
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.59% 1.87% 

Giá cuối ngày 1512.3 442.54 

KLGD (triệu cổ phiếu) 694.65 108.67 

GTGD (tỷ đồng)  22,394   3,213  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,660,900 -826,728 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

154.16 -27.98 

Số CP tăng giá 326 169 

Số CP đứng giá 74 129 

Số CP giảm giá 111 50 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

VIX 
Quyền mua giá 15.000 đồng 

Tỷ lệ 1:1 
24/02/22 

DNH 14% bằng tiền 25/02/22 

BDB 10% bằng tiền 28/02/22 

VGT 5% bằng tiền 28/02/22 

SAB 15% bằng tiền 02/03/22 

SGD 10% bằng tiền 04/03/22 

HEV 14% bằng tiền 07/03/22 

DAE 12% bằng tiền 18/03/22 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• CII: Cổ phiếu "hồi sinh" sau cú sốc Thủ Thiêm, CII đã bán được 3,5 

triệu cổ phiếu quỹ và thu về 123 tỷ đồng. CII vừa bán hơn 3,5 triệu cổ 

phiếu quỹ, thời gian giao dịch từ ngày 24/1-22/2/2022.Giá giao dịch bình 

quân là 35.128 đồng/cp, tương ứng CII đã thu về khoảng 123 tỷ đồng. 

• VHM: Hai dự án trọng điểm hứa hẹn sẽ trở thành “bom tấn”, 

Vinhomes có thể lãi ròng 150.000 tỷ đồng giai đoạn 2022-2024. Đối với 

dự án Vinhomes Green Hạ Long, VHM đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 

1.000 ha và có bản vẽ kế hoạch chi tiết cho phân khu sân golf. Công ty hiện 

đang giải phóng thêm 3.000 ha mặt bằng tại Quảng Ninh, dự kiến hoàn 

thành vào quý 4/2022. Đối với dự án Vinhomes Cần Giờ, sau khi được phê 

duyệt chủ trương đầu tư, công ty đang lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để 

tiếp tục phê duyệt. Đây là hai dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 10 

tỷ USD cho mỗi dự án. 

• DXG: Chủ tịch Lương Trí Thìn sắp chi khoảng 800 tỷ đồng để mua 20 

triệu cổ phiếu trên sàn. Trong đó, 725.700 cp mua theo chương trình 

ESOP với giá 10.000 đồng/cp, 20 triệu cp còn lại ông Thìn sẽ mua theo 

phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian từ ngày 28/2 đến 29/3 

• PGD: Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đặt kế hoạch lợi nhuận 

năm 2022 giảm 19,3% về 205,1 tỷ đồng. Theo đó, trong năm 2022, Công 

ty đặt kế hoạch doanh thu 9.303,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 205,1 tỷ đồng, 

lần lượt tăng 3,4% và giảm 19,3% so với thực hiện 2020. Bên cạnh đó, 

Công ty cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 18%. 

• HPG: Hòa Phát điều tiết sản xuất để hỗ trợ nguồn oxy cho ngành y tế 

chống dịch. HPG sẽ thực hiện tiết giảm khoảng 3 triệu Nm3 oxy hóa lỏng 

để tăng cường cung cấp cho các cơ sở y tế trong điều trị bệnh nhân Covid-

19. Trong thời gian tiết giảm sử dụng khí oxy, Hòa Phát thực hiện tăng tiêu 

hao than phun và than cốc để đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch sản 

lượng thép đáp ứng các đơn hàng. Các hoạt động này làm tăng chi phí sản 

xuất khoảng 40 tỉ đồng trong quí 1-2022. 

• CTR: Cổ phiếu CTR tăng hơn 7% trong ngày giao dịch đầu tiên trên 

HoSE. Chốt phiên ngày 23/2, cổ phiếu CTR của Tổng Công ty Cổ phần 

Công trình Viettel - Viettel Construction tăng 6.000 đồng/cp lên 91.400 

đồng/cp, tương đương tăng 7,03%. 

• DAG: Cổ đông lớn nhất đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự 

kiến được thực hiện từ ngày 28/2 đến ngày 23/3/2022, theo phương thức 

khớp lệnh hoặc giao dịch. Hiện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH 

đang là cổ đông lớn nhất của Nhựa Đông Á khi nắm giữ hơn 16 triệu cổ 

phiếu, tỷ lệ 26,89%.  

TIN SÀN HOSE 

• CEO: Người nhà lãnh đạo C.E.O Group đăng ký bán gần 3 triệu cổ 

phiếu. Bà Phạm Thị Thu Hà, chị ruột bà Phạm Thị Mai Lan – Phó Chủ tịch 

HĐQT đã đăng ký bán hết toàn bộ 2.697.770 cp CEO (tỷ lệ 1,05%) đang sở 

hữu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện 

theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 24/2 đến 25/3/2022. 

• BII: Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm sau hơn 3 tháng đảm nhiệm. Cụ thể, 

ngày 22/2, công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT 

của ông Nguyễn Nguyên Quang. Được biết, ông Quang mới được bổ nhiệm 

chức Chủ tịch HĐQT công ty từ 4/11/2021. Như vậy, sau hơn 3 tháng đảm 

nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Quang bất ngờ xin từ nhiệm. 

•

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

DXG 72.9 IDC 3.35 

VJC 53.6 PLC 2.48 

VHM 49.5 SCI 1.9 

GMD 33.6 PSD 1.22 

DCM 30.3 VCS 0.49 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM -83.3 TNG -26.18 

PLX -49.8 PVS -5 

MSN -36.3 THD -3.86 

VGC -27.4 LAS -1.96 

NVL -22.2 LHC -1.26 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát 

Hà Bắc 
24/02/2022 

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và 

Hóa chất Lâm Thao 
04/03/2022 

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 09/03/2022 

Công ty TNHH Truyền hình số Vệ 

tinh Việt Nam 
10/03/2022 

• Việt Nam có thêm 638 km cao tốc hoàn thành trong 

hai năm tới. Năm 2022 hoàn thành các đoạn: Mai Sơn 

- quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 

Phan Thiết - Dầu Giây (dài 361,47 km); trong năm 

2023 hoàn thành các đoạn: Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi 

Sơn - Diễn Châu, Nha Trang - Cam Lâm, cầu Mỹ 

Thuận 2 (dài 149 km); và quý 1/2024 là các đoạn: Diễn 

Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo (dài 127,8 km). 

• Vật liệu xây dựng (VLXD) tăng mạnh. Theo khảo sát 

của phóng viên tại một số cửa hàng VLXD ở quận 12 

(TP HCM) ngày 22/2, giá hầu hết các loại VLXD như 

thép, cát, đá xanh, xi măng đã tăng so với cuối năm 

2021. Do giá vật liệu xây dựng tăng cao nên giá thầu 

công trình cũng phải tăng thêm 25-30%. 

• Hai doanh nghiệp còn lại trong vụ đấu giá đất Thủ 

Thiêm vẫn chưa nộp tiền. Bên cạnh Tập đoàn Tân 

Hoàng Minh và Công ty TNHH đầu tư phát triển và 

thương mại Bình Minh đã xin “bỏ cọc” thì đến nay hai 

doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Dream Republic và 

Công ty Cổ phần Sheen Mega chưa nộp tiền sử dụng 

đất. Hai doanh nghiệp này lần lượt trúng thầu lô đất số 

3-5 và lô đất số 3-8 và phải đóng tiền sử dụng đất lần 

lượt là 3.820 tỉ đồng và 4.000 tỉ đồng. Mặc dù, ngành 

thuế TP.HCM đã phát hành thông báo nhưng 2 doanh 

nghiệp này vẫn chưa nộp tiền. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• FTSE sắp công bố cập nhật về phân loại thị trường, Việt Nam có được nâng hạng?. Tính tới tháng 9/2021, thị trường chứng 

khoán Việt Nam cùng với Iceland, Mông Cổ và Nga đang nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng... FTSE Russell ngày 22/2 

cho biết dự kiến công bố Thông báo cập nhập sơ bộ về Xếp hạng Chứng khoán Quốc gia FTSE vào ngày 1/4 tới. Thông báo sẽ 

cho biết xếp hạng của Việt Nam cùng 3 thị trường khác trong Danh sách theo dõi nâng hạng (FTSE Watch List) có được thay 

đổi hay không.  

• Review ETF tháng 3: Bán loạt cổ phiếu lớn chi ngàn tỷ mua vào VND, NLG, FTS, DXG, SZC, HUT. Theo Yuanta Việt 

Nam, Hai quỹ dự kiến chi ngàn tỷ đồng mua vào lượng lớn cổ phiếu VND, NLG, FTS, DXG, SZC, HUT. Trong khi đó, FTSE 

Vietnam ETF sẽ loại APH ra khỏi danh mục. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 

LỊCH ĐẤU GIÁ 

• Gần 330.000 tỷ hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê 

đất sau 3 năm đại dịch "càn quét". Sau 3 năm kể từ 

năm 2020 đại dịch Covid-19 bất ngờ “đổ bộ”, Bộ Tài 

chính trình cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện một 

số giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất với 

tổng giá trị lên tới 328.000 tỷ. Trong đó, số tiền doanh 

nghiệp, người dân được miễn, giảm khoảng 110.500 tỷ 

đồng và số tiền được gia hạn khoảng 217.500 tỷ đồng. 

• Ngành phân bón xuất siêu 18 triệu USD trong tháng 

1. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu 

phân bón trong tháng 1 ở mức 226.155 tấn, tương đương 

171,7 triệu USD, tăng 51,5% về lượng, tăng 70% về kim 

ngạch so với tháng 12/2021. Ở chiều ngược lại, trong 

tháng 1, Việt Nam nhập khẩu 322.731 tấn, tương đương 

153,6 triệu USD, giảm 14,5% về lượng, giảm 6% về kim 

ngạch so với tháng 12/2021. 

• Bộ trưởng Tài chính: 'Sẽ đưa ra giải pháp tối ưu' về 

thuế môi trường với xăng, dầu. Bộ trưởng Tài chính Hồ 

Đức Phước cho biết đã giao Vụ Chính sách thuế và Tổng 

Cục thuế chuẩn bị, nghiên cứu, xây dựng phương án điều 

chỉnh chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với mặt 

hàng xăng dầu. Theo các chuyên gia, hiện tỷ lệ thuế, phí 

chiếm khoảng 42-43%, còn dầu là 21-27%, chuyên gia 

cho rằng muốn giảm giá xăng dầu, phải tính đến việc điều 

chỉnh các loại thuế, phí một cách linh hoạt, hiệu quả. 

TIN VĨ MÔ 



    

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 33,132 -1.38% 

S&P 500  4,225  -1.84% 

Nikkei 225 26,125  -1.19% 

Kospi  2,672  -1.74% 

Hang Sheng 23,660 0.60% 

SET  1,696 0.32% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 96.32 0.14% 

USD/CNY 6.31 0.01% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.958 -0.96% 

S&P500 VIX 31.02 7.67% 

• Giảm hơn 400 điểm, Dow Jones xuống thấp nhất từ đầu năm 2022. Chỉ số Dow Jones giảm 464.84 điểm xuống 33,131.76. 

Chỉ số S&P 500 giảm 1.8% xuống 4,225.50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2.6% xuống 13,037.49 điểm. 

• Dự trữ dầu của Mỹ tăng 6 triệu thùng, giá dầu tăng nhẹ. Tồn kho dầu của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước, 

API báo cáo hôm thứ Tư, nhưng điều đó không lấn át được đà tăng giá của dầu vì nhiều người tin rằng căng thẳng Ukraine-

Nga leo thang sẽ làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0.21% lên 92,35 USD/thùng. Giá dầu thô 

Brent kết thúc phiên giao dịch tăng 0.47% lên mốc 97.57 USD/thùng.  

• Vàng phiên Mỹ tăng lên mức cao nhất 13 tháng do lo ngại về chiến tranh và lạm phát. Hợp đồng vàng tăng 0.2% lên 

1.910,40 usd/oz.  

• Đồng Đô la tăng giá, nhà đầu tư chờ đợi thêm thông tin từ Ukraine. Tỷ giá đồng Úc so với đồng đô la Mỹ tăng 0.07% lên 

mốc 0,7224. Tỷ giá đồng euro so với đồng đô giảm 0.15% xuống mốc 1,1285. Tỷ giá đồng USD so với đồng yên Nhật giảm 

0.05% xuống mức 115.02. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Tình trạng 

khẩn cấp kéo dài 30 ngày đã được Quốc hội Ukraine thông qua, 

theo AFP. Lệnh này cũng hạn chế quyền tự do đi lại của những binh 

sĩ dự bị và kiểm soát phương tiện truyền thông, theo một văn bản 

dự thảo. Các hạn chế có hiệu lực từ ngày 24/2.  

• Nga nói sẽ đáp trả mạnh mẽ lệnh trừng phạt của Mỹ. Bộ Ngoại 

giao Nga cho biết những biện pháp trừng phạt mới của Washington 

sẽ vấp phải "phản ứng mạnh mẽ và được tính toán kỹ càng" từ 

Moskva. "Nga đã chứng minh rằng chúng tôi có khả năng giảm 

thiểu thiệt hại của tất cả biện pháp trừng phạt. Hơn nữa, áp lực trừng 

phạt không thể ảnh hưởng đến quyết tâm bảo vệ vững chắc lợi ích 

của chúng tôi".  

HIGHLIGHT 


