THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-1.43%

0.23%

Giá cuối ngày

1051.77

172

667.88

112.26

14,531.92

1,186.00

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-24,238,860

-384,440

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-778.68

5.17

Số CP tăng giá

148

86

Số CP đứng giá

65

170

Số CP giảm giá

290

97

KLGD (triệu cổ phiếu)
GTGD (tỷ đồng)

 LPB: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt phát hành thành công 1.500
tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm theo hình thức phát hành riêng lẻ, lãi suất
cố định 6,5%/năm cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là loại trái phiếu
không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp, được
phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.
 GMD: Quỹ VI Fund II L.P đã hoàn tất bán ra toàn bộ hơn 42,86 triệu
cổ phiếu GMD của CTCP Gemadept (tỷ lệ 14,44%) và không còn là cổ đông
lớn. Giao dịch thực hiện từ 21/11 đến 17/12/2020.
 GVR: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ước doanh thu và thu
nhập khác đạt 23.032 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch năm và tăng gần 3% so
với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 4.955 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và
tăng hơn 6% so với năm 2019.
 FRT: Nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục bán ra và hạ tỷ trọng cổ phiếu
FRT của FPT Retail. Chi tiết, quỹ này dã thực hiện bán gần 2,4 triệu cổ
phiếu FRT trong thời gian 10-12/12. Trong đó, các quỹ thành viên bán ra là
Wareham Group Limited (1,55 triệu cổ phiếu) và Vietnam Enterprise
Investments Limited (804.970 cổ phiếu).
 TCH: Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính
Hoàng Huy đăng ký mua thêm 5,5 triệu cổ phiếu TCH để gia tăng tỷ lệ
sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn từ
24/12/2020 đến 22/1/2021. Hiện ông Đỗ Hữu Hạ đang là cổ đông lớn nhất,
sở hữu hơn 151 triệu cổ phần tương ứng 42,77%.
 HPG: Dragon Capital đã bán 1,5 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ
còn 197,5 triệu đơn vị, tương đương 6% vốn Tập đoàn Hòa Phát. Ngày giao
dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 15/12.
 CCI: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đoàn Minh Duy đăng
ký mua 650.548 cổ phiếu, tương đương 3,7% vốn CTCP Đầu tư Phát triển
Công nghệ - Thương mại Củ Chi .
 TVB: Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đăng ký mua 4,8 triệu cổ phiếu
qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 22/12 đến 20/1/2021. Sau
giao dịch, Tập đoàn dự kiến nắm giữ 41,4 triệu đơn vị, tương đương 75,6%
vốn CTCP Chứng khoán Trí Việt.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

TRC

10% bằng tiền

18/12/2020

CTG

5% bằng tiền

18/12/2020

KDC

10% bằng tiền

18/12/2020

VGG

40% bằng tiền

18/12/2020

NKG

3% bằng tiền

21/12/2020

VCB

8% bằng tiền

21/12/2020

VCI

10% bằng tiền

22/12/2020

SMB

20% bằng tiền

22/12/2020

 VNG: CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công đã mua thỏa thuận
1,5 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 8 triệu đơn vị, tương đương 8,2%
vốn CTCP Du lịch Thành Thành Công. Ngày thực hiện giao dịch làm thay
đổi tỷ lệ sở hữu là 14/12.

TIN SÀN HNX
 IDJ: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam chốt danh sách cổ đông phát hành 32,6
triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1. Tổng số
tiền dự kiến huy động được 326 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính,
huy động vốn đầu tư dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né và dự án Apec
Diamond Park Lạng Sơn.
 DNC: Từ ngày 7/12 đến 14/12, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trung Kiên đã
mua 105.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,3 triệu đơn vị (24,9% vốn.)
 NTP: Công đoàn đăng ký mua 350.000 cổ phiếu CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 18/12
đến 11/1/2021. Công đoàn hiện nắm giữ 656.000 đơn vị, tương đương 0,6%

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 300 triệu cổ phiếu PG Bank lên giao dịch tại UPCoM từ 24/12. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về ngày
giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, mã chứng khoán PGB, giá tham chiếu 15.500 đồng/cp
và biên độ 40%.
 Chuyên gia dự báo VN-Index sẽ tiếp đà tăng trưởng trong năm 2021, nhưng lựa chọn cổ phiếu sẽ không còn dễ dàng.
Nhận định về thị trường năm 2021, chuyên gia cho rằng nếu không có yếu tố bất thường thì sẽ là năm kinh tế Việt Nam tiếp tục
hồi phục. Tuy nhiên, nhiều yếu tố hồi phục của nền kinh tế đã được phản ánh vào giá chứng khoán nên việc lựa chọn cổ phiếu
sẽ là yếu tố quan trọng trong năm 2021. Ông dự báo chỉ số VN-Index năm 2021 sẽ chỉ tăng khoảng 10% so với năm nay.
 Cổ phiếu CLG của CotecLand sắp bị tạm ngừng giao dịch. Theo đó, cổ phiếu CLG của Cotec Land sẽ bị đưa vào diện bị
tạm ngừng giao dịch từ 23/12/2020. Nguyên nhân do Cotec Land đã tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Hàng Việt xuất khẩu sang Mỹ lập kỷ lục mới.
Trong 11 tháng năm 2020, trao đổi thương mại
hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 91,24 tỷ
USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2019. Xuất
khẩu sang Mỹ đạt mức 69,38 tỷ USD, tăng gần
25% so với cùng kỳ. Nhập khẩu hàng hoá từ Mỹ
chỉ đạt 12,45 tỷ USD, giảm 4,7% so với năm trước.

 Thị trường bảo hiểm 2020 và mức tăng trưởng "trong
mơ". Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm
năm 2020 ước đạt 184.662 tỷ đồng (tăng 15% so với
2019). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi
nhân thọ ước đạt 57.102 tỷ đồng (tăng 8%), lĩnh vực bảo
hiểm nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng (tăng 19,6%).
Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt
552.403 tỷ đồng (tăng 20%).

 Chi phí logistics Việt Nam cao do đâu? Chi phí
logistics trung bình trên tổng doanh thu của doanh
nghiệp Việt hiện đang ở mức gần 17%, như vậy đã
giảm khá nhiều so với con số 25% trước đây. Tuy
nhiên, mức này vẫn còn rất cao so với nhiều quốc
gia. Một trong những yếu tố căn bản khiến lên chi
phí logistics cao lại là các loại thuế, phí.

 Chính phủ đồng ý hỗ trợ tiền điện đợt 2 do ảnh hưởng
của dịch Covid-19. Dự kiến mức tiền hỗ trợ vào khoảng
3.750 tỷ đồng trong năm nay với điều kiện chưa thanh
toán chênh lệch tỷ giá cho các nhà máy điện. Thủ tướng
Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính
và các cơ quan liên quan triển khai việc thực hiện, bảo
đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không trục lợi chính sách.

 ADB hỗ trợ vốn sản xuất thuốc gốc ở Việt Nam.
Ngân hàng Phát triển châu Á vừa ký thỏa thuận
vay vốn trị giá 8 triệu USD với Công ty cổ phần
Dược phẩm Imexpharm để giúp công ty duy trì sản
xuất thuốc gốc (generic) bất chấp sự gián đoạn
nguồn cung toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây
ra.

 Việt Nam phản đối Mỹ trừng phạt công ty vận tải khí
và hóa chất với cáo buộc vận chuyển sản phẩm dầu từ
Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lưu ý, quan hệ giữa
Việt Nam và Iran "luôn công khai, minh bạch và hợp
pháp". "Giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Iran là
hàng hóa dân sinh, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người
dân và không trái với các nghị quyết liên quan của Hội
đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
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TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
FUEVFVND
72.2
VCS
8.29
BID
48.2
SHS
1.77
MSN
19.0
NVB
1.00
HDC
15.4
INN
0.92
HDB
12.1
SZB
0.76
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

HPG
CTG
VCB
MBB
SSI

(184.2)
(68.4)
(60.1)
(58.1)
(51.9)

PVS
APS
SHB
NST
HMH

(4.53)
(1.54)
(0.99)
(0.39)
(0.34)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
HUD Kiên Giang

21/12/2020

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực
vật Việt Nam - CTCP

22/12/2020

Ngân hàng TMCP Hàng hải
Việt Nam

23/12/2020

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng
Kỹ thuật

18/12/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ
tầng Phú Quốc

28/12/2020

Nhà khách Bông Sen

31/12/2020

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên, các chỉ số chính đều lập đỉnh mới khi nhà đầu tư tin tưởng sẽ có gói giải cứu kinh tế
trong những ngày cuối năm 2020. Dow Jones tăng 0,5%, kết phiên ở kỉ lục mới 30.303 điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite
đóng cửa tăng lần lượt 0,6% và 0,8%.
 Giá dầu hôm nay tăng trước thông tin số hàng tồn kho của Mỹ giảm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng gần 1% lên 48,3
USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng hơn 0,6% lên 51,4 USD/thùng.
 Giá vàng tăng trước kỳ vọng FED bơm thêm tiền. Vàng giao ngay tăng 1,1% lên 1.885 USD/ounce. Hợp đồng vàng kì hạn
của Mỹ tăng 1,7% đạt ngưỡng 1.890 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay giảm mạnh trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03% xuống 1,2262. Tỷ giá đồng
bảng Anh so với USD giảm 0,09% xuống 1,3569. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 103,14.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ
Chỉ số

Giá trị hiện tại

+/- %

Chỉ số chứng khoán
Dow Jones
S&P 500
Nikkei 225
Kospi
Hang Sheng
SET

30,303

0.49%

Highlight

3,722

0.58%

26,807

0.18%

2,770

-0.05%

26,678

0.82%

 Đạt được một thỏa thuận Brexit vẫn còn "khó khăn"Tại Vương
quốc Anh, văn phòng của Thủ tướng Anh Johnson cho biết rằng
thời gian rất eo hẹp. Hiện tại, có vẻ như trừ khi có sự thay đổi lớn
trong lập trường của EU, có khả năng là không thể đạt được thỏa
thuận nào.

1,484

0.12%

89.81

-0.71%

6.53

-0.09%

0.93

0.43%

21.93

-2.53%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

 Nhà Trắng tin rằng Hoa Kỳ có thể đạt được thỏa thuận tung
gói kích thích trong tuần này . Dự thảo đề xuất bao gồm cung cấp
cho các cá nhân khoản thanh toán bằng tiền mặt là 600 đô la Mỹ,
trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bổ sung hàng tuần là 300 đô la Mỹ, hỗ
trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và khoảng 17 tỷ đô la Mỹ cho các
hãng hàng không.

Chỉ số trái phiếu
US 10Y Bond Yield
S&P500 VIX

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
18/12/2020
Đường màu đỏ: VN30
Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi
Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển

