THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-0.52%

0.23%

Giá cuối ngày

1186.05

222.49

819.29

197.12

18,193.51

3,004.94

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-428,199

-2,870,820

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-280.92

-55.63

Số CP tăng giá

193

90

Số CP đứng giá

61

149

Số CP giảm giá

254

113

KLGD (triệu cổ phiếu)
GTGD (tỷ đồng)

 BWE: Công ty Nước – Môi trường Bình Dương thông tin năm 2020 tổng
doanh thu công ty mẹ ước đạt 3.735 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.
Lãi sau thuế 526 tỷ đồng, tăng 13%.
 VGC: Tổng công ty Viglacera ước lãi hợp nhất 2020 đạt 863 tỷ đồng,
giảm 11% so với năm trước và vượt 15% kế hoạch năm.
 BCE: Xây dựng và Giao thông Bình Dương ước lợi nhuận sau thuế năm
2020 đạt 33,3 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần dự
kiến giảm 33% còn 423 tỷ đồng
 HCM: CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bị khiển trách do trong
tháng 12/2020 đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch trên HOSE. Đây là lần thứ
4 HSC bị khiển trách do sửa lỗi giao dịch trong năm 2020.
 PLX: Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam ước tính doanh thu năm 2020 vào
mức 123 ngàn tỷ đồng và lãi trước thuế 1,268 tỷ đồng, lần lượt thực hiện
101% và 81% kế hoạch.
 SVT: CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông ước năm 2020 tổng doanh
thu và thu nhập đạt 116 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 31.6 tỷ đồng.
Nếu so với kế hoạch đã đề ra, các kết quả này gấp 1.2 lần về mục tiêu doanh
thu và 3.5 lần về chỉ tiêu lãi sau thuế.
 AST: Từ ngày 15/12/2020 đến 13/1, PENM IV Germany GMBH & Co.
KG đã mua 105.910 cổ phiếu nào trong số 1 triệu đơn vị đăng ký. Quỹ
ngoại hiện nắm giữ 7,8 triệu cổ phiếu, tương đương 17,4% vốn. Ông Lars
Kjaer, Phó Tổng giám đốc Quỹ PENM IV Germany GmbH & Co.KG là
Thành viên HĐQT Dịch vụ Hàng không Taseco.
 HAH: Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity đã bán 201.900 cổ
phiếu với ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 12/1. Quỹ nắm giữ sau
đó 3,8 triệu đơn vị, tương đương 8% vốn CTCP Xếp dỡ và Vận tải Hải An.
 DIG: CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã mua 7,5 triệu cổ phiếu, nâng
lượng nắm giữ lên 65,1 triệu đơn vị, tương đương hơn 20,4% vốn Tổng
CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu
là 5/1.
 LSS: Bà Lê Thị Tâm, con gái của Chủ tịch HĐQT Lê Văn Tam, đã bán
123.150 cổ phiếu từ ngày 11/12/2020 đến 8/1. Sau giao dịch, bà Tâm nắm
giữ 155.000 cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn CTCP Mía đường Lam Sơn.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

ICT

10% bằng tiền

14/01/2021

TIP

15% bằng tiền

14/01/2021

STC

13% bằng tiền

15/01/2021

SAM

Quyền mua giá 10.000 đồng
Tỷ lệ 10000:3645

15/01/2021

VDS

3% bằng tiền

18/01/2021

TRA

20% bằng tiền

19/01/2021

PHN

15% bằng tiền

19/01/2021

 ACL: Bà Nguyễn Thương Nhật Vi, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký mua
560.000 cp CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang. Giao dịch dự kiến
thực hiện từ 18/1 đến 16/2/2021.

TIN SÀN HNX
 NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long đăng ký bán ra toàn bộ gần 21,2 triệu
cổ phiếu NED của CTCP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc. Giao dịch dự
kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 14/1 đến 9/2/2021.
 TKU: Từ ngày 11/12/2020 đến 8/1,Tổng giám đốc Liu Chien Hung không
mua cổ phiếu nào trong 300.000 đơn vị đăng ký, giữ nguyên lượng nắm giữ
2 triệu cổ phiếu, tương đương 6,3% vốn CTCP Công nghiệp Tungkuang .
 APS: ASEAN Deep Value Fund đã bán 300.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm
giữ còn hơn 5,4 triệu đơn vị, tương đương 13,95% vốn CTCP Chứng khoán
Châu Á - Thái Bình Dương. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 6/1.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Thép Vicasa khi lên HOSE. HOSE đã có quyết định chấp thuận niêm yết đối với gần 15,2 triệu cổ phiếu VCA của Công ty Cổ
phần Thép Vicasa - Vnsteel. 15,2 triệu cổ phiếu VCA chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 21/2/2011.
 Tỷ trọng cổ phiếu Việt trong rổ iShares MSCI Frontier 100 ETF tăng lên mức 15.12%. Tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam
tăng lên hơn 2% từ sau khi MSCI quyết định loại bỏ các cổ phiếu Kuwait ra khỏi danh mục trong đợt đảo danh mục quý 4/2020.
Cụ thể, tỷ trọng cổ phiếu Việt trong danh mục từ 12.85% (tại ngày 23/10/2020) tăng lên 14.12% tại ngày 04/12/2020 và 15.12%
tại ngày 08/01/2021.
 HSC nhiều lần bị khiển trách vì sửa lỗi giao dịch. Ngày 13/01/2021, VSD đã có Quyết định về việc khiển trách CTCP Chứng
khoán TP. Hồ Chí Minh do trong tháng 12/2020 đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở Giao dịch
Chứng khoán TP HCM. Đây là lần thứ 4 HSC bị khiển trách do sửa lỗi giao dịch trong năm 2020.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ
 Phấn đấu tăng năng suất lao động bình quân trên
7,5%/năm. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đưa năng
suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các
ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu
mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống
quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với
nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù
hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư.

 Báo cáo Thủ tướng việc giá cước vận tải hàng hải
tăng phi mã. Hiệp hội Nhựa Việt Nam thông tin có
doanh nghiệp đã đóng cửa, dừng tất cả đơn hàng vào
tháng 12/2020 do cước vận tải hàng hải tăng phi mã.
Tổng Thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) cho
biết việc tăng cước vận tải đường biển lên gấp 3-4
lần trong thời gian vừa qua ảnh hưởng lớn, làm giảm
doanh số xuất khẩu của ngành. VPA kiến nghị Cục
Hàng hải xem xét lại cách tính, thanh tra, kiểm tra
giá cước vận chuyển và bổ sung chế tài rõ ràng về
việc niêm yết giá cước, tránh tình trạng giá cước
tăng 400% như hiện nay.

 Thanh toán qua mobile tiếp tục tăng gấp hơn 2 lần
trong năm 2020. Đáng chú ý hơn, đà tăng cao hơn
nhiều so với dự đoán sau khi thị trường ghi nhận năm
2019 đã tăng trưởng rất mạnh với thanh toán qua
mobile tăng 210% còn qua kênh internet tăng 64% về
lượng, 37% về giá trị.

 Cần giải tỏa hàng ngàn container vô chủ ở cảng
để 'lấy nguồn' cho xuất khẩu. Lượng hàng xuất đi
châu Âu, Mỹ tăng đột biến dẫn tới thiếu container
rỗng đóng hàng. Một số hãng tàu cho biết không cắt
giảm chuyến đi từ Việt Nam, thậm chí còn tăng
chuyến, nhưng do lượng container thiếu hụt trầm
trọng nên dẫn tới tình trạng hiện nay. Tình trạng
thiếu container tại cảng dẫn đến cước phí tăng liên
tục thời gian gần đây đang khiến nhiều doanh nghiệp
xuất khẩu bức xúc vì không xuất được hàng.

 Thu phí bảo hiểm nhân thọ gốc 2021 sẽ tăng 22%.
SSI Research có báo cáo về ngành bảo hiểm năm 2021,
kỳ vọng tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc lần
lượt 22% và 10-12% so với cùng kỳ với cả bảo hiểm
nhân thọ và phi nhân thọ. Việc mở rộng tài sản quản lý
sẽ là động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của các
công ty bảo hiểm vào năm 2021.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
NVL
207.8
SHS
10.00
FUEVFVND
171.3
VCS
2.41
E1VFVN30
85.5
IDV
0.84
VRE
53.3
MBG
0.58
HDB
39.4
BTS
0.57
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

HPG
VND
SSI
VSC
CTG

(291.9)
(88.8)
(75.7)
(58.4)
(56.0)

SHB
PVS
BVS
IDJ
VNR

(35.40)
(30.55)
(2.66)
(1.52)
(0.98)

SÀN

HSX

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao
thông Bình Dương

27/01/2021

Công ty mẹ - Tổng Công ty
Phát điện 2

08/02/2021

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ biến động không lớn khi nhà đầu tư tập trung theo dõi xu hướng đi lên của lãi suất, những bất ổn chính trị
ở Washington và tình hình đại dịch càn quét khắp nước Mỹ. Dow Jones giảm 0,03%, S&P 500 tăng 0,2%, Nasdaq Composite
tăng 0,4%.
 Giá dầu hôm nay quay đầu giảm trở lại vì tồn kho nhiên liệu tại Mỹ phình to. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,26%
xuống 52,77 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 3 giảm 0,18% xuống 55,91 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhẹ trên thị trường thế giới. Giá vàng giao ngay tăng 0,15% lên 1.847,3 USD/ounce. Giá
vàng giao tháng 2 cũng tăng 0,19% lên 1.848,25 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay tăng trong bối cảnh thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ ổn định. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên
1,2161. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,08% lên 1,3647. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 103,84.

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

31,060

-0.03%

3,809

0.23%

28,737

0.98%

3,149

0.02%

28,235

-0.15%

1,547

0.48%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

90.31

0.23%

6.48

-0.14%

0.94

0.72%

22.21

-4.80%

Highlight
 Thái Lan dự định phát 7 tỷ USD cho người dân. Chính phủ Thái
Lan lên kế hoạch phát tiền cho 30 triệu người, phần lớn là công
nhân và nông dân trong các ngành phi chính thức – vốn là những
người bị tác động từ lệnh giới hạn kinh doanh và đi lại Theo kế
hoạch này, mỗi người được nhận 3,500 Baht/tháng trong hai tháng
kể từ tháng 2/2021
 Trump bị xem xét bãi nhiệm lần hai. Trump trở thành tổng thống
duy nhất trong lịch sử Mỹ bị xem xét bãi nhiệm hai lần, khi Hạ viện
thông qua điều khoản cáo buộc ông kích động bạo loạn.

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

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
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