THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

HNX

TIN SÀN HOSE

Biến động (%)

-0.16%

-0.58%

Giá cuối ngày

965.14

102.39

KLGD (triệu cổ phiếu)

174.12

21.83

GTGD (tỷ đồng)

3,000.90

249.82

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

4,493,930

-400,195

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

153.21

-7.57

Số CP tăng giá

172

47

Số CP đứng giá

80

244

Số CP giảm giá

173

76

 HVG: Thuỷ sản Hùng Vương sẽ hợp tác chiến lược với THACO phát
triển mảng chăn nuôi. Nội dung hợp tác chi tiết chưa được tiết lộ, tuy
nhiên THACO sẽ hợp tác đầu tư tai mảng chăn nuôi của HVG bao gồm
thuỷ sản và chăn nuôi heo.
 HPG: Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn thép xây dựng năm 2019, tăng
16,8%. Cả năm 2019, sản lượng thép xây dựng tiêu thụ của Tập đoàn Hòa
Phát đạt 2,78 triệu tấn, tăng 16,8% với thị phần tăng từ 23,8% lên 26%
 ROS: Faros làm tổng thầu giai đoạn 2 dự án FLC Tropical City Ha
Long. ROS sẽ là tổng thầu thi công dự án FLC Tropical City Ha Long giai
đoạn 2 tại Quảng Ninh, Dự án có quy mô gần 90ha có khả năng cung cấp
hơn 2.600 căn shophouse, liền kề và gần 900 căn hộ chung cư.
 HCM: HFIC muốn bán lên 10 triệu cổ phiếu HCM. Công ty Đầu tư tài
chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh vừa thông báo đăng ký bán 10 triệu cổ
phiếu HCM trong tổng số 87,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 28,61%) đang sở hữu.
Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/1 đến 7/2/2020.
 PPC: Nhiệt điện Phả Lại bị phạt và truy thu gần 2 tỷ đồng tiền thuế.
PPC bị phạt do khai sai thuế TNDN và thuế GTGT phải nộp. Tổng cộng
các khoản Nhiệt điện Phả Lại phải nộp truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt
là 1.893.264.241 đồng
 NVL: Một nhà đầu tư cá nhân vừa trở thành cổ đông lớn của Novaland.
Ông Nguyễn Hiếu Liêm, một nhà đầu tư cá nhân, vừa thông báo đã mua
vào 11,4 triệu cổ phiếu NVL. Giao dịch thực hiện ngày 27/12/2019. Sau
giao dịch, ông Nguyễn Hiếu Liêm nâng lượng sở hữu cổ phiếu NVL lên
gần 49,67 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,123%) và trở thành cổ đông lớn.
 IJC: Becamex IJC hủy phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm
2019. IJC vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc hủy phương án phát hành
trái phiếu riêng lẻ năm 2019, do Công ty đã cân đối được nguồn vốn từ hoạt
động đầu tư và kinh doanh theo kế hoạch đề ra.
 GSP: Gas Shipping dự kiến đầu tư gần 1.000 tỷ đồng vào tàu chở khí
loại siêu lớn. GSP lên kế hoạch đầu tư 41,73 triệu USD (khoảng 970 tỷ
đồng) cho một tàu VLGC có sức chở khoảng 75.000-85.000 m3. Đội tàu
của Gas Shipping hiện có 6 chiếc, trong đó có 4 con tàu lớn trọng tải từ
1.600 đến 3.000 DWT.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

STC

13% bằng tiền

06/01/20

TRA

20% bằng tiền

06/01/20

DHP

5% bằng tiền

06/01/20

KIP

10% bằng tiền

07/01/20

TLH

5% bằng tiền

09/01/20

NT2

10% bằng tiền

09/01/20

TTC

15% bằng tiền

13/01/20

ISH

10% bằng tiền

13/01/20

 YEG: Yeah1 bị UBCKNN xử phạt. UBCKNN xử phạt 70 triệu đồng đối
với CTCP Tập đoàn Yeah1 do công ty công bố thông tin không đúng thời
hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

TIN SÀN HNX
 BSR: Lãi ròng năm 2019 đạt 2.200 tỷ. CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn ghi
nhận sản lượng sản xuất năm 2019 đạt khoảng 6,94 triệu tấn; tổng doanh thu
đạt 102.985 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước hơn 2.200 tỷ đồng
 MST: CTCP Đầu tư MST vay 1.500 tỷ đồng thực hiện dự án I Tower
Quy Nhơn. Khoản vay đảm bảo bởi nguồn thu trực tiếp từ chủ đầu tư, các
tài khoản khác. Dự án dự kiến thu về khoảng 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận từ
300-400 tỷ đồng.
 C4G: Ngày 27/12/2019, CTCP Xây dựng Dũng Hưng đã bán 3,2 triệu cổ
phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 10,9 triệu cô phiếu, tương đương 10,9% vốn
CTCP Tập đoàn CIENCO4.


TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Cổ phiếu Vinafor được chấp thuận niêm yết trên HNX sau gần ba năm giao dịch trên UPCoM. 350 triệu cổ phiếu VIF sẽ
chính thức được chuyển nhà từ UPCoM sang HNX với tổng giá chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 3.500 tỉ đồng. Thời gian
cụ thể hiện chưa được công bố.
 Yeah1, FPTS và CTCP Ê đen bị UBCKNN xử phạt. Theo đó, FPTS bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về trách nhiệm
của công ty chứng khoán trong việc thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. CTCP Tập đoàn Yeah1 bị phạt 70 triệu đồng
do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. CTCP Ê đen bị phạt 100 triệu đồng
do không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật.
 Hàng loạt quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán đánh giá VN-Index sẽ cán mốc 1.100 điểm trong năm 2020. Báo cáo được các
tổ chức tài chính, CTCK công bố đều cho thấy những góc nhìn lạc quan về triển vọng TTCK Việt Nam trong năm 2020.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Ngành nhựa 'thở phào' thoát tăng thuế nhập khẩu
PP lên 5%. Theo Hiệp hội nhựa Việt Nam, Bộ Tài
chính đã có tờ trình Chính phủ đề xuất không tăng
thuế nguyên liệu nhựa PP từ mức 3% lên 5% như cách
đây vài tháng, việc giữ nguyên mức thuế nguyên liệu
nhựa PP sẽ được kéo dài đến năm 2022, khi các nhà
máy sản xuất nguyên liệu trong nước đảm bảo nguồn
cung trên 50% sản lượng lượng nội địa.

 NHNN: Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng về dưới
2% và tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD, nợ xấu đã bán
cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt
Nam và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống
dưới 3%. Đây là các nội dung của Chỉ thị số 01/CT-NHNN
về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành
Ngân hàng trong năm 2020.

 Diễn biến lạm phát 2020 sẽ khó lường vì giá thịt
lợn. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc tăng
“sốc” giá thịt lợn do nguồn cung sụt giảm và dự kiến
giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu sẽ được điều
chỉnh trong năm 2020. Viện Kinh tế - Tài chính dự
báo CPI năm 2020 sẽ tăng trung bình khoảng 3,5%.

 Hơn 40.000 tỷ đồng có thể 'giải phóng' sau Thông tư
30. Số tiền gửi dự trữ bắt buộc của ba ngân hàng
Vietcombank, BIDV và Vietinbank tại NHNN là 83.000
tỷ đồng cuối quý III/2019. Giả sử 3 ngân hàng trên được
giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo Thông tư 30 mới ban
hành, sẽ có khoảng hơn 40.000 tỷ đồng được “giải phóng”,
tạo điều kiện để các ngân hàng này giảm lãi suất cho vay.

 Việt Nam sẽ mua gần 1,5 tỷ kWh điện từ Lào để
đảm bảo cung ứng điện, bên cạnh các nguồn điện
trong nước. Theo đó, EVN sẽ mua điện từ dự án thuỷ
điện Nậm San 3A và Nậm San 3B của Tập đoàn
Phongsubthavy từ năm 2021, với tổng sản lượng hơn
596 triệu kWh mỗi năm. EVN sẽ mua điện từ năm
2022 tại 3 dự án là thuỷ điện Nậm Emoun và Nậm
Kông 3, tổng sản lượng gần 632 triệu kWh một năm.

 Doanh thu phí bảo hiểm năm 2019 ước đạt 160.180 tỷ
đồng, tăng 20,5% so với năm 2018. Trong đó, doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng và
nhân thọ đạt 107.793 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm
đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng.
Cùng với đó, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt
334.939 tỷ đồng, tăng 17,13%. Tổng doanh thu phí bảo
hiểm ước đạt 188.730 tỷ đồng, tăng 18,42%.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
HPG
120.21
SHB
0.40
VNM
38.06
SHS
0.40
VRE
37.29
LAS
0.19
MSN
26.04
TIG
0.13
E1VFVN30
15.19
BVS
0.08
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

PVD
VCI
VCB
VIC
PLX

(24.34)
(20.01)
(12.25)
(7.49)
(5.64)

PVS
NDN
CEO
PVC
SRA

(5.62)
(2.33)
(0.44)
(0.28)
(0.22)

SÀN

HNX

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty Cổ phần Nước sạch
Bắc Giang

09/01/2020

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài
Gòn Công thương

10/01/2020

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng
Thủy lợi Việt Nam

14/01/2020

Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh
Hậu Giang

04/02/2020
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TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đồng loạt lao dốc sau khi Mỹ xác nhận đã thực hiện vụ không kích và giết chết tư lệnh
quân đội Iran. Dow Jones giảm 0,81%, S&P 500 cũng có phiên giảm mạnh nhất trong một tháng khi mất 0,71%, Nasdaq
Composite giảm 0,79%.
 Giá dầu hôm nay tăng hơn 1% vào đầu tuần sau khi tăng hơn 3% cuối tuần trước do căng thẳng khu vực Trung Đông sau
vụ Mỹ tấn công vào sân bay Baghdad. Giá dầu WTI tăng 1,35% lên 63,9 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 1,6% lên 69,7
USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh vì căng thẳng Mỹ - Iran. Giá vàng giao ngay tăng 1,07% lên 1.568,30 USD/ounce;
vàng giao tháng 12 tăng 1,07% lên 1.571,85 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay giảm trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,07% lên 1,1166. Tỷ giá đồng bảng Anh
so với USD giảm 0,02% xuống 1.3083. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,17% xuống 107,90.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ
Chỉ số

Giá trị hiện tại

+/- %

Chỉ số chứng khoán
Dow Jones

28.635

-0.81%

Hang Sheng

28.452

-0.32%

Nikkei 225

23.223

-1.84%

Kospi

2.161

-0.73%

Shanghai

3.084

-0.05%

SET

1.595

-0.05%

96.85

0.01%

6.9655

-0.02%

US 10Y Bond Yield

1.773

-0.87%

S&P500 VIX

14.02

12.43%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY
Chỉ số trái phiếu

Highlight
 Ông Trump ra lệnh tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Iran, Bộ Ngoại
giao Mỹ vội vã yêu cầu công dân rời Iraq. Vụ không kích sát hại
tướng Soleimani và chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandi vào
ngày 03/01 vừa qua sẽ đẩy tình hình Trung Đông vào một vòng xoáy
bạo lực mới tại khu vực.
 Hoạt động của ngành chế tạo Mỹ giảm mạnh nhất hơn 1 thập kỷ.
Theo báo cáo mới nhất của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM), chỉ số
hoạt động của các nhà máy tại Mỹ đã giảm xuống 47,2 vào tháng trước
so với mức 48,1 ghi nhận hồi tháng 11/2019. Đây là mức thấp nhất kể
từ tháng 6/2009, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp ngành chế tạo Mỹ
suy giảm.

