tỷ đồng. 

 EFI: America LLC đã bán 499.500 cp CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục, 

giảm lượng sở hữu từ 808.000 cp (tỷ lệ 7,43%) xuống 308.500 cp (tỷ lệ 2,84%). 

Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021. 

 VIG: Ông Cao Văn Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.695.000 cp CTCP 

Chứng khoán Thương mại và công nghiệp Việt Nam , giảm lượng sở hữu 

từ 2,1 triệu cp (tỷ lệ 6,15%) xuống 405.000 cp (tỷ lệ 1,19%) và không còn là 

cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/1/2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG 69.8  NVB  8.80  

VHM 50.6  SZB  6.40  

STB 33.9  VCS  4.83  

CTG 27.8  PLC  2.44  

VIC 27.2  IDV  1.31  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PAC (38.8) HUT (1.68) 

VNM (17.4) SHS (0.94) 

VCB (16.9) LHC (0.57) 

MBB (15.9) DNM (0.41) 

FCN (9.2) CTB (0.22) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HSX 
Công ty mẹ - Tổng Công ty  

Phát điện 2 
08/02/2021 

 Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh ở nhiều 

lĩnh vực. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 

tháng 1/2021 có nhiều khởi sắc, cả nước có gần 10,1 

nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng 

ký là 155,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 

115,9 nghìn lao động. 

 Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 

đầu năm tăng hơn 22.2%. Sản xuất công nghiệp 

tiếp tục khởi sắc khi dịch Covid-19 được kiểm soát 

tốt ở trong nước, thêm vào đó số ngày làm việc của 

tháng 1/2021 nhiều hơn năm trước. Do vậy, chỉ số 

sản xuất công nghiệp tháng 01/2021 ước tính tăng 

cao 22,2% so với tháng 01/2020, trong đó ngành chế 

biến, chế tạo tăng 27,2%. 

 Ngân hàng, công ty tài chính cảnh báo thủ đoạn 

lừa chiếm đoạt tiền mới dịp Tết. Một số đối tượng 

làm giả hợp đồng vay của ngân hàng để lừa đảo, thu 

phí làm hồ sơ, hợp đồng vay để chiếm đoạt tiền của 

khách hàng. Khách hàng cần cẩn thận trong các giao 

dịch qua mạng, điện thoại, thư tín để không bị lộ, bị 

đánh cắp thông tin thẻ (số thẻ, số CVV,…) dẫn đến 

bị kẻ gian lợi dụng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 CPI tháng 1 tăng thấp nhất trong 5 năm. Theo Tổng 

cục Thống kê, tháng 1/2021 là tháng giáp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu, do vậy nhu cầu mua sắm của người dân 

tăng cao. Giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia 

đình tăng; giá xăng dầu, giá gas trong nước tăng theo giá 

nhiên liệu thế giới là những yếu tố làm cho chỉ số CPI 

tháng 01/2021 tăng 0,06% so với tháng trước. 

 Xuất khẩu 28 tỷ USD trong tháng 1, điện thoại Made 

in Vietnam là lực đẩy. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 

thực hiện tháng 01/2021 đạt 27,653 tỷ USD, cao hơn 

1,153 tỷ USD so với số ước tính. Hoạt động xuất, nhập 

khẩu hàng hóa tháng 1/2021 đạt mức tăng cao so với 

cùng kỳ năm trước, chủ yếu do Samsung đẩy mạnh xuất 

khẩu sản phẩm điện thoại di động phiên bản mới S21. 

 Việt Nam thúc đẩy mạnh ngành công nghiệp sản xuất 

chip trong nền kinh tế số. Việt Nam đang tiến tới xây 

dựng một nền kinh tế số lớn mạnh hơn nữa trong năm 

tới, một phần nhờ vào thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn, 

đồng thời được thúc đẩy bởi mục tiêu trở thành nước phát 

triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việc xây dựng các khu 

công nghiệp sản xuất chip nội địa là một động thái chứng 

minh tiềm năng của Việt Nam để vươn lên chuỗi giá trị. 



TIN VĨ MÔ 

 Truyền thông Đức đánh giá cao tiềm năng đầu tư tại Việt Nam. Trang tin chuyên về chứng khoán boerse-online.de của Đức 

ngày 30/1 đăng bài viết đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, đồng thời cho rằng đã đến lúc các nhà đầu tư nên tìm 

tới Việt Nam. Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn bài viết nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, các công ty 

ngày càng chiếm thị phần, trong khi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang ngày một tham gia mạnh mẽ hơn ở thị trường 

quốc gia Đông Nam Á này. 

 Giảm hơn 4%, biến động tháng 1 của VN-Index “tệ” nhất trong vòng 5 năm. Trong nhiều năm qua, chỉ số VN-index thường 

tăng khá tốt trong tháng 1, tuy nhiên trong 2 năm gần nhất (2020 và 2021), VN-Index đều giảm trong tháng 1 bởi ảnh hưởng từ 

Covid-19. Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi trong tháng 1 họ đã bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trên HoSE. Dù vậy, dòng tiền 

từ nhà đầu tư nội đã giúp thị trường bứt phá mạnh trong nửa đầu tháng 1, trước khi bước vào nhịp điều chỉnh vào nửa cuối 

tháng. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 29,983 -2.03% 

S&P 500  3,714  -1.94% 

Nikkei 225 27,933 0.97% 

Kospi 3,016 1.31% 

Hang Sheng 28,405 0.43% 

SET  1,467 -0.10% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.53 -0.06% 

USD/CNY 6.45 -0.14% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.076 0.17% 

S&P500 VIX 33.09 9.53% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đồng loạt lao dốc khi nhà đầu tư lo ngại sự gia tăng trong giao dịch đầu cơ cổ phiếu như 

GameStop có thể làm tổn hại tới thị trường chung. Dow Jones mất 2%, S&P 500 giảm 1,9%, Nasdaq Composite giảm 2%. 

 Giá dầu khởi đầu ảm đạm trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng mới. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,42% xuống 

51,97 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 4 cũng giảm 0,2% xuống 54,9 USD/thùng. 

 Giá vàng duy trì xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng của đầu tuần mới. Giá vàng giao ngay tăng 0,63% lên 1.860,5 

USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng tăng 0,56% lên 1.858,9 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay có xu hướng đi lên trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,11% xuống 1,2123. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,3698. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,04% lên 104,72.  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Vacxin Covid19 của Johnson & Johnson có tỷ lệ hiệu quả là 

66% trong các thử nghiệm lâm sàng toàn cầu và hiệu quả tổng 

thể trong việc ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng là 85%. 

Johnson & Johnson dự kiến sẽ nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn 

cấp (EUA) vào giữa tuần tới. 

 Anh nộp đơn gia nhập CPTPP nhằm tăng liên kết thương mại với 

khu vực này sau khi rời EU. "Tham gia CPTPP đồng nghĩa mức 

thuế thấp hơn đối với các nhà sản xuất ô tô và rượu whisky, đồng 

thời tiếp cận tốt hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ ưu tú của chúng 

tôi, mang lại việc làm chất lượng và thịnh vượng hơn cho người dân 

ở đây", bà Truss nói. "Chúng tôi mong muốn bắt đầu các cuộc đàm 

phán chính thức trong những tháng tới". 
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