
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 3.66% 2.52% 

Giá cuối ngày 1155.78 230.57 

KLGD (triệu cổ phiếu)  568   86  

GTGD (tỷ đồng) 13,899 1,492 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

22,658,900 70,910 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

700.32 -1.99 

Số CP tăng giá 425 183 

Số CP đứng giá 56 141 

Số CP giảm giá 43 30 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BHN 28,3% bằng tiền 18/02/2021 

DBT 7% bằng tiền 19/02/2021 

CIA 10% bằng tiền 22/02/2021 

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 

DSN 25% bằng tiền 26/02/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 POW: Tháng 1/2021, Công ty ước đạt gần 2.497 tỷ đồng doanh thu, chỉ 

thực hiện được 89,5% chỉ tiêu của tháng do giảm nguồn thu từ nhà máy điện 

Nhơn Trạch 1 và 2. Trong tháng 2, PV Power đặt kế hoạch sản lượng điện 

dự kiến trong tháng là hơn 1,46 tỷ kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 2.292 

tỷ đồng. 

 HSG: Thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước 

thời điểm Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực, lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản về việc Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn 

điều lệ. HSG sẽ ưu tiên thực hiện bán hết lượng cổ phiếu quỹ đã mua trước 

thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hướng hiệu lực theo phương thức giao 

dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, thời gian vào khoảng tháng 3/2021 sau khi 

được UBCKN chấp thuận. Ngược lại, thời gian mua 22 triệu cổ phiếu quỹ  

sẽ do HĐQT quyết định theo diễn biến thị trường, và báo cáo tại ĐHĐCĐ 

gần nhất (tháng 1/2022). 

 SBT: Điều chỉnh tăng thêm 44 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán niên độ 

tài chính từ 1/7 đến 31/12/2020. Nguyên nhân do sau soát xét Thành Thành 

Công Biên Hòa điều chỉnh tăng doanh thu từ bán điện và ghi nhận các chi 

phí lãi vay sang vốn hóa vào tài sản khi đáp ứng đủ điều kiện. 

 NVT: ReCapital Investments Pte. Ltd, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn 

bộ hơn 10,74 triệu cổ phiếu NVT sở hữu, tỷ lệ 11,87%. Giao dịch đã thực 

hiện trong ngày 08/2. 

 HAG: Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 21,78 triệu cổ 

phiếu HAG từ ngày 05/2 đến 08/2 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao 

dịch, ông Đức đã giảm sở hữu tại HAG xuống còn hơn 319,95 triệu cổ phiếu, 

tỷ lệ 34,5%. 

 VNG: Bà Huỳnh Thị Thu Trang, Thư ký đã bán ra gần 700.000 cổ phiếu 

VNG sở hữu, tỷ lệ 0,72% từ ngày 11/1 đến 08/2 theo phương thức thỏa thuận 

và khớp lệnh. 

 VCI: Bà Tô Hồng Hà, em gái công Tô Hải – Tổng giám đốc đã bán ra 

toàn bộ 190.000 cổ phiếu VCI trong ngày 09/2. Cũng trong ngày 9/2, ông 

Tô Hải đã mua vào 190.000 cổ phiếu VCI, qua đó, nâng sở hữu tại VCI lên 

hơn 37,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,77%. 

 TNT:Ông Nguyễn Bá Huấn, Tổng giám đốc đăng ký mua gần 1,3 triệu 

cổ phiếu TNT, tỷ lệ 5,09%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/2 đến 

22/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

TIN SÀN HOSE 

 APH: Thông báo chào bán hơn 55,7 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp. Số 

tiền thu được sẽ dùng để mua cổ phiếu AAA.. Tỷ lệ thực hiện quyền là 

100:40. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 15/03-

06/04/2021. Cổ đông đăng ký mua từ ngày 15/03-12/04/2021. 

 PVL: Đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu đạt 29,48 

tỷ đồng và có lãi 1,24 tỷ đồng. Năm 2020, tổng doanh thu của PVL tăng gần 

17% so với năm trước, lên gần 29 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 673 triệu đồng 

trong khi năm 2019 lỗ hơn 7 tỷ đồng. 

 VES Ngày 05/02, ông Bùi Đức Mạnh đã trở thành cổ đông lớn sau khi 

mua thành công hơn 1,1 triệu cp, tương đương 12,23%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM           192.3  PVS            5.00  

HPG           171.8  S99            0.49  

VRE             91.9  SHB            0.48  

FUESSVFL             78.4  PVG            0.43  

KBC             54.4  CDN            0.36  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM         (113.1) VCS           (3.10) 

CTG           (24.2) CSC           (1.64) 

HT1           (17.6) BVS           (1.28) 

STB           (12.2) PVC           (1.14) 

BMP             (9.7) SHS           (1.01) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Gần 1.000 doanh nghiệp bất động sản giải thể 

trong năm 2020. Theo Bộ Xây dựng, do ảnh hưởng 

của dịch bệnh COVID-19, có gần 1.000 doanh 

nghiệp bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể trong 

năm 2020. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 

cũng ít hơn năm 2019. Ngoài ra, trong quý IV/2020, 

hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động 

sản đã bắt đầu hoạt động trở lại.  

 Đồ nội thất gỗ Việt Nam vào EU 27 dễ dàng hơn 

nhờ EVFTA. Tận dụng lợi thế khi tham gia Hiệp 

định Thương mại tự do EVFTA giữa EU và Việt 

Nam, ngành gỗ đã giảm các rào cản phi thuế quan 

như: truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm giải trình khi 

xuất hàng, tạo uy tín thương hiệu gỗ Việt Nam... 

 Việt Nam tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số 

Logistics 2021. Đối với các đơn vị cân nhắc sẽ 

chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc, nhiều doanh 

nghiệp đã chọn Việt Nam là trung tâm sản xuất ưa 

thích hơn các quốc gia khác (19,6%). Các thị trường 

châu Á khác như Ấn Độ (17,4%), Indonesia 

(12,4%), Thái Lan (10,3%) và Malaysia là những 

lựa chọn hàng đầu tiếp theo.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 'Các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân 

hàng không bền vững'. Theo FiinGroup, các yếu tố hỗ 

trợ tăng trưởng của nhóm ngân hàng không mang tính 

"bền vững" và có thể là rủi ro đối với lợi nhuận năm 

2021. Nguyên nhân là lãi suất huy động tiếp tục giảm, 

Ngân hàng Nhà nước đang sửa Thông tư 01 theo hướng 

siết chặt hơn các quy định về trích lập dự phòng và động 

thái chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

 Doanh nghiệp dệt may nỗ lực vượt khó, mục tiêu xuất 

khẩu 39 tỷ USD. 2021 được dự báo tiếp tục là năm khó 

khăn của ngành dệt may do phụ thuộc vào tình hình dịch 

bệnh và nhiều đặc điểm mới của chuỗi cung ứng được 

thiết lập, song, ngành dệt may Việt Nam vẫn đặt mục tiêu 

xuất khẩu đạt 39 tỷ USD. Các doanh nghiệp cần đẩy 

mạnh xây dựng thương hiệu Việt Nam, liên kết chuỗi 

cung ứng, chủ động ứng phó với tình hình mới. 

 Bộ Công thương: Ảnh hưởng Covid-19, sức mua dịp 

Tết Tân Sửu chỉ "nhích" được 3-5%. Do lo ngại dịch 

bệnh nên hoạt động mua sắm của người dân cũng hạn 

chế. Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết 

Nguyên Đán Tân Sửu 2021 chỉ tăng từ 3-5% so với tháng 

thường và tăng 7-10% so với cùng kỳ năm 2020. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Ngành cảng biển tiếp tục thăng hoa trong năm 2021. RongViet Securities nhận định các hoạt động xuất nhập khẩu của Việt 

Nam đã có một năm sôi động, được thúc đẩy bởi các giá trị xuất khẩu tăng cao đột biến, chủ yếu đóng góp bởi các đơn hàng đi 

Mỹ, bất chấp các dự báo về ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID. Fitch Solutions dự báo kim ngạch thương mại Việt Nam sẽ 

tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 11% từ 2021 đến 2024 nhờ sự thúc đẩy đáng kể nhờ tăng cường quan hệ thương 

mại song phương với một số quốc gia theo các hiệp định EVFTA và RCEP đã ký gần đây. 

 KQKD ngành than: Doanh thu tăng cao lợi nhuận vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc dù đạt doanh thu ngàn tỷ đồng nhưng doanh 

nghiệp than chỉ thu về mỗi năm vài chục tỷ đồng thậm chí có năm còn thua lỗ. So với năm 2010 gần như lợi nhuận của các 

doanh nghiệp ngành than không đổi. Tuy nhiên nếu so sánh các cổ phiếu than với nhau có thể thấy vẫn có những cổ phiếu tốt 

có P/E thấp và duy trì tỷ lệ trả cổ tức cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp trong ngành như CLM, TMB, TDN. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  31,613 0.29% 

S&P 500  3,931  -0.03% 

Nikkei 225  30,383  0.30% 

Kospi  3,131  -0.10% 

Hang Sheng  31,085 1.10% 

SET  1,515  -0.54% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.86 -0.10% 

USD/CNY 6.46 -0.07% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.260  -2.99% 

S&P500 VIX 21.50 0.19% 

 Chứng khoán Mỹ phân hóa khi chỉ số bluechip Dow Jones tăng gần 100 điểm lên kỷ lục mới trong khi S&P 500 và Nasdaq 

lại đóng cửa trong sắc đỏ. Dow Jones tăng 0,3%.  S&P 500 giảm chưa đầy 0,1%, Nasdaq Composite cũng sụt 0,6%. 

 Giá xăng dầu hôm nay tăng hơn 1 USD/thùng vì thời tiết băng giá tại Texas. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tiếp tục 

tăng mạnh 1,1% lên 61,8 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 4 giảm nhẹ 0,02% xuống 64,88 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ nhưng vẫn thấp nhất trong hơn 2 tháng. Giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,01% lên 1.776,3 

USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng tăng 0,06% lên 1.776,25 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trong bối cảnh dữ liệu kinh tế khả quan. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,08% lên 1,2045. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,12% lên 1,3869. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 105,81. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 'Núi' nợ thế giới cao kỷ lục 281.000 tỷ USD. Các Chính phủ, công 

ty và hộ gia đình đã huy động được 24.000 tỷ USD vào năm ngoái 

để bù đắp thiệt hại của đại dịch, nâng tổng số nợ toàn cầu lên mức 

cao nhất mọi thời đại là 281.000 tỷ USD vào cuối năm 2020, hay 

hơn 355% GDP toàn cầu, theo tính toán của Viện Tài chính Quốc 

tế (IIF) có trụ sở tại Washington, Mỹ. 

 Tổng thống Mỹ cam kết thúc đẩy gói cứu trợ Covid-19. Gói hỗ 

trợ kinh tế của Tổng thống Biden có quy mô gấp đôi gói hỗ trợ quốc 

hội Mỹ thông qua hồi tháng 12 năm ngoái sau nhiều tháng đàm 

phán căng thẳng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Tổng thống 

Biden cam kết đến cuối tháng 7 tới Mỹ sẽ có 600 triệu liều vaccine, 

đủ để tiêm chủng cho tất cả người dân Mỹ. 
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