THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-0.19%

2.23%

Giá cuối ngày

1191.94

230.5

747.41

155.62

17,169.47

2,313.16

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-1,337,850

-3,120,640

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-557.95

-43.74

Số CP tăng giá

273

131

Số CP đứng giá

46

129

Số CP giảm giá

201

93

KLGD (triệu cổ phiếu)
GTGD (tỷ đồng)

 SZL: Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần 2020 giảm 3%
còn 359 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ còn 102 tỷ đồng. Thu nhập
trên mỗi cổ phần cả năm đạt 4.481 đồng.
 SMC: Công ty Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu cả năm
2020 đạt 15.536 tỷ đồng, giảm 7%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 300 tỷ
đồng, gấp 3,2 lần năm trước.
 FPT: Macquarie Bank Limited đã bán 3,3 triệu cổ phiếu, giảm lượng
nắm giữ còn 37,1 triệu đơn vị, tương đương 4,7% vốn CTCP FPT . Ngày
không còn là cổ đông lớn là 8/1.
 VSC: Ông Đoàn Quang Huy đã mua 818.790 cổ phiếu, nâng lượng nắm
giữ lên 3,1 triệu đơn vị, tương đương 5,6% vốn Viconship. Ngày giao dịch
làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 13/1.
 C47: Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Nam Phong đăng ký mua 2 triệu cổ
phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 25/1 đến 19/2.
Ông Phong dự kiến nắm giữ 2,1 triệu đơn vị, tương đương 11,3% vốn CTCP
Xây dựng 47.
 NLG: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang đã bán thỏa thuận 2 triệu
cổ phiếu vào ngày 13/1 và 14/1. Ông Quang hiện nắm giữ 38,3 triệu cổ
phiếu, tương đương 13,9% vốn CTCP Đầu tư Nam Long.
 VPB: Từ ngày 21/1 đến 19/2, Công đoàn đăng ký chuyển quyền sở hữu 2,5
triệu cổ phiếu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Tổ chức sau đó nắm giữ
gần 1,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn VPBank .
 TDM: Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Phong đã bán 300.000 cổ phiếu
CTCP Nước Thủ Dầu Một qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ
ngày 28/12/2020 đến 12/1. Ông Phong nắm giữ còn 600.000 đơn vị.
 CEE: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM đã mua hơn 3,5 triệu cổ
phiếu, từ ngày 15/12/2020 đến 12/1. Sau giao dịch, CII nắm giữ 31,6 triệu
cổ phiếu, tương đương 80% vốn. Ông Lê Vũ Hoàng là Chủ tịch HĐQT CII
và CEE.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

TRA

20% bằng tiền

19/01/2021

PHN

15% bằng tiền

19/01/2021

KPF

10% bằng cổ phiếu
Quyền mua giá 25.000
Tỷ lệ 1:2

19/01/2021

TNG

4% bằng tiền

20/01/2021

NVL

Quyền mua giá 59.200 đồng
Tỷ lệ: 89:7

20/01/2021

BST

10% bằng tiền

21/01/2021

 HNG: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Thị Mỹ Hạnh đã bán
toàn bộ 505.000 cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia
Lai qua phương thức khớp lệnh vào ngày 15/1.
 CNG: Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 200.000 cổ
phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 2,1 triệu đơn vị, tương đương 7,7% vốn
CTCP CNG Việt Nam. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 14/1.

TIN SÀN HNX
 SWC: Tổng CTCP Đường sông Miền Nam ghi nhận cả năm 2020 đạt 498,9
tỷ đồng doanh thu thuần tăng 44,3% so với cùng kỳ. LNST đạt hơn 149 tỷ
đồng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ.
 PPE: Ông Lê Văn Quang đã bán toàn bộ 361.100 cổ phiếu, tương đương
18,1% vốn CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ngày không còn là cổ
đông lớn là 8/1.
 HIG: Phó Tổng giám đốc Hoàng Thanh Phúc đăng ký bán 100.000 cổ
phiếu trong tổng số lượng đang nắm giữ là 120.463 đơn vị, tương đương 0,6%
vốn Tập Đoàn HIPT. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận
và khớp lệnh, từ ngày 20/1 đến 18/2.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Công ty xây dựng móng cho nhà máy thép Hòa Phát được giao dịch trên UPCoM. Ngày 15/1, Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đưa 40 triệu cổ phiếu DFF của CTCP Tập đoàn Đua Fat lên giao dịch tại thị trường
UPCoM.
 UBCKNN khắc phục hiện tượng 'nghẽn lệnh': Đưa ra giải pháp tức thời và yêu cầu HOSE đẩy nhanh hệ thống mới.
Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nguyên nhân chính dẫn tới "nghẽn lệnh" là do năng lực thiết kế của hệ thống giao dịch
tại HOSE. Ủy ban đã chỉ đạo HOSE triển khai đồng thời nhiều giải pháp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để khắc phục tình
trạng này.
 Đảo danh mục VN30: Không còn cổ phiếu ‘giá trà đá’. Vào đợt đảo danh mục kỳ tháng 1/2021, các cổ
phiếu SAB, EIB, ROS bị loại khỏi chỉ số VN30. Trong khi đó, những cái tên được thêm vào bao gồm BVH, PDR, TPB. Bộ chỉ
số VN30 mới sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/02 sắp tới.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Ngành hàng không có thể phục hồi vào nửa cuối
năm 2021. Trong năm 2021, chiến lược của các
hãng hàng không có thể sẽ tập trung tối đa hóa thị
trường nội địa bằng cách mở thêm đường bay, cung
cấp nhiều dịch vụ giá trị trên chuyến bay và tạo ra
nhiều sự lựa chọn về giá hơn cho hành khách. Ngoài
ra, lợi nhuận có khả năng phục hồi, nhưng có thể ở
mức âm đối với tất cả các hãng hàng không vì các
yếu tố tải và sản lượng dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp.
 Khởi động dự án đường sắt 10 tỷ USD nối
TPHCM - Cần Thơ. Theo quy hoạch, tuyến đường
sắt THCM - Cần Thơ dài hơn 173 km đi qua các tỉnh,
thành gồm: Bình Dương, TPHCM, Long An, Tiền
Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ. Tổng vốn đầu tư dự án
dự kiến hơn 10 tỷ USD. Dự án được dự kiến kêu gọi
đầu tư theo hình thức hợp tác công tư.
 Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông còn vướng
giải phóng mặt bằng. Dự án gồm 11 dự án thành
phần với tổng chiều dài 654 km, đi qua địa phận 13
tỉnh. Về tổng thể, tiến độ triển khai dự án còn chậm,
trong đó công tác giải phóng mặt bằng không đáp
ứng tiến độ cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

 Sửa Thông tư 01, lợi nhuận ngân hàng năm 2021 có
thể chỉ tăng 10%. Theo TS. Cấn Văn Lực, lộ trình trích
lập dự phòng rủi ro theo dự thảo sửa đổi Thông tư 01 là
3 năm bắt đầu từ năm 2021, nhằm tránh gây ra "cú sốc"
về lợi nhuận. Dự báo tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng
năm 2021 "may ra sẽ được như năm 2020, tức là tăng
khoảng 10%".
 Ngành thủy sản năm 2021 và độ nhạy với dịch Covid19. VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản có thể tăng trưởng
10% so với cùng kỳ và đạt 9,4 tỷ USD trong năm 2021
(cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 20162019 là 6,8%), trong đó xuất khẩu tôm vẫn là động lực
tăng trưởng (+15% so với cùng kỳ đạt 4,4 tỷ USD), cá
tra (+5% so với cùng kỳ đạt 1,6 tỷ USD), các sản phẩm
thủy sản khác (+6% so với cùng kỳ đạt 3,4 tỷ USD).
 Làn sóng công ty công nghệ mới muốn chọn Việt Nam
là điểm đến. Theo EIU, các nhà sản xuất công nghệ cao
sẽ tiếp tục nhận được ưu đãi trong nhiều năm tới và đó là
một lợi thế, để cùng với các lợi thế khác, ví dụ tham gia
nhiều hiệp định thương mại, Việt Nam sẽ trở thành “cái
tên thay thế rất thuận lợi cho một phần sản xuất của
Trung Quốc”.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
FUEVFVND
170.4
SHS
16.81
PNJ
97.1
NVB
8.59
VCI
29.4
MBS
1.19
VJC
28.3
BAX
0.97
SBT
20.6
VCS
0.61
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

HPG
SSI
VHM
VND
MBB

(371.1)
(78.7)
(60.7)
(58.1)
(41.0)

SHB
PVS
IDJ
APS
PPS

(34.75)
(21.47)
(4.75)
(4.60)
(2.78)

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
 Fed sẽ không sớm tăng lãi suất khi lạm phát vẫn ở mức thấp. Theo CNBC, tại buổi thảo luận do Đại học Princeton tổ chức
hôm 14/1, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã khẳng định cam kết giữ lãi suất thấp trong tương lai gần dù kỳ vọng về sự
phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế.
 Giá dầu hôm nay phục hồi sau khi giảm nhẹ vì đồng USD mạnh. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,1% xuống 52,37
USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 3 tăng 0,04% lên 54,75 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay phục hồi từ mức thấp gần đáy 1 tháng rưỡi. Giá vàng giao ngay không đổi ở mức 1.837,7 USD/ounce,
giá vàng giao tháng 2 tăng 0,04% lên 1.837,5 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục đà tăng giá. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03% xuống 1,2074. Tỷ giá đồng bảng Anh so với
USD giảm 0,04% xuống 1,3571. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 103,92.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ
Chỉ số

Giá trị hiện tại

+/- %

Chỉ số chứng khoán
Dow Jones

30,814

-0.57%

3,768

-0.72%

28,632

1.38%

3,056

1.37%

28,862

1.01%

1,510

-0.59%

90.81

0.05%

6.47

-0.14%

US 10Y Bond Yield

1.087

-0.92%

S&P500 VIX

24.34

4.69%

S&P 500
Nikkei 225
Kospi
Hang Sheng
SET
Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

Highlight
 Bất chấp Covid-19, Trung Quốc vẫn tăng trưởng vượt dự báo.
Trung Quốc cho biết GDP quý IV/2020 tăng 6,5% so với cùng kỳ
năm trước, vượt dự báo 6,1%. Tăng trưởng GDP năm 2020 là 2,3%.
Dù vậy, người tiêu dùng Trung Quốc vẫn hạn chế chi tiêu, thể hiện
ở doanh số bán lẻ giảm 3,9% trong cả năm.
 Tổng thống Trump bồi đòn cuối lên Huawei. Chính quyền Tổng
thống Donald Trump tuyên bố thu hồi giấy phép cung cấp hàng hóa
cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Chỉ số trái phiếu

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
19/01/2021
Đường màu đỏ: VN30
Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi
Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển

