
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -2.00% -2.51% 

Giá cuối ngày 1035.51 208.85 

KLGD (triệu cổ phiếu)  634   102  

GTGD (tỷ đồng) 13,651 1,237 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

178,700 60,150 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

178.62 7.21 

Số CP tăng giá 90 61 

Số CP đứng giá 66 153 

Số CP giảm giá 369 140 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

 KBC: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ghi nhận doanh 

thu 2020 đạt 2.154 tỷ, giảm mạnh so với con số 3.210 tỷ năm ngoái. Công 

ty báo lãi ròng 206,5 tỷ đồng - giảm 77,5%. 

 SCR: Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ghi nhận 2020 mang về hơn 918 tỷ 

đồng doanh thu thuần và 183 tỷ đồng LNST, giảm lần lượt 11% và 34%. 

 HVN: Tổng công ty Hàng không Việt Nam ghi nhận doanh thu quý 

4/2020 hơn 8.202 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ. Khoản lỗ thuộc về cổ 

đông công ty mẹ 373 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đó lãi 55 tỷ đồng. 

 FRT: FPT Retail  ghi nhận doanh thu 2020 đạt 14.666 tỷ đồng giảm 12% 

và 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm đến 95% so với năm 2019.  

 DIG: Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng ghi nhận doanh thu 2020 

đạt 2.489 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 

hơn 641 tỷ đồng, tăng trưởng 51% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. 

 VCF: CTCP VinaCafe Biên Hòa ghi nhận cả năm 2020 doanh thu 

đạt  2.901 tỷ đồng, giảm 6,3% so với năm trước đó. Công ty báo lãi sau thuế 

gần 721 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 219 và xem như hoàn thành kế hoạch 

lãi 725-780 tỷ đồng đặt ra cho cả năm. 

 GTN: Công ty cổ phần GTNfoods ghi nhận doanh thu 2020 đạt 2.825,8 

tỷ đồng, giảm 4,9%.  Lợi nhuận sau thuế đạt 251,2 tỷ đồng, tăng đột biến so 

với con số 6,7 tỷ đồng năm 2019. 

 MSN: Từ ngày 31/12/2020 đến 29/1, CTCP Masan đã mua khớp lệnh 

gần 3,5 triệu cổ phiếu Tập đoàn Masan trong 5 triệu đơn vị đăng ký do 

không đạt được kỳ vọng về giá. Sau giao dịch, công ty nắm giữ 368,7 triệu 

đơn vị, tương đương 31,4% vốn. Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch của 

2 công ty trên. 

 TCB: Ông Nguyễn Văn Trung, chồng của người được ủy quyền công bố 

thông tin Thái Hà Linh, đăng ký bán toàn bộ 676.000 cổ phiếu qua 

phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 5/2 đến 5/3. 

 VGC: Giám đốc bán tài chính kế toán Trần Thị Minh Loan đăng ký bán 

toàn bộ 207.100 cổ phiếu Tổng công ty Viglacera qua phương thức khớp 

lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 5/2 đến 5/3. 

 GVR: Thành viên HĐQT Phạm Văn Thành đã mua 200.000 cổ phiếu 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam  qua phương thức khớp lệnh, từ 

ngày 13/1 đến 29/1. Ông Thành đang sở hữu 271.550 đơn vị. 

TIN SÀN HOSE 

 VTP: CTCP Bưu chính Viettel ghi nhận doanh thu 2020 đạt  17.237 

tỷ đồng gấp 2,2 lần; lợi nhuận ròng 474 tỷ đồng, giảm 3%.  

 SRA: Từ ngày 28/12/2020 đến 26/1, Chủ tịch HĐQT Hoàng VĂn Ba 

không bán cổ phiếu nào trong 445.340 đơn vị đăng ký, giữ nguyên lượng 

nắm giữ 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9% vốn CTCP SARA Việt Nam. 

Lý do không bán hết là diễn biến thị trường không phù hợp. 

 SPI: Ông Nguyễn Đức Minh đã mua 110.000 cổ phiếu với ngày giao dịch 

làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 25/1. Số lượng cổ phiếu mà ông Minh nắm giữ 

lên hơn 1 triệu đơn vị, tương đương 6,2% vốn CTCP SPI . 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM 87.5 PVS 6.58 

HPG 87.4 SHS 2.20 

VRE 81.0 VCS 0.88 

FUEVFVND 58.6 CEO 0.72 

VCI 30.5 BAX 0.19 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

BVH (49.0) HUT (0.99) 

HSG (39.2) BVS (0.86) 

VJC (30.7) SD9 (0.72) 

CTG (25.7) AMV (0.54) 

VHM (20.4) VIG (0.43) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HSX 
Công ty mẹ - Tổng Công ty  

Phát điện 2 
08/02/2021 

 Việt Nam mua 30 triệu liều vaccine Covid-19 của 

AstraZeneca. Ngày 1/2, AstraZeneca ký hợp tác 

cung cấp 30 triệu liều vaccine Covid-19 cho Trung 

tâm tiêm chủng vaccine VNVC của Việt Nam, trong 

nửa đầu năm 2021. "Hiện chưa thể định mức giá cụ 

thể của vaccine", song dự kiến giá vaccine "sẽ rất ưu 

đãi" để nhiều người dân có thể được sử dụng.  

 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam muốn tái cơ 

cấu. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất sáp 

nhập hai Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội và 

Sài Gòn để giảm chi phí vận tải. Ngoài ra, đề án tái 

cơ cấu cũng sắp xếp lại 5 xí nghiệp đầu máy tại các 

khu vực, hợp nhất thành 2 đơn vị để giảm chi phí vật 

tư, nhân công sửa chữa, bộ máy hành chính. 

 Sản lượng dầu thô tháng 1 giảm hơn 14%. Sản 

lượng dầu thô khai thác tháng 1 ước đạt 0,9 triệu tấn, 

giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2020; khai thác khí 

đốt thiên nhiên ước đạt 0,6 tỷ mét khối, giảm 15,1%; 

khí hóa lỏng (LPG) ước đạt 74,7 nghìn tấn, giảm 

0,1% cùng kỳ. Trong tháng 1, công tác tìm kiếm 

thăm dò, khai thác dầu khí đang được triển khai tích 

cực ở cả trong nước và ngoài nước ngay từ đầu năm.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Việt Nam đặt mục tiêu có 500 doanh nghiệp sản xuất 

công nghệ cao. Ngoài mục tiêu này, Chính phủ đặt muốn 

phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh 

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt 

trình độ tiên tiến trong khu vực. Các công nghệ này được 

ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm 

công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của 

doanh nghiệp. 

 Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam 

trong tháng 1/2021 với kim ngạch đạt 7.5 tỷ USD, tăng 

57.4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Trung Quốc 

đạt 5.8 tỷ USD, tăng 111.6%; thị trường EU đạt 2.8 tỷ 

USD, tăng 14.8%; thị trường ASEAN đạt 2.3 tỷ USD, 

tăng 31.9%; Nhật Bản đạt 1.9 tỷ USD, tăng 22.7%; Hàn 

Quốc đạt 1.7 tỷ USD, tăng 24.2%. Cán cân thương mại 

hàng hóa ước tính tháng 01/2021 xuất siêu 1.3 tỷ USD. 

 Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng về chuyển 

đổi số của thế giới. Báo cáo Chỉ số Kết nối Toàn cầu 

(GCI 2020) của Huawei cho biết, Việt Nam hiện đứng 

thứ 55 về chuyển đổi số với 41 điểm. Qua đó, từ nhóm 

nước khởi động (starters), Việt Nam đã vươn lên có mặt 

trong nhóm nước đang triển khai (adopters) số hóa. 

TIN VĨ MÔ 

 Đại diện UBCK: Lực bán trên thị trường chủ yếu từ nhà đầu tư mới. Dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp và có thể có 

ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. UBCKNN tin tưởng, với kinh nghiệm thành công trong xử lý dịch bệnh năm vừa qua, 

Chính phủ sẽ tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và thị trường sẽ sớm ổn định trở lại. 

 Lợi nhuận 2020: Nhóm quốc doanh gặp khó khi VinHomes, Vinamilk, Hòa Phát và nhiều ngân hàng lập kỷ lục mới. 

Mùa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 của các doanh nghiệp niêm yết hiện đã cơ bản hoàn tất. Mặc dù vẫn có một số doanh 

nghiệp/nhóm ngành chịu tác động mạnh do tác động của đại dịch như hàng không, du lịch… nhưng có thể thấy phần lớn các 

doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chứng khoán đã xoay chuyển tốt để vượt qua khó khăn. Vinamilk, Masan Consumer, VinHomes, 

Hòa Phát, Thế giới Di động, FPT và 11 ngân hàng lớn đã kết thúc năm 2020 với mức lãi cao nhất từ thành lập. 

 Sau phiên giảm sâu, VN-Index sẽ hồi phục tại vùng 1.000 điểm? Nhiều CTCK đã cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục 

trong phiên giao dịch tiếp theo khi tiến về vùng hỗ trợ "cứng" 1.000 điểm và nhà đầu tư không cần thiết phải "bán tháo". 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 30,212 0.76% 

S&P 500  3,774  1.61% 

Nikkei 225 28,264 0.63% 

Kospi 3,120 2.08% 

Hang Sheng 28,893 2.15% 

SET  1,478 0.75% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.96 -0.06% 

USD/CNY 6.47 -0.14% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.081 0.36% 

S&P500 VIX 30.24 -8.61% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh khi các nhà đầu tư dường như đã gạt đi nỗi lo về cơn sốt giao dịch các cổ phiếu 

đầu cơ như GameStop, AMC. Dow Jones tăng 0,8%, S&P 500 đóng cửa tăng 1,6%, Nasdaq Composite vọt lên 2,6%. 

 Giá dầu hôm nay tăng nhờ tồn kho dầu tại Mỹ giảm, nhu cầu tăng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,12% lên 56,26 

USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 4 cũng tăng nhẹ 0,02% lên 53,56 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ trở lại. Giá vàng giao ngay giảm 0,31% xuống 1.855 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng 

giảm 0,33% xuống 1.857,9 USD.  

 Tỷ giá USD hôm nay được hỗ trợ bởi tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,2064. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,1% lên 1,3673. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 104,93. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 CNBC: Các hãng vận tải biển từ chối xuất khẩu nông sản Mỹ, 

chỉ gửi container rỗng đến Trung Quốc. Các hãng vận tải biển từ 

chối xuất khẩu container nông sản Mỹ trị giá hàng trăm triệu USD 

trong tháng 10 và 11, thay vào đó họ chỉ gửi container rỗng đến 

Trung Quốc để chứa những mặt hàng sinh lời hơn. Cụ thể, khoảng 

41.546 TEU bị từ chối tại cảng New York và New Jersey. Tổng 

thiệt hại giá trị xuất khẩu từ những cảng. 

 Kinh tế Trung Quốc bị đe dọa vì Covid-19 tái bùng phát. Chỉ số 

Nhà quản trị Mua hàng (PMI) do Caixin/Markit Manufacturing 

công bố cho thấy PMI của Trung Quốc tháng trước là 51,5. Đây là 

mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm ngoái và giảm rõ rệt so với tháng 

trước (53). Dù vậy, PMI trên 50 vẫn cho thấy sản xuất có sự tăng 

trưởng. 
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