
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.07% 0.10% 

Giá cuối ngày 1173.5 231.18 

KLGD (triệu cổ phiếu)  578   100  

GTGD (tỷ đồng) 14,745 1,724 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,402,996 -135,320 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-10.02 -0.61 

Số CP tăng giá 203 99 

Số CP đứng giá 91 157 

Số CP giảm giá 230 97 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

CIA 10% bằng tiền 22/02/2021 

LHC 25% bằng tiền 22/02/2021 

CCI 13% bằng tiền 22/02/2021 

PAS 
5% bằng tiền 

10% bằng cổ phiếu 
23/02/2021 

NTH 5% bằng tiền 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 

 CII sắp phát hành 1.600 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền, Dragon 

Capital tiếp tục giảm sở hữu. Theo điều kiện và điều khoản của chứng 

quyền, mỗi trái phiếu lúc này sẽ được nhận một chứng quyền, một chứng 

quyền được mua 38,75 cổ phần CII với giá mua cổ phần khi thực hiện chứng 

quyền theo công thức định sẵn. Bên cạnh đó, quỹ Norges Bank thuộc nhóm 

Dragon Capital vừa bán ra 1.168.100 cổ phiếu CII, giảm sở hữu từ 9,17% 

về 8,68% vốn điều lệ. Giao dịch hiện trong ngày 18/2. 

 REE: Cơ điện lạnh REE tiếp tục bán bớt 5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở 

hữu tại Nhiệt điện Quảng Ninh. Giao dịch thực hiện từ 21/1 đến 

17/2/2021. 

 TYA: Taya Việt Nam đóng cửa chi nhánh Hải Dương do dịch. Tính 

chung cả năm 2020, TYA đem về 1,657 tỷ đồng doanh thu và  72 tỷ đồng 

lãi sau thuế, lần lượt thực hiện được 85% và 81% kế hoạch đề ra. 

 PGI: Bảo hiểm Petrolimex lãi sau thuế 2020 hơn 175 tỷ đồng. Tính đến 

cuối năm 2020, tổng tài sản của PGI đạt hơn 6,110 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở 

khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (2,799 tỷ đồng) và tài sản tái bảo hiểm 

(1,401 tỷ đồng) lần lượt tăng 2% và 4%. 

 VJC: Vietjet nắm 67% cổ phần tại hãng giao hàng Swift247. Swift247 

là startup kết nối các phương tiện vận chuyển hàng không và đường bộ, do 

con trai CEO Vietjet, Nguyễn Thị Phương Thảo - Tommy Nguyễn đồng 

sáng lập năm 2019. Startup này chuyển phát hàng hóa trong khu vực Đông 

Nam Á bằng máy bay và giao tận tay người nhận chỉ trong 24 giờ đồng hồ 

thay vì mất nhiều ngày như trước đây. 

 HVH: Ông Trương Thanh Tùng, Phó tổng giám đốc đăng ký bán hơn 

1,12 triệu cổ phiếu HVH, tỷ lệ 5,14% từ ngày 25/2 đến 24/3 theo phương 

thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tùng chỉ còn nắm giữ 

174 cổ phiếu HVH. 

 PNJ: Bà Đặng Thị Lài, Giám đốc khối đã bán ra 69.900 cổ phiếu PNJ 

từ ngày 21/1 đến 09/2 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Lài 

còn nắm giữ hơn 1,36 triệu cổ phiếu PNJ, tỷ lệ 0,6%. 

 LPB: Ông Nguyễn Đức Ứng, anh rể bà Nguyễn Thị Gấm – Phó tổng 

giám đốc Tài chính đã bán ra hơn 487.000 cổ phiếu LPB từ ngày 15/1 

đến 05/2 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Ứng đã giảm sở 

hữu tại LPB xuống còn hơn 56.300 cổ phiếu. 

 STB: Cuối tháng 2 và đầu tháng 3, Sacombank sẽ đấu giá hàng loạt bất 

động sản tại TP HCM, tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng để thu hồi nợ. 

 

TIN SÀN HOSE 

 MPC: Minh Phú lãi hợp nhất năm 2020 đạt 617 tỷ đồng, tăng 38% so 

với năm trước. Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.334 

tỷ đồng giảm 15% so với cùng kỳ, EPS đạt 2.984 đồng. Thủy sản Minh Phú 

mới đây đã nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại từ Cơ quan Hải quan 

Mỹ (CBP). Theo đó, CBP đã hủy bỏ Quyết định đã ban hành trước đó vào 

ngày 13/10/2020 về việc áp thuế chống phá giá với tôm Ấn Độ lên sản phẩm 

tôm xuất khẩu từ Minh Phú vào Mỹ. 

 TOP: Năm 2021 đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 2 tỷ đồng và lãi sau thuế 20 

triệu đồng. Kết thúc năm 2020 TOP đạt tổng doanh thu 24 tỷ đồng và báo lỗ 

tới 88 tỷ đồng. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM 88.7 NVB 9.61 

VCB 75.4 SHS 0.64 

FUEVFVND 63.5 BAX 0.39 

MSN 50.1 L14 0.19 

MBB 45.0 PMC 0.13 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HSG (116.3) VNC (12.99) 

NVL (96.7) IDV (2.89) 

PVD (54.4) PVS (1.96) 

HDG (44.1) CSC (1.69) 

DXG (14.5) BVS (1.65) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 TP.HCM muốn 6 tỉnh cùng chặn nhập cảnh trái 

phép phòng COVID. UBND TP.HCM đề nghị các 

tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, 

An Giang và Kiên Giang trao đổi thông tin các 

trường hợp nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối 

mở nhằm chủ động ngăn chặn không để các ca bệnh 

COVID-19 lây lan trong cộng đồng từ các đối tượng 

nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

 Thị trường năng lượng cạnh tranh của Việt Nam 

mới chỉ ở giai đoạn đầu. Đến năm 2030, dự báo 

phần năng lượng sử dụng cho đô thị có thể lên tới 

45-50% trong toàn bộ nhu cầu năng lượng Việt 

Nam. Trong khi đó, trữ lượng và khả năng cung cấp 

năng lượng trong nước ngày càng hạn chế. 

 Doanh nghiệp đường sắt được giảm 50% phí sử 

dụng kết cấu hạ tầng. Theo đó, mức phí sử dụng 

kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ Tài chính đề xuất 

giảm về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải 

đường sắt so với hiện hành. Thông tư 12/2021/TT-

BTC có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021. Kể từ 

ngày 1/1/2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tầng 

đường sắt thực hiện theo quy định cũ. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Lãi suất vay mua nhà đang ở vùng thấp nhất 10 năm 

trở lại đây. Cùng với việc các ngân hàng "đua nhau" rót 

vốn cho các doanh nghiệp BĐS thì nhiều ngân hàng cũng 

bắt đầu hạ lãi suất cho vay mua nhà. Theo Bộ Xây dựng, 

so với thời điểm cuối 2019, lãi suất cho vay mua nhà cố 

định năm đầu tiên đã thấp hơn và thời điểm hiện nay đang 

có xu hướng giảm về vùng thấp nhất 10 năm trở lại đây. 

 Phấn đấu quý IV/2021 giải ngân đầu tư công 90% kế 

hoạch. Ngay từ đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra 

mục tiêu, quý III giải ngân 80% kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách nhà nước năm 2021 và đến quý IV giải ngân 90% 

kế hoạch năm 2021 được giao. Cùng với đó, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát hành lang và khuôn khổ pháp 

lý về đầu tư, ngân sách đặc biệt là vốn ODA một cách 

đồng bộ và minh bạch. 

 Lãi suất huy động khó tăng, trái phiếu doanh nghiệp 

sẽ tiếp tục hút khách trong năm 2021? Các chuyên gia 

kỳ vọng sẽ tiếp tục có một phần tiền gửi dịch chuyển sang 

các kênh đầu tư như TPDN nhằm tìm kiếm mức lợi 

nhuận tốt hơn. Đây tiếp tục được xem là động lực tăng 

trưởng nhu cầu trái phiếu doanh nghiệp đối với nhà đầu 

tư cá nhân. 

TIN VĨ MÔ 

 Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng gần 1.000 tỷ đồng chứng chỉ quỹ VFMVN30 ETF trong tháng đầu năm 2021. Số liệu từ 

Bualuang Securities cho biết số lượng chứng chỉ lưu ký VFMVN30 ETF niêm yết trên Sở GDCK Thái Lan  vào cuối tháng 

1/2021 đạt 115,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 2,7 tỷ Bath (gần 2.100 tỷ đồng) và đây cũng là lượng DR VFMVN30 ETF 

lớn nhất kể từ khi thành lập từ đầu năm 2018 tới nay. Ước tính trong tháng đầu năm, nhà đầu tư Thái Lan đã đổ thêm khoảng 

gần 1.000 tỷ đồng vào chứng khoán Việt Nam thông qua DR VFMVN30 ETF. 

 VNM ETF bất ngờ đưa chứng chỉ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND) vào danh mục với 62.610 chứng chỉ quỹ, tương 

ứng tỷ trọng 0,01%. Dù chiếm tỷ trọng không lớn, nhưng sự xuất hiện của FUEVFVND trong danh mục VNM ETF là điều rất 

bất ngờ khi mà tại kỳ review gần nhất, FUEVFVND không phải là cái tên nằm trong danh mục, ngoài ra VNM ETF cũng chưa 

có tiền lệ đầu tư vào chứng chỉ quỹ. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  31,494 0.00% 

S&P 500  3,907  -0.19% 

Nikkei 225  30,018  -0.72% 

Kospi  3,108  0.68% 

Hang Sheng  30,645 0.16% 

SET  1,500 -0.70% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.34 -0.28% 

USD/CNY 6.45 -0.07% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.340  0.39% 

S&P500 VIX 22.05 -1.96% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đi ngang khi nhà đầu tư lo ngại việc lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lạm phát bắt đầu tăng 

lên. Trong khi đó, đề xuất cứu trợ nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden vẫn chưa được thông qua. Dow Jones tăng chưa 

đầy 1 điểm, S&P 500 giảm 0,19% còn Nasdaq Composite tăng chưa đầy 0,1%. 

 Giá dầu thô tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng nay. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,73% lên 59,69 USD/thùng. 

Giá dầu thô Brent giao tháng 4 cũng tăng 0,68% lên 62,56 USD/thùng. 

 Giá vàng duy trì chuỗi giảm kéo dài của tuần trước trong phiên giao dịch sáng nay. Giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,02% 

xuống 1.783,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 0,04% xuống 1.782,7 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,2122. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,08% lên 1,4025. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,08% lên 105,51. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc có thể cấm xuất khẩu công nghệ đất hiếm vì an 

ninh quốc gia. Dù không có kế hoạch hạn chế xuất khẩu đất hiếm 

sang Mỹ, Trung Quốc vẫn dự phòng kế hoạch này trong trường hợp 

chiến tranh thương mại leo thang, nguồn tin cho hay.  Theo một báo 

cáo của Công ty nghiên cứu Zion Market Reseach (Ấn Độ), thị 

trường đất hiếm thế giới đạt giá trị 8,1 tỷ USD năm 2018 và được 

dự báo sẽ tăng lên 14,4 tỷ USD vào năm 2025. 

 Nga lần đầu tiên phát hiện virus cúm gia cầm H5N8 ở người. 7 

công nhân ở một trang trại gia cầm ở miền nam Nga nhiễm virus 

H5N8 khi dịch bùng phát tại trang trại này hồi tháng 12 năm ngoái.  
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