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 CTG: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho biết, cuối năm
2020, ngân hàng đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra. Cụ thể, lợi
nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ 16.450 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đặt ra.
Chỉ số sinh lời ROE và ROA đạt 16,8% và 1,3%.
 HSG: Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã bán ra hơn 27 triệu
cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen trong tổng số toàn bộ hơn 43 triệu
cổ phiếu đăng ký bán trước đó. Giao dịch thực hiện từ 4/12/2020 đến
2/1/2021. Sau giao dịch Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen giảm lượng sở hữu cổ
phiếu HSG từ hơn 43 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,7%) xuống còn hơn 16,1 triệu cổ
phiếu (tỷ lệ 3,63%) và không còn là cổ đông lớn.
 HNG: Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai nhận được đề
cử thành viên HĐQT đối với ông Trần Bá Dương và ông Trần Bảo Sơn.
Nhóm cổ đông lớn còn đề cử ông Bùi Minh Khoa vào Ban kiểm soát HAGL
Agrico.
 HDC: Ông Đoàn Hữu Hải, em trai của Chủ tịch HĐQT Đoàn Hữu
Thuận, đã bán 199.960 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 89.505 đơn vị,
tương đương 0,1% vốn CTCP Phát triển nhà Bà Rịa- Vũng Tàu. Giao dịch
thực hiện từ ngày 24/12 đến 6/1.
 VND: PYN Elite Fund đã bán 698.090 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn
18,2 triệu cổ phiếu, tương đương 8,7% vốn CTCP Chứng khoán
VnDirect. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 30/12.
 VNG: Thư ký công ty Huỳnh Thị Thu Trang đăng ký bán toàn bộ
699.730 cổ phiếu CTCP Du lịch Thành Thành Công qua phương thức khớp
lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 11/1 đến 9/2.
 VJC: Sovico Aviation đã mua 10 triệu cổ phiếu, tương đương 1,85% vốn
CTCP Vietjet từ ngày 4/12 đến 31/12. Giao dịch được thực hiện theo
phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước đó, tổ chức này chưa sở hữu cổ
phiếu Vietjet.
 ITD: Ông Nguyễn Văn Hiệp đã bán 200.000 cổ phiếu CTCP Công nghệ
Tiên Phong, giảm lượng nắm giữ còn 1 triệu đơn vị, tương đương 5,4% vốn.
Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 5/1.
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 MHC: CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina đã mua gần
2 triệu cổ phiếu CTCP MHC vào 30/12, 1,3 triệu cổ phiếu nào 31/12 và
822.500 đơn vị vào 4/1. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 7,8 triệu
đơn vị, tương đương 18,75% vốn.

TIN SÀN HNX
 QNS: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua
1 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 7/1 đến
5/2. Ông Đàng đang nắm giữ 21,7 triệu đơn vị, tương đương 6,1% vốn CTCP
Đường Quảng Ngãi.
 KSH: Ông Đoàn Văn Tuyến đã bán 400.000 cổ phiếu CTCP Damac GLS,
giảm lượng nắm giữ còn 3,05 triệu đơn vị, tương đương 5,3% vốn. Ngày giao
dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 29/12.
 FID: Bà Trần Ngọc Xuân Trang đã bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu CTCP Đầu
tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, giảm lượng nắm giữ còn 557.100
cổ phiếu, tương đương 2,4% vốn. Ngày không còn là cổ đông lớn là 31/12.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 SSI Research: Sự tích cực của dòng vốn ETF vẫn là yếu tố hỗ trợ cho TTCK tháng 1. Xu hướng bùng nổ của dòng tiền
từ nhà đầu tư cá nhân sẽ tiếp diễn trong một hai tháng tới khi đây là mùa cao điểm tiền về và sức hút của kênh chứng khoán
đang cao. VN-Index duy trì động lực tăng hướng đến mục tiêu gần nhất 1.175 điểm trong tháng 1.
 Bảo hiểm Quân đội (MIC) được chấp thuận niêm yết trên HOSE. HOSE chấp thuận niêm yết 130 triệu cổ phiếu của MIC.
Hiện, cổ phiếu của công ty này đang được giao dịch trên thị trường UPCoM.
 Thị phần HOSE: VPS soán ngôi á vương của HSC trong quý IV, SSI tiếp tục dẫn đầu cả năm 2020. Trong quý IV,
Chứng khoán VPS vươn lên đứng vị trí thứ hai về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên
HOSE với 10,84%. Tính chung cả năm 2020, SSI, HSC và VPS là ba công ty có thị phần môi giới lớn nhất.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Xuất khẩu tôm năm 2021 có nhiều lợi thế cạnh
tranh trước các đối thủ. Theo VASEP, so với các
nước đối thủ, Việt Nam có lợi thế hơn do kiểm soát
tốt hơn dịch bệnh COVID-19, các thị trường tiêu thụ
chính như Mỹ, EU, Trung Quốc ưu tiên chọn mua
tôm của Việt Nam. Vắc xin COVID-19 ra đời cùng
với lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do đang
được doanh nghiệp tận dụng sẽ là động lực cho hoạt
động xuất khẩu tôm năm 2021.
 Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2020
vượt 6,1 triệu tấn. Mặc dù lượng gạo xuất khẩu
giảm khoảng 3,5% so với năm 2019, chủ yếu vì mục
tiêu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, nhưng trị
giá xuất khẩu lại tăng tới 9,3%. Giá xuất khẩu bình
quân cả năm ước đạt 499 USD/tấn, tăng 13,3% so
với năm 2019.
 Gần 63.000 tỷ đồng chảy vào các khu công nghiệp
tại Đồng Nai với gần 490 dự án với tổng số vốn
đăng ký 62.900 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này chủ
yếu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng dệt may, sản
phẩm gỗ, giày dép, thiết bị, linh kiện máy móc, chế
biến nông sản,...

 Tăng trưởng tín dụng đạt 12,13%, bổ sung cho nền
kinh tế hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm 2020. Con số
tăng trưởng trên 12% mặc dù không đạt được như mức
kỳ vọng từ đầu năm là 14% (trước dịch) nhưng đã thể
hiện được sự cố gắng rất lớn của toàn hệ thống trong bối
cảnh ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Tăng trưởng tín
dụng đã chững lại trong những tháng đầu năm và phục
hồi dần vào cuối năm.
 Hơn 32 triệu người Việt bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19 trong năm 2020, trong đó, 69,2% người bị giảm thu
nhập, 39,9% phải giảm giờ làm hoặc nghỉ giãn việc, nghỉ
luân phiên và khoảng 14% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm
ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 CPI năm 2021: Nhiều dư địa để đạt mục tiêu dưới
4%. Năm 2021, Tổng cục Thống kê dự báo, giá xăng dầu
trong nước sẽ tăng khoảng 10-15% so với năm 2020, làm
tăng CPI 0,3-0,5%; giá thực phẩm đồ uống may mặc tăng
vào cuối năm hoặc đầu năm do nhu cầu mua sắm tết và
lễ hội; giá dịch vụ du lịch tăng 2-5% so với năm 2020,
khiến CPI tăng 0,03-0,06%...Dư địa để CPI năm 2021
tăng dưới 4% so với năm 2020 vẫn tương đối nhiều nếu
các biện pháp điều hành giá được thực hiện linh hoạt.
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CTG
109.2
BAX
1.11
VCB
61.7
PVS
0.56
HDB
52.4
VIG
0.49
HPG
49.8
NVB
0.35
VRE
46.1
LHC
0.23
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BSI
KBC
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(37.8)
(34.1)
(27.9)
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(21.0)

BVS
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(4.55)
(2.78)
(2.46)
(1.74)
(1.50)

SÀN

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

HNX

Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm
Hà Tĩnh

07/01/2021

HSX

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao
thông Bình Dương

27/01/2021

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ trong bối cảnh biểu tình leo thang căng thẳng ở Washington và Đảng Dân chủ được dự
đoán sẽ thắng cả hai ghế thượng nghị sĩ ở Georgia. Dow Jones tăng 1,4%, S&P 500 tăng 0,6%. Chỉ số Nasdaq Composite
ngược chiều giảm 0,6%.
 Giá xăng dầu hôm nay giảm nhẹ trở lại sau khi ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 2 trong phiên giao dịch ngày hôm trước.
Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 0,34% xuống 50,46 USD/thùng, giá dầu thô Brent cũng giảm 0,04% xuống 54,14 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay tăng trở lại. Giá vàng giao ngay tăng 0,19% lên 1922,1 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 cũng tăng
0,22% lên 1924,5 USD/ounce.
 Tỷ giá USD giảm khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở Georgia. Đây là kịch bản sẽ dọn
đường cho một gói kích thích tài chính lớn hơn. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,12% lên 1,2340. Tỷ giá đồng bảng Anh so với
USD tăng 0,14% lên 1,3626. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 103,03.

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

30,829

1.44%

3,748

0.57%

27,486

1.59%

3,015

1.57%

27,692

0.15%

1,492

-0.95%

89.82

-0.05%

6.45

-0.14%

0.94

0.72%

25.34

-6.04%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

Highlight
 Quá trình xác nhận kết quả bầu cử tại Mỹ bị tạm ngưng vì tình
trạng bạo loạn tại Điện Capitol. Những người biểu tình ủng hộ
Tổng thống Donad Trump đã xông vào Điện Capitol vào chiều ngày
06/01 (giờ Mỹ), khiến Quốc hội Mỹ phải tạm ngưng quá trình xác
nhận kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020.
 Hoa Kỳ thông báo rằng số lượng việc làm ADP trong tháng 12
là -123.000, đây là giá trị âm đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020.
 Pakistan đề nghị điều tra CBPG thép cán nguội Việt Nam, Đài
Loan, EU, Hàn Quốc. Theo số liệu sơ bộ, lượng xuất khẩu của
Việt Nam sang thị trường này không lớn, do đó, Cục Phòng vệ
thương mại khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất,
xuất khẩu liên quan có thể phối hợp cùng đối tác nhập khẩu tại
Pakistan có ý kiến đề nghị NTC loại Việt Nam ra khỏi vụ việc.

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