
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.13% 2.94% 

Giá cuối ngày 1175.04 237.97 

KLGD (triệu cổ phiếu)  630   105  

GTGD (tỷ đồng) 15,298 1,742 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-18,679,340 901,880 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-609.89 11 

Số CP tăng giá 198 102 

Số CP đứng giá 96 163 

Số CP giảm giá 231 88 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

SHE 10% bằng tiền 24/02/2021 

PSD 10% bằng tiền 25/02/2021 

DSN 25% bằng tiền 26/02/2021 

EID 12% bằng tiền 26/02/2021 

SFN 7% bằng tiền 26/02/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 KDC: Đã công bố doanh thu thuần dự ước tháng 1/2021 đạt khoảng 

1.100 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với tháng 1/2020; lợi nhuận trước thuế ước 

đạt 90 tỷ đồng, tăng 342,4% so với cùng kỳ năm trước. Lên kế hoạch cho 

năm 2021, KDC đặt kế hoạch doanh thu thuần 11.500 tỷ đồng, tăng 38% 

so với năm 2020. Tương ứng lợi nhuận trước thuế dự đạt 800 tỷ đồng, tăng 

91,5% so với năm 2020. 

 VCG: Đã thông qua việc chào mua công khai hơn 6,88 triệu cổ phiếu 

tại CTCP Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc (ND2). Dự kiến giao dịch 

thành công, VCG sẽ nâng sở hữu tại ND2 lên xấp xỉ 26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 

52%. Ngoài ra, VCG cũng chào mua 2,88 triệu cổ phiếu tại CTCP 

Vinaconex 25 (VCC), qua đó, muốn nâng sở hữu tại VCC lên 9 triệu cổ 

phiếu, tỷ lệ 75%. 

 HSG: Ước tính doanh thu tháng 1/2021 đạt 3.108 tỷ đồng, lợi nhuận sau 

thuế đạt 175 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng đầu năm NĐTC 2020-2021 doanh 

nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 33.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 747 

tỷ đồng. 

 KBC: Đã quyết định góp vốn 540 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư Phát 

triển Long An, tương ứng 36%/vốn điều lệ Công ty mới. Hai đối tác 

khác hợp tác với KBC để lập Công ty trên là CTCP Khu công nghiệp Sài 

Gòn – Hải Phòng và CTCP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn. 

 TDM: Đã thông qua việc mua thêm hơn 2,41 triệu cổ phần tại CTCP 

Cấp nước Đồng Nai (DNW) trong đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông 

hiện hữu của DNW, với giá mua 15.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện 

từ ngày 22/2 đến 23/2. 

 BCG: Bà Hoàng Bảo Cát, vợ ông Phạm Nguyễn Thiên Chương – 

Thành viên HĐQT đã bán ra toàn bộ hơn 333.000 cổ phiếu BCG sở 

hữu. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 01/2 đến 18/2 theo phương thức thỏa 

thuận và khớp lệnh. 

 NVT: Belton Investments Ltd, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ 

hơn 6,4 triệu cổ phiếu NVT sở hữu, tỷ lệ 7,07%. Giao dịch đã thực hiện 

trong ngày 09/2 theo phương thức thỏa thuận. 

 NLG: Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ của ông Cao Tấn Thạch – Thành viên 

HĐQT đã bán ra hơn 522.000 cổ phiếu NLG từ ngày 21/1 đến 19/2 theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.  

 FPT: CTCP Đầu tư và Thương mại BDM, cổ đông, tổ chức có liên quan 

đến ông Đỗ Cao Bảo – Thành viên HĐQT đăng ký bán 581.700 cổ phiếu 

FPT từ ngày 25/2 đến 25/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.  

TIN SÀN HOSE 

 HTP: Thông báo, dự kiến bắt đầu đăng ký bán toàn bộ 159.400 cổ phiếu 

quỹ hiện có từ ngày 25/2 đến 26/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp 

lệnh. 

 AME: CTCP Alphanam, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông 

Nguyễn Minh Nhật – Tổng giám đốc đăng ký mua hơn 2,56 triệu cổ 

phiếu từ ngày 24/2 đến 19/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện 

tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 1,38 triệu cổ phiếu AME, tỷ lệ 5,5%. 

 EBA: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc, cổ đông lớn 

đã mua vào hơn 562.000 cổ phiếu EBA từ ngày 04/2 đến 19/2. Sau giao 

dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại EBA lên hơn 7,54 triệu cp, tỷ lệ 48,67%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM 38.3 NVB 12.49 

VCB 30.6 SHS 2.47 

BID 10.1 APS 1.28 

DHC 9.9 VGS 0.25 

FUEVFVND 9.4 VCS 0.25 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM (178.2) GKM (1.77) 

HPG (110.1) CSC (1.49) 

SSI (42.4) IDC (0.58) 

VIC (41.0) IDV (0.44) 

CTG (40.0) HDA (0.44) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Đầu tư 7.000 tỷ đồng “tiếp sức” cho ngành đường 

sắt. 7.000 tỷ đồng sẽ được phân thành 4 dự án, trong 

đó tập trung vào công tác nâng cấp các công trình 

thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, Nha Trang - TP Hồ 

Chí Minh và gia cố các cầu yếu trên toàn tuyến 

đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, 

các dự án sẽ hoàn thành trong năm nay. 

 Xu hướng du lịch nào cho năm 2021? Một xu 

hướng khác được du khách đặc biệt quan tâm trong 

năm 2021 là du lịch “xanh”, du lịch đến những điểm 

đến bền vững về môi trường. Ngành du lịch đặt mục 

tiêu năm 2021 lấy du lịch nội địa làm nội lực duy trì 

hoạt động, chú trọng phát huy liên minh; tăng cường 

xúc tiến thị trường du lịch trong nước và duy trì 

quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài. 

 Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút vốn FDI đạt 5 tỷ 

USD/năm, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc vào 

3 lĩnh vực là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển 

- logistics, du lịch - thương mại. Việc mở rộng các 

khu công nghiệp giữ vai trò quan trọng để thu hút 

mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, các dự án công 

nghiệp công nghệ cao. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Cần 128,3 tỷ USD để phát triển điện cho 10 năm tới. 

Trong đó: cho nguồn điện là 95,4 tỷ USD, cho lưới điện 

khoảng 32,9 tỷ USD. Cơ cấu trung bình vốn đầu tư 

nguồn và lưới là 74%/26%. Giai đoạn 2021 – 2030, 

trung bình mỗi năm cần đầu tư khoảng 12,8 tỷ 

USD (9,5 tỷ USD cho nguồn và 3,3 tỷ USD cho lưới). 

 Fitch: Đợt dịch mới không ảnh hưởng tới dự báo 

tăng trưởng năm 2021. Trưởng bộ phận phân tích về 

Việt Nam của Fitch Ratings dự báo GDP năm 2021 vẫn 

có thể tăng trưởng 7,5%, bất chấp đợt dịch mới đang 

bùng phát. FDI vào Việt Nam sẽ vẫn duy trì ở mức cao, 

và theo dự báo hiện tại, FDI ròng sẽ ở mức 4% GDP 

năm 2021 và 2022. 

 Việt Nam bắt đầu gia nhập 'cuộc đua' mở rộng sân 

bay trên thế giới? Cụ thể, một số địa phương như Hà 

Tĩnh, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Cao Bằng, Ninh Bình đã 

có công văn đề xuất xây dựng các sân bay mới. Bên 

cạnh đó, một số địa phương cũng đã đề xuất chuyển 

nâng cấp cảng hàng không nội địa thành cảng quốc tế 

như Liên Khương, Buôn Ma Thuột, Phù Cát, Tuy 

Hòa… 

TIN VĨ MÔ 

 Yuanta Việt Nam: V.N.M ETF có thể thêm SHB và FTSE ETF thêm PDR. Chứng khoán Yuanta nhận định cổ phiếu SHB 

đang đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của danh mục để được thêm vào. Tuy nhiên, đơn vị này cũng lưu ý nếu Van Eck thêm vào cổ 

phiếu doanh nghiệp FDI  thì SHB có thể sẽ không được thêm vào như các kỳ cơ cấu gần đây. Chiều ngược lại V.N.M ETF 

không loại cổ phiếu nào. 

 JP Morgan đánh giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam hấp dẫn nhất khu vực Asean: Gọi tên TCB, VPB và ACB. Trong 4 cổ 

phiếu thuộc phạm vi nghiên cứu là, ACB, VPB và VCB, JP Morgan đánh giá cao tiềm năng tăng giá của cổ phiếu TCB, sau đó 

đến ACB và VPB. 

 Sau chưa đầy 1 năm ra mắt, VFMVN Diamond ETF đã vượt qua VFMVN30 ETF để trở thành quỹ nội lớn nhất với quy 

mô gần 8.800 tỷ đồng. Theo ước tính, dòng vốn ròng đổ vào VFMVN Diamond ETF từ khi thành lập tới nay lên tới gần 7.000 

tỷ đồng, qua đó góp phần không nhỏ giúp thị trường cân bằng lại áp lực bán ròng của khối ngoại. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  31,521 0.09% 

S&P 500  3,876  -0.77% 

Nikkei 225  30,156  -0.72% 

Kospi  3,080  -0.90% 

Hang Sheng  30,320 -1.06% 

SET  1,478 -1.49% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.01 -0.28% 

USD/CNY 6.45 -0.07% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.369  0.39% 

S&P500 VIX 23.45 6.35% 

 Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều từ hai nhóm cổ phiếu lớn. Các đại gia công nghệ đồng loạt sa sút trong khi nhóm ngân 

hàng, công nghiệp đi lên mạnh mẽ. S&P 500 sụt 0,8%, Nasdaq Composite lao dốc 2,46%. Dow Jones tăng gần 0,1%. 

 Giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng vọt gần 4% vào phiên trước vì sản lượng dầu thô tại 

Mỹ phục hồi chậm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,21% lên 61,83 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 4 tăng 

0,03% lên 64,92 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ sau khi tăng 1,5% trong phiên trước.  Giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,06% xuống 1.809, 5 

USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 0,01% xuống 1.808,15 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục giảm trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,09% lên 1,2165. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,4068. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,06% xuống 105,00. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ thuế, lệnh trừng phạt dưới thời 

Trump. Hai bên đều muốn ổn định quan hệ song phương, bị rung 

chuyển đáng kể dưới thời Trump, nhưng Biden vẫn có ý định duy 

trì phần lớn chính sách của người tiền nhiệm với Trung Quốc. 

 Bill Gates chê "tiền ảo là phát minh công nghệ không cần 

thiết". "Cách tiền ảo vận hành hiện tại tạo điều kiện cho các hoạt 

động phi pháp. Sẽ tốt hơn nếu loại bỏ nó", tỷ phú 65 tuổi nói. Gates 

cũng nói rằng một phát minh thực sự tồi tệ khác là vũ khí sinh học. 

Highlight 


