
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 3.32% 3.84% 

Giá cuối ngày 1111.29 223.62 

KLGD (triệu cổ phiếu)  703   117  

GTGD (tỷ đồng) 15,887 1,614 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,079,347 1,044,290 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

1,167.26 12.27 

Số CP tăng giá 414 169 

Số CP đứng giá 56 150 

Số CP giảm giá 56 35 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BMP 20% bằng tiền 04/02/2021 

NT2 10% bằng tiền 05/02/2021 

TBC 10% bằng tiền 08/02/2021 

BHN 28,3% bằng tiền 18/02/2021 

PAS 
5% bằng tiền 

10% bằng cổ phiếu 
23/02/2021 

VMC 8% bằng tiền 24/02/2021 

PSD 10% bằng tiền 25/02/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DLG: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai báo doanh thu 2020 

đạt  1.980 tỷ đồng giảm 31% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 921,3 tỷ đồng 

trong khi năm 2019 chỉ lỗ hơn 7 tỷ đồng trong đó lỗ công ty mẹ là 894 tỷ 

đồng - Đây cũng là con số thua lỗ lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Đức 

Long Gia Lai. 

 HTN: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần 

2020 đạt 4.552 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ.  LNST đạt 376 tỷ đồng, 

tăng 101% so với năm 2019, trong đó LNST công ty mẹ là hơn 362 tỷ đồng, 

tương đương EPS đạt 10.962 đồng. 

 HAH: Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu 

2020 đạt  1.191,7 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. LNST đạt 146,6 tỷ 

đồng, tăng 10,5% so với thực hiện của năm 2019. 

 LGL: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang ghi nhận 

2020 có 170,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 87% so với cùng kỳ. Công 

ty báo lãi  2,8 tỷ đồng trong đó công ty mẹ lãi 4,56 tỷ đồng – giảm mạnh so 

với con số hơn 67 tỷ đồng lãi ròng của năm 2019. 

 VGC: Ông Trần Đình Thế, bố của Giám đốc ban tài chính kế toán Trần 

Thị Minh Loan, đăng ký bán toàn bộ 120.000 cổ phiếu Tổng công ty 

Viglacera qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 9/2 đến 9/3. 

 HQC:  Ông Lê Văn Lợi đã mua 1,1 triệu cổ phiếu CTCP Tư vấn Thương 

mại Địa ốc Hoàng Quân và trở thành cổ đông lớn vào ngày 1/2. Ông Lợi 

đang nắm giữ gần 24 triệu cổ phiếu, tương đương 5% vốn. 

 FCN: PYN Elite Fund đã bán 3,4 triệu cổ phiếu CTCP Fecon, giảm lượng 

nắm giữ còn 5,2 triệu đơn vị, tương đương 4,2% vốn. Ngày không còn là cổ 

đông lớn là 27/1. 

 TVS:  Ông Đinh Hùng, anh trai của Phó Chủ tịch HĐQT Đinh Thị Hoa, 

đã bán 114.900 cổ phiếu CTCP Chứng khoán Thiên Việt từ ngày 27/1 đến 

1/2. Ông Hùng còn 68 cổ phiếu lẻ không bán được. 

 VIB: Bà Ngô Minh Hiền, vợ của Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối 

ngân hàng bán lẻ Hồ Vân Long, đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu VIB qua 

phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 8/2 đến 5/3. Bà Hiền dự kiến 

nắm giữ 5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 0,5% vốn. 

 ABS: Ông Nguyễn Viết Thắng đã mua 7,5 triệu cổ phiếu CTCP Dịch vụ 

Nông nghiệp Bình Thuận, tương đương 9,4% vốn trong đợt phát hành cho 

nhà đầu tư riêng lẻ, từ 10/1 đến 12/1. 

 THI: CTCP Thiết bị điện Gelex đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng lượng 

TIN SÀN HOSE 

 CSC: Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA ghi nhận cả năm 2020 doanh 

thu đạt 160,8 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ. LNST đạt 72,3 tỷ đồng cao 

gấp 22 lần năm 2019, trong đó LNST công ty mẹ là 42 tỷ đồng tương đương 

EPS đạt 2.070 đồng. 

 VHE: Từ ngày 7/1 đến 2/2, bà Nguyễn Thị Mùi, mẹ của Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc Bùi Tiến Vinh, đã bán toàn bộ 2 triệu cổ phiếu, tương 

đương 12,7% vốn CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam. 

 VGT: Tập đoàn Dệt may Việt Nam ghi nhận doanh thu 2020 đạt 13.972 

tỷ đồng doanh thu thuần giảm 26% so với cùng kỳ, LNST đạt 569 tỷ đồng 

trong đó thuộc về công ty mẹ là 281 tỷ đồng giảm 46% so với năm 2019. 

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 

 Điện thoại ‘Made in Vietnam’ thu về hơn 51 tỉ 

USD nhờ xuất ngoại. Theo Tổng cục Hải quan, xuất 

khẩu điện thoại và linh kiện trong năm 2020 đạt xấp 

xỉ 51,18 tỷ USD, giảm nhẹ 0,4% so với năm 2019 

và hiện đang chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu 

năm qua của cả nước. Điện thoại  Việt Nam đã xuất 

đi hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

 Những tỉnh thành nào yêu cầu cách ly người từ 

vùng dịch về ăn Tết? Trước tình hình dịch COVID-

19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành yêu cầu 

người về từ vùng dịch về ăn Tết phải cách ly tập 

trung hoặc cách ly tại nhà. Hải Phòng, Thừa Thiên 

Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nam Định yêu 

cầu người trở về từ các điểm dịch phải cách ly tập 

trung 14-21 ngày và xét nghiệm Covid-19. 

 Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất gỗ 

lớn nhất cho Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu nội thất gỗ 

của Việt Nam sang Mỹ đạt 6,26 tỷ USD trong 11 

tháng năm 2020, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 

2019. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 37,2% 

tổng trị giá nhập khẩu, tăng 9 điểm phần trăm so với 

cùng kỳ năm 2019. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Các doanh nghiệp châu Âu lạc quan về kinh tế Việt 

Nam năm 2021. 57% thành viên EuroCham tham gia 

khảo sát dự đoán sự “ổn định và cải thiện” sẽ được duy 

trì trong 3 tháng đầu năm 2021. So với 39% trong quý 

3/2020, sự tự tin về triển vọng kinh tế tăng tới 18%.1/3 

thành viên EuroCham dự đoán số lượng nhân viên của 

họ sẽ tăng lên trong quý tiếp theo và 57% dự đoán sẽ duy 

trì mức tương tự. 

 Dự báo thu ngân sách tiếp tục sụt giảm, ngành thuế 

lên phương án ứng phó. Năm 2021, dự toán thu NSNN 

mà Quốc hội giao cho ngành thuế là 1.116.700 tỷ đồng. 

Đây là chỉ tiêu không đơn giản trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, nền kinh 

tế dự báo tăng trưởng vẫn còn thấp. Để hoàn thành cao 

nhất mục tiêu ngân sách, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ 

quan thuế các cấp thực hiện 8 nhóm giải pháp. 

 Đột biến lãi suất, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 

15.500 tỷ đồng. Lần đầu tiên trong khoảng một năm qua 

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng qua OMO hỗ trợ thanh 

khoản hệ thống, khi lãi suất liên ngân hàng đột biến. Diễn 

biến này đi cùng với nhu cầu của thị trường vào mùa cao 

điểm thanh toán và chi trả cận Tết Nguyên đán. 

TIN VĨ MÔ 

 Thanh khoản trên HOSE tăng kỷ lục trong tháng 1. Theo đó, trong tháng 1/2021, thị trường tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư 

khi tổng khối lượng giao dịch đạt 14,78 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 335.900 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,71% và 17,37% so với 

tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên lên đến gần 16.800 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt trên 739 triệu cổ phiếu/phiên, 

tương ứng tăng 34,97% về giá trị và 25,01% về khối lượng bình quân so với tháng trước. 

 Mirae Asset: Chứng khoán Việt Nam đang có định giá hấp dẫn. Mirae Asset cho rằng vùng định giá hợp lý của VN-Index 

có thể dao động trong vùng P/E 14x-18x , tương ứng đạt 990 – 1.300 điểm. Hiện tại, định giá theo P/E của nhiều thị trường đã 

vượt khỏi vùng định giá lịch sử. Do đó, Việt Nam đang được định giá hợp lý hơn các thị trường khác nếu so sánh theo P/E lịch 

sử. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 30,723 0.12% 

S&P 500  3,830  0.10% 

Nikkei 225 28,479 -0.60% 

Kospi 3,090 -1.24% 

Hang Sheng 29,307 0.20% 

SET  1,482 -0.30% 

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 22.91 -10.37% 

 Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau khi nhiều doanh nghiệp lớn công bố kết quả kinh doanh quý IV/2020. S&P 500 tăng 0,1%, 

Dow Jones tăng 0,1%, Nasdaq Composite giảm chưa đầy 0,1%. 

 Giá dầu hôm nay quay đầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,14% xuống 55,87 

USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 4 không đổi ở mức 58,69 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tiếp tục phục hồi nhẹ. Giá vàng giao ngay tăng 0,04% lên 1.834,4 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng 

tăng nhẹ 0,01% lên 1.835 USD.  

 Tỷ giá USD hôm nay có dấu hiệu chững lại. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,2041. Tỷ giá đồng bảng Anh so với 

USD tăng 0,04% lên 1,3649. Tỷ giá USD so với yen Nhật giản 0,01% xuống 105,00. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Giới chức tài chính Mỹ sẽ nhóm họp về những biến động gần 

đây trên Phố Wall. Các quỹ phòng hộ, các nhà đầu tư nhỏ và các 

công ty môi giới chứng khoán tại Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng đối 

mặt với những quy định thị trường thắt chặt hơn, khi giới chức dự 

kiến sẽ nhóm họp trong tuần này để đánh giá những biến động gần 

đây trên thị trường chứng khoán và cả kim loại quý. 

 Giao thương thực phẩm thế giới 'chao đảo' vì thiếu container. 

Cạnh tranh container trên toàn cầu đồng nghĩa với việc Thái Lan 

không thể xuất khẩu gạo, lê Canada cũng không thể xuất cảng còn 

Ấn Độ đang “chìm trong núi đường" do quốc này sản xuất trong 

thời gian qua. Thực trạng vận chuyển container rỗng trở lại Trung 

Quốc giúp các hãng tàu thu lợi nhuận cao đến mức vài nhà xuất 

khẩu đậu tương của Mỹ phải quyết liệt mới có thể “giành giật” được 

container, chuyển hàng cho khách hàng tại khu vực châu Á. 

Highlight 

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với 

Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 
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