
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 2.93% 1.87% 

Giá cuối ngày 1114.93 224.9 

KLGD (triệu cổ phiếu)  520   74  

GTGD (tỷ đồng) 12,665 1,257 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-13,191,470 -1,137,290 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-484.26 -17.1 

Số CP tăng giá 395 151 

Số CP đứng giá 75 166 

Số CP giảm giá 58 37 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DTV 15% bằng tiền 17/02/2021 

BUD 10% bằng tiền 17/02/2021 

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 

 CRE: Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 4.000 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 355 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 89% và 18% 

so với thực hiện trong năm 2020. Trong đó, đáng chú ý doanh nghiệp thông 

qua kế hoạch doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng tới 129% lên 2.372 

tỷ đồng. 

 HAP: Trong các tờ trình dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, HAP 

có thông tin về dự án điện gió tại Gia lai với tổng mức đầu tư lên đến 4 

ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo HAP dự kiến trình cổ đông về dự 

án trung tâm chăm sóc người cao tuổi quy mô 23 ha tại Thủy Nguyên - Hải 

Phòng. 

 GTN: Đã bán ra 1 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán từ ngày 13/1 đến 08/2 

theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, với giá bán bình quân 25.287 

đồng/cổ phiếu. 

 VHC: Đã thông qua việc góp vốn 70 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH 

Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc, tương ứng 70%/vốn Công ty mới. 

 SGT: Sẽ góp vốn thành lập Công ty TNHH SAIGONTEL Long An với 

tỷ lệ vốn góp của SGT là 75% tổng vốn điều lệ. Bên cạnh đó, SGT sẽ góp 

vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Long An, SGT sẽ góp 40% 

tổng vốn điều lệ. 

 LSS: Điều chỉnh kế hoạch năm 2020/2021 với tổng doanh thu là 3.000 tỷ 

đồng, lợi nhuận trước thuế là 119,3 tỷ đồng và cổ tức 8%, lần lượt giảm 

25,1%, 45,1% và 20% so với kế hoạch tại Đại hội cổ đông thường niên đầu 

năm. 

 MWG: Quỹ ngoại Norges Bank đã bán 525.000 cp, quỹ Samsung 

Vietnam Securities Master Investment Trust Equity đã bán 75.000 cp, 

giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 10 quỹ liên quan từ 47.093.197 cp (tỷ lệ 

10,1031%) xuống 46.493.197 cp (tỷ lệ 9,9744%). Giao dịch thực hiện ngày 

8/2/2021. 

 KBC: Quỹ Norges Bank đã mua 415.500 cp, quỹ Vietnam Enterprise 

Investments Limited đã mua 1.945.600 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm 

gồm 7 quỹ liên quan từ 41.257.300 cp (tỷ lệ 8,7826%) lên 43.202.900 cp (tỷ 

lệ 9,1967%). Giao dịch thực hiện ngày 9/2/2021. 

 VCI: VCSC - Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông đã mua vào 500.000 

cổ phiếu VCI trong ngày 03/2. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu 

tại VCI lên hơn 8,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,07%. 

 NLG: Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, đã bán 1 triệu cp, giảm 

lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.135.228 cp (tỷ lệ 0,41%).  

TIN SÀN HOSE 

 CC1: Ông Trần Tấn Phát, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 13,7 triệu cp (tỷ lệ 

12,49%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 3/2/2021. Trong 

khi đó Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã bán toàn bộ 1.468.800 cp (tỷ lệ 

1,34%). Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) đã bán toàn bộ 10.388.000 cp (tỷ 

lệ 9,47%) và không còn là cổ đông lớn. Các giao dịch này đều thực hiện ngày 

3/2/2021. 

 BII: Ông Đỗ Thành Nhân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.992.500 cp, nâng 

lượng sở hữu sau giao dịch lên 9.961.510 cp (tỷ lệ 17,27%). Giao dịch thực 

hiện ngày 3/2/2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUESSVFL 60.1  NVB  19.69  

VJC 32.6  PVS  2.33  

FUEVFVND 29.2  MBS  0.92  

E1VFVN30 28.3  APS  0.64  

LPB 24.3  SHB  0.54  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (271.2) BVS (2.18) 

VHM (171.6) KLF (0.29) 

VNM (146.1) EID (0.28) 

VCB (119.4) HHC (0.22) 

VRE (106.1) SHS (0.21) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Khoảng 5 triệu liều vaccine Covid-19 sẽ nhập về 

cuối tháng 2. Với số lượng vacccine trên, ngay đợt 

đầu có thể tiêm rộng rãi cho 5 triệu người mũi thứ 

nhất và sau 3 tháng sẽ tiếp tục tiêm mũi thứ hai. Theo 

phương án Bộ Y tế đề xuất Chính phủ, có từ 2 đến 5 

triệu trường hợp thuộc diện ưu tiên - những người 

trên các tuyến đầu phòng, chống dịch. 

 6,1 tỷ USD kiều hối về TP HCM. Lượng kiều hối 

chuyển về TP HCM năm 2020 tăng mạnh so với 

cùng kỳ và con số ước tính 5,5 tỷ USD trước đó. Các 

chuyên gia cho chủ yếu do kiều bào chuyển tiền hỗ 

trợ người thân nên không bị suy giảm như một số thị 

trường phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu lao động. 

 Nhiều dự án FDI "khủng" vào Việt Nam tháng 

đầu năm 2021. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào 

Việt Nam trong tháng 1-2021, bao gồm vốn đăng ký 

cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, 

mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là hơn 2 tỷ 

USD. Các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào 

14 ngành, lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, 

chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 1,54 tỷ 

USD, chiếm 76,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Dệt may Việt Nam gia tăng thị phần tại Mỹ.  Nhờ 

không bị gián đoạn sản xuất, thị phần của hàng dệt may 

Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng trong năm vừa qua 

và lần đầu đạt 20% tại thị trường Mỹ, trong đó nhiều 

tháng đứng ở vị trí số 1 về thị phần. 

 Người Việt tăng vay tiền ngân hàng để đầu tư bất 

động sản. Dư nợ tín dụng đối với hoạt động đầu tư, kinh 

doanh bất động sản năm 2020 đạt 633.740 tỷ đồng, tăng 

21% so với năm 2019. Tỷ trọng dư nợ BĐS đối với toàn 

ngành là 7,2%.“Ngoài việc nguồn cung vốn chủ yếu cho 

thị trường bất động sản là tín dụng ngân hàng, thị trường 

bất động sản trong năm 2020 vẫn có sự thu hút các nguồn 

vốn khác như vốn đầu tư cá nhân, kiều hối gửi về và vốn 

từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp 

niêm yết và vốn FDI”, Bộ Xây dựng cho biết. 

 Phó Viện trưởng CIEM: Năm nay, Chính phủ tập 

trung khắc phục những chồng chéo về đầu tư, đất đai 

và xây dựng. Chính phủ không chỉ nêu rõ những nhiệm 

vụ cụ thể phải hoàn thiện trong năm nay mà còn cam kết 

hoàn thành cả những mục tiêu chưa hoàn thành về cải 

thiện môi trường kinh doanh giai đoạn 2019-2022. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Chứng khoán sau Tết: Lịch sử nghiêng về khả năng tăng nhưng lưu ý VN-Index đã giảm sau 'Tết Covid thứ nhất'. Thị 

trường chứng khoán Việt Nam đã có 21 năm đi vào vận hành và trải qua 20 kỳ Tết Nguyên đán. Theo thống kê của Người Đồng 

Hành, có 14/20 lần VN-Index tăng trong 5 ngày cuối cùng trước Tết và có 12/20 lần VN-Index tăng trong 5 ngày sau Tết. 

 Giám đốc Phân tích SSI: F0 sẽ khiến TTCK mang tính 'cảm xúc con người' nhiều hơn. Thị trường chứng khoán được dự 

báo sẽ tiếp tục có những biến động với biên độ mạnh như những gì diễn ra ở khoảng thời gian cuối tháng 12/2020 và đầu tháng 

1/2021 do bị chi phối bởi cảm xúc của dòng tiền cá nhân. Dòng tiền từ nhà đầu tư F0 có đặc điểm là tính lan tỏa quá mạnh mẽ 

sẽ tác động đến giá cổ phiếu rất nhanh. 

 TTCK Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trong 2021, nhóm VLXD và bất động sản triển vọng tích cực. Các chuyên gia đến 

từ Chứng khoán VNDirect, Yuanta Việt Nam và Mirae Asset Việt Nam đều đưa ra quan điểm khá tích cực về thị trường chứng 

khoán Việt Nam năm 2021. Các chuyên gia đều đánh giá tích cực về triển vọng của ngành vật liệu xây dựng và bất động sản. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  31,523 0.20% 

S&P 500  3,933  -0.06% 

Nikkei 225  30,237  -0.75% 

Kospi  3,123  -1.25% 

Hang Sheng  30,746  1.90% 

SET  1,523  0.03% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.74 0.26% 

USD/CNY 6.46 -0.07% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.301   

S&P500 VIX 21.46 7.46% 

 Chứng khoán Mỹ đảo chiều khi nhà đầu tư lo ngại việc lợi suất trái phiếu lên cao sẽ gây tổn hại cho thị trường cổ phiếu. 

S&P 500 giảm 0,1%, Nasdaq Composite giảm 0,3% còn Dow Jones ngược chiều tăng 0,2% lên kỷ lục mới 31.523 điểm. 

 Giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay vì thời tiết băng giá tại miền Nam nước Mỹ khiến các 

giếng khoan và nhà máy lọc dầu tại Texas bị đóng cửa. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 0,32% xuống 59,95 USD/thùng, giá 

dầu thô Brent giao tháng 4 tăng 0,16% lên 63,54 USD/thùng. 

 Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng nay vì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh. Giá vàng giao ngay 

giảm 0,2% xuống 1.788,5 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 0,37% xuống 1.786,8 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay duy trì ở mức thấp trong bối cảnh tâm lý thị trường lên cao. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,05% 

xuống 1,2098. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,03% xuống 1,3897. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,10% lên 

106,15. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine của 

AstraZeneca. Ngày 15/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp 

phép sử dụng khẩn cấp hai loại vaccine ngừa Covid-19 của hãng 

dược phẩm AstraZeneca (Anh-Thụy Điển), giúp khởi động quá 

trình phân phối những loại vaccine này tới một số quốc gia nghèo 

nhất thế giới thông qua sáng kiến phân bổ COVAX. 

 Kinh tế Thái Lan giảm mạnh nhất trong hơn 2 thập kỷ do 

Covid-19. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của nước này trong năm 

2020 giảm 6,1%. Theo dự báo của NESDC, GDP của nước này 

trong năm 2021 sẽ tăng từ 2,5-3,5%, giảm so với dự báo trước đây 

là 3,5-4,5% do dịch bệnh tiếp tục lan rộng khiến ngành du lịch chưa 

thể phục hồi. 
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