
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 3.86% 3.12% 

Giá cuối ngày 1075.53 215.36 

KLGD (triệu cổ phiếu)  603   104  

GTGD (tỷ đồng) 13,160 1,391 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-260,499 -757,940 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

105.69 -7.21 

Số CP tăng giá 331 105 

Số CP đứng giá 65 182 

Số CP giảm giá 130 67 

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 

 TTA: Trường Thành Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 464 tỷ đồng, 

tăng hơn 72% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 129 tỷ đồng.  

 TRA: Công ty Cổ phần TRAPHACO ghi nhận cả năm 2020 đạt gần 

1.909 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,6% so với cùng kỳ, LNST đạt 216,7 

tỷ đồng tăng 27% so với năm 2019, tương đương EPS đạt 4.185 đồng. 

 BVH: Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận doanh thu 2020 đạt  34.484 tỷ đồng, 

tăng 3,5% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.597 tỷ đồng, tăng 

28,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2019, và vượt 60% chỉ tiêu lợi nhuận 

được giao cho cả năm. 

 HPX: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu 2020 đạt 

1.329,6 tỷ đồng, giảm 61,3% so với cùng kỳ. LNST đạt 293,6 tỷ đồng, giảm 

35% so với thực hiện của năm 2019. 

 DIG: Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp , ông Nguyễn Hùng Cường vừa 

đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DIG, qua phương thức thỏa thuận/khớp lệnh 

từ 4/2 đến 4/3/2021. Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Cường sẽ tăng 

lượng sở hữu DIG lên 37,75 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 11,85%. 

 NBB: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu cả 

năm 2020 đạt  3.510 tỷ đồng, gấp 10,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 

358 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với thực hiện năm trước. So với kế 

hoạch, NBB đã vượt 10% chỉ tiêu doanh thu và vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận  

 MWG: Dragon Capital đã bán 4,1 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ 

còn hơn 45,1 triệu đơn vị, tương đương 9,7% vốn CTCP Thế giới Di động. 

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 28/1. 

 HAG: Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức đăng ký bán thỏa thuận 21,8 

triệu cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 5/2 đến 5/3. Sau giao 

dịch, ông Đức dự kiến nắm giữ gần 320 triệu cp, tương đương 34,5% vốn. 

 HNG: CTCP Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán thỏa thuận 75 triệu cổ 

phiếu CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 5/2 đến 

5/3 để cơ cấu các khoản nợ ngân hàng. Công ty còn nắm giữ 330,2 triệu cổ 

phiếu, tương đương 30% vốn. 

 LSS: Bà Nguyễn Thị Phương, con dâu của Chủ tịch HĐQT Lê Văn Tam, 

đã bán khớp lệnh 1 triệu cổ phiếu CTCP Mía đường Lam Sơn, giảm 

ượng nắm giũ còn 1,7 triệu đơn vị, tương đương 2,6% vốn. Giao dịch thực 

hiện từ 11/1 đến 27/1. 

PHR: Bà Ngô Thị Minh Hương, chị dâu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn 

TIN SÀN HOSE 

 MCH: CTCP Hàng tiêu dùng Masan ghi nhận doanh thu cả năm 2020 đạt 

23.343 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.633 tỷ 

đồng, tăng 14,1% so với lợi nhuận đạt được năm 2019, trong đó lợi nhuận sau 

thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.555 tỷ đồng. EPS đạt 6.453 đồng. 

 NED: Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Văn Mạnh đăng ký bán toàn bộ 

2 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc  qua phương 

thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 3/2 đến 26/2. 

 NHT: Từ ngày 25/1 đến 29/1, Chủ tịch HĐQT Đoàn Hương Sơn đã bán 

750.000 cổ phiếu trong số 1 triệu đơn vị đăng ký. Ông Sơn đang nắm giữ 

3,8 triệu cổ phiếu, tương đương 24,4% vốn. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG 152.7 VCS 1.57 

VNM 120.1 TNG 0.56 

VHM 97.3 MAS 0.23 

KBC 89.3 BAX 0.18 

VIC 17.0 PVG 0.18 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE (54.1) SHS (2.11) 

HSG (44.5) PVS (1.75) 

MSN (37.8) ART (1.59) 

NVL (37.6) BVS (1.16) 

BID (37.4) IDV (0.84) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HSX 
Công ty mẹ - Tổng Công ty  

Phát điện 2 
08/02/2021 

 Bộ Giao thông vận tải: Không đóng cửa sân bay 

Nội Bài. Thứ trưởng Giao thông vận tải cho biết các 

cảng hàng không trên cả nước đều tuân thủ quy định 

về phòng tránh dịch Covid-19. Cục Hàng không 

Việt Nam cũng phát thông tin khẳng định Cảng hàng 

không quốc tế Nội Bài đã và đang khai thác bình 

thường, ổn định, không đóng cửa như một số thông 

tin ngoài xã hội đã nêu. 

 Việt Nam đặt mục tiêu không triển khai dự án có 

công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Một 

điểm đáng chú ý trong kế hoạch 5 năm là tập trung 

vào các khoản đầu tư công nghệ cao. Các dòng vốn 

FDI sẽ chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất 

lượng, chú trọng xem xét những rủi ro môi trường. 

 Cục Hàng không yêu cầu các hãng khẩn trương 

đổi vé, hoàn tiền cho khách. Cục Hàng không Việt 

Nam hỏa tốc yêu cầu các hãng hàng không khẩn 

trương đổi vé, hoàn vé, kể cả đối với vé có các điều 

kiện hạn chế đối với hành khách đã mua vé nhưng 

không thực hiện được chuyến bay do ở khu vực bị 

phong tỏa, cách ly trên các đường bay hãng vẫn khai 

thác bình thường. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tăng trưởng tín dụng quý I: Có thể lạc quan? Nhiều 

tổ chức tín dụng đã nỗ lực thúc đẩy cung ứng vốn và dự 

báo lạc quan đạt tăng trưởng tín dụng quý ngoài dự đoán. 

Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021, các 

TCTD sẽ "nới lỏng nhẹ" tiêu chuẩn tín dụng đối với các 

nhóm khách hàng. Ngoài ra, cũng cần lưu ý tăng trưởng 

tín dụng còn được tính từ trái phiếu, theo ghi nhận, đã 

tăng hút vốn mạnh ngay từ đầu năm. 

 Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm thời 

gian tới, trước hết là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng, phòng chống dịch COVID-19, thúc đẩy tăng 

trưởng 6 tháng đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân. 

 Tăng trưởng kinh tế chậm khiến thu ngân sách tháng 

đầu năm giảm gần 20%. Tháng 1/2021, ngành Thuế 

thực hiện thu ngân sách ước đạt 134.000 tỷ đồng, đạt 

12% so với dự toán, bằng 81,2% so với cùng kỳ. Ngoài 

nguyên nhân tăng trưởng kinh tế chậm, dẫn đến số nộp 

ngân sách thấp, thì một nguyên nhân khác dẫn đến số thu 

tháng 1/2021 đạt thấp hơn so với cùng kỳ là do một số 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đã triển 

khai trong nửa cuối năm 2020 tiếp tục có hiệu lực, làm 

giảm số thu ngân sách trong những tháng đầu năm 2021. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Lãi suất huy động trái phiếu qua đấu thầu tiếp tục giảm trong tháng 1. Kho bạc nhà nước đã huy động được tổng cộng 

23.496 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp trong tháng 1. So với tháng 12/2020, lãi suất trúng thầu của trái phiếu 

Kho bạc Nhà nước giảm tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm với mức giảm từ 0,11-0,15 điểm %/năm. Giá trị giao dịch TPCP 

bình quân trong tháng 1 tại thị trường thứ cấp lên cao nhất từ đầu năm 2020 và đạt 15.174 tỷ đồng/phiên.  

 Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị bị phạt 155 triệu đồng do vi phạm quy định CBTT sai lệch một số tài liệu và công bố 

thông tin không đúng thời hạn nhiều tài liệu. 

 Bộ Tài chính quy định rõ về chuyển quyền sở hữu chứng khoán và chuyển khoản chứng khoán. Bộ Tài chính đã ban hành 

Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Trong đó, Thông 

tư quy định rõ về chuyển quyền sở hữu chứng khoán và chuyển khoản chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 

15/02/2021. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 30,687 1.57% 

S&P 500  3,826  1.39% 

Nikkei 225 28,597 0.83% 

Kospi 3,120 0.75% 

Hang Sheng 29,248 1.23% 

SET  1,486 0.55% 

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 25.56 -15.48% 

 Chứng khoán Mỹ nối tiếp đà tăng của phiên trước khi sự lo lắng của nhà đầu tư về cơn sốt GameStop và các cổ phiếu bị 

bán khống mạnh khác tạm lắng dịu. Dow Jones tăng 1,6%, S&P 500 tăng 1,4%, Nasdaq Composite cũng thêm 1,6%. 

 Giá dầu hôm nay tăng mạnh lên cao nhất trong một năm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 2,32% lên 54,78 

USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 4 cũng tăng tới 2,17% lên 57,55 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm hơn 1% sau khi lao dốc trong phiên trước. Giá vàng giao ngay giảm 1,39% xuống 1.835,7 

USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 1,49% xuống 1.836,2 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định sau khi đạt mức đỉnh trong hai tháng. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,2041. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD đạt 1,3664. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 105,05. 

  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Tổng thống Biden thúc đẩy gói cứu trợ 1.900 tỷ USD. Tổng 

thống Biden nhấn mạnh ông sẽ không chậm trễ trong công tác ứng 

phó cuộc khủng hoảng khẩn cấp hiện nay và sẽ không nhượng bộ 

trước một gói cứu trợ không giúp giải quyết được tình hình. 

 Vaccine Sputnik V của Nga đạt hiệu quả 91,6%, trở thành 

vaccine thứ ba trên thế giới đạt hiệu quả hơn 90%. Phân tích 

dựa trên thử nghiệm liên quan việc cung cấp cho 14.964 người tham 

gia nhóm tiêm vaccine và 4.902 người nhóm giả dược hai mũi tiêm 

cách nhau 21 ngày 

 CBO: Kinh tế Mỹ sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng 4,6% trong 

năm nay. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 1/2 

nhận định rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ phục hồi từ đại dịch 

COVID-19 vào giữa năm 2021 và tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 

4,6% trong năm nay. 
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