THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

Biến động (%)

TIN SÀN HOSE

HNX

0.22%

-0.06%

1166.78

240.12

KLGD (triệu cổ phiếu)

839.30

144.47

GTGD (tỷ đồng)

16,021

2,127

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

171,300

-929,100

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-56.73

-14.22

Số CP tăng giá

211

87

Số CP đứng giá

57

51

Số CP giảm giá

233

122

Giá cuối ngày

 AGG: An Gia ghi nhận doanh thu cả năm 2020 gần 1.754 tỷ đồng, gấp
4,5 lần cùng kỳ năm trước nhờ bàn giao căn hộ River Panorama. Lợi nhuận
sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 415 tỷ đồng, tăng 27% cùng kỳ và vượt kế
hoạch cả năm.
 CNG: Công ty cổ phần CNG Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần quý 4
đạt 681 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lãi đạt 31 tỷ đồng tăng 51% so
với cùng kỳ.
 PHR: CTCP Cao su Phước Hòa ghi nhận doanh thu quý 4 đạt 746 tỷ
đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 398,5 tỷ
đồng, trong khi quý 4/2019 công ty lỗ 162,3 tỷ đồng.
 PDR: Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ghi nhận doanh
thu 2020 đạt 3.910 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, LNST đạt 1.219,4 tỷ
đồng tăng gần 40% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 3.021 đồng.
 FTM: CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân ghi nhận doanh thu thuần
quý 4 đạt 36,7 tỷ đồng giảm 80,7% so với cùng kỳ. Công ty báo lỗ sau thuế
hơn 49 tỷ đồng chỉ giảm nhẹ so với khoản lỗ hơn 51 tỷ đồng trong quý
4/2019.
 TNH: CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu thuần
2020 đạt 335,8 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, LNST đạt 109,7 tỷ đồng,
tăng 23,5% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 2.643 đồng.
 BBC: CTCP Bibica ghi nhận doanh thu thuần 2020 đạt 1.246 tỷ đồng,
giảm 17%, nhờ lãi từ hoạt động khác ở mức cao nên LNST đạt gần 94 tỷ
đồng giảm nhẹ so với 2019 tương đương EPS đạt 5.769 đồng. So với kế
hoạch 1.800 tỷ doanh thu và 88 tỷ LNST, Bibica mới chỉ hoàn thành được
69% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt 6,4% mục tiêu về lợi nhuận.
 PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai bán tiếp 25 triệu cổ phiếu
quỹ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư phát triển. Thời gian dự kiến
thực hiện giao dịch sau khi có chấp thuận của UBCK. Phương thức thực hiện
sẽ là khớp lệnh.
 FCN: PYN Elite Fund đã bán 1,4 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn
hơn 13,8 triệu đơn vị, tương đương 11,2% vốn CTCP Fecon Ngày giao dịch
làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 15/1.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

DPM

7% bằng tiền

25/01/2021

CAV

30% bằng tiền

25/01/2021

DVP

15% bằng tiền

25/01/2021

HDG

10% bằng tiền

25/01/2021

VCS

3,09% bằng cổ phiếu

26/01/2021

GND

10% bằng tiền

26/01/2021

SIV

10% bằng tiền

27/01/2021

 PVP: CTCP Quản lý quỹ PVI đã bán toàn bộ gần 6,8 triệu cổ phiếu CTCP
Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận,
từ ngày 25/12/2020 đến 18/1.

DNH

14% bằng tiền

28/01/2021

 VCX: Từ ngày 21/12/2020 đến 18/1, CTCP Kinh doanh Xi măng Miền

 CRE: VinaCapital đã bán 300.000 cổ phiếu với ngày thay đổi tỷ lệ sở
hữu là 19/1. Quỹ ngoại hiện nắm giữ hơn 9,4 triệu đơn vị, tương đương 9,8%
vốn CTCP Bất động sản Thế kỷ.
HNG: Hoàng Anh Gia Lai đã bán thỏa thuận 47,5 triệu cổ phiếu HNG,

TIN SÀN HNX

 PVI: CTCP PVI ghi nhận doanh thu thuần quý 4 đạt 1.248 tỷ đồng, giảm
8,3% so với quý 4/2019. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 204 tỷ đồng, gấp 2,6
lần lợi nhuận đạt được quý 4/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ
đông công ty mẹ đạt 194 tỷ đồng.

Bắc đã mua 343.900 cổ phiếu trong 2 triệu cổ phiếu đăng ký do mức giá
không phù hợp.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Khải Hoàn Land muốn IPO tối đa 32 triệu cổ phần, sẽ niêm yết HOSE. Sau khi công bố trở thành công ty đại chúng với
vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng, Khải Hoàn Land tiếp tục lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE.
 VNDirect nâng dự báo VN-Index năm 2021 có thể lên khoảng 1.280 - 1.330 điểm. VNDirect ước tính lợi nhuận của các
doanh nghiệp niêm yết trong năm 2021 trên VN-Index sẽ tăng trưởng xấp xỉ 23% so với cùng kỳ. Hiện tại, P/E forward 2021
của chỉ số VN-Index ở mức 15,7 lần, vẫn thấp hơn so với mức P/E bình quân 5 năm là 16,2 lần và vẫn nằm dưới vùng định giá
hợp lý (khoảng 16,5-17,5 lần). Do đó, CTCK này cho rằng chỉ số VN-Index hiện vẫn còn dư địa tăng trưởng.
 Chính phủ dự kiến phát hành 100,000 tỷ trái phiếu trong quý 1/2021. Được biết, theo báo cáo của Cục Quản lý Ngân quỹ
Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 20/1/2021, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 16,000 tỷ đồng; kỳ hạn phát
hành bình quân đạt 16.17 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2.49%/năm.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Nghiên cứu đề xuất bán bảo hiểm COVID-19 để
chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế. Các chính sách liên
quan quyền lợi du khách quốc tế cần sớm được tính
toán và nên có chính sách quy định bắt buộc bảo
hiểm du lịch y tế, bao gồm quyền lợi bảo hiểm
COVID-19 với tất cả khách quốc tế đến Việt Nam
và du khách Việt đi du lịch nước ngoài.

 Đại hội Đảng lần thứ XIII bắt đầu ngày làm việc đầu
tiên. Tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII có 67 đoàn với
1.587 đại biểu. Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại
đoàn nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm báo cáo của
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại
hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Trung ương khóa XII,…

 Các hãng hàng không kiến nghị gói hỗ trợ tài
chính 25.000 tỉ đồng, bao gồm cả tín dụng ngắn hạn
và tín dụng dài hạn theo phương án bảo lãnh tín
dụng, với lãi suất vay ưu đãi giúp các hãng sớm phục
hồi. Hiệp hội cũng đề xuất cần nghiên cứu hình
thành các nhóm công tác liên ngành của Chính phủ,
chịu trách nhiệm hình thành chính sách đồng bộ về
hỗ trợ cho ngành hàng không.

 Thương mại điện tử Việt Nam đạt 11,8 tỷ USD năm
2020, đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng – 18% và là nước
duy nhất ở Đông Nam Á có tăng trưởng thương mại điện
tử 2 con số. Với tốc độ tăng trưởng 29% trong cả giai
đoạn 2020-2025, nhiều khả năng quy mô của nền kinh tế
số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 52 tỷ USD và giữ vị trí thứ
3 trong khu vực ASEAN vào năm 2025.

 Thương mại song phương Việt Nam- Canada
tăng 6,6% năm 2020 nhờ CPTPP, đạt 4,8 tỷ USD.
Theo thứ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế
Canada, ông John F.G Hannaford, các doanh nghiệp
Canada nhận thấy những cơ hội lớn trong các lĩnh
vực như nông nghiệp, giáo dục, thông tin truyền
thông, cơ sở hạ tầng, công nghệ, hàng không.

 Lạm phát có thể bùng phát? Lãi suất thấp và sự tăng
giá trở lại của nhiều mặt hàng thiết yếu như xăng dầu
tiềm ẩn nguy cơ lạm phát tăng trở lại trong năm 2021.
Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính dự báo, tình hình
thiên tai, dịch bệnh trong nước còn diễn biến phức tạp,
sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất, cung cầu hàng hóa trên
thị trường.


THÔNG TIN KHÁC
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HNX
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
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Công ty mẹ - Tổng Công ty
Phát điện 2

08/02/2021

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần chứng kiến chỉ số Nasdaq Composite tiếp tục lập đỉnh mới nhờ diễn biến tích cực của
các đại gia công nghệ, trái ngược với sự đi xuống của chỉ số Dow Jones và S&P 500. Dow Jones sụt 0,6%, S&P 500 giảm
0,3%, Nasdaq Composite tăng 0,1%.
 Giá dầu hôm nay biến động trái chiều phiên đầu tuần. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,52% lên 52,25 USD/thùng,
giá dầu thô Brent giao tháng 3 giảm nhẹ 0,04% xuống 55,23 USD/thùng.
 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ trở lại vào đầu tuần mới. Giá vàng giao ngay tăng 0,09% lên 1.857,1 USD/ounce. Giá vàng giao
tháng 2 cũng tăng nhẹ 0,05% lên 1.857 USD.
 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% xuống 1,2167. Tỷ giá đồng bảng
Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,3687. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 103,81.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ
Chỉ số

Giá trị hiện tại

+/- %

Chỉ số chứng khoán
Dow Jones

30,997

-0.57%

3,841

-0.30%

28,753

0.45%

3,178

1.18%

29,927

-0.12%

1,498

-1.03%

90.24

0.05%

6.47

-0.14%

US 10Y Bond Yield

1.096

0.66%

S&P500 VIX

21.91

2.77%

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

Highlight
 ECB giữ nguyên lãi suất, euro tăng giá so với USD. Cụ thể, ECB
quyết định duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 0%, lãi suất cho vay ở
mức 0,25% và lãi suất tiền gửi là -0,5%
 Nợ công của Anh tăng lên mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ.
Theo số liệu chính thức do Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS)
công bố ngày 22/1, nợ công của Anh tháng trước tăng lên 34,1 tỷ
bảng Anh (46,6 tỷ USD), mức cao kỷ lục đối với tháng 12. Với số
liệu mới nhất, tổng nợ công của Anh chính thức tăng lên mức 99,4%
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này

Chỉ số trái phiếu

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với
Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi
25/01/2021
Đường màu đỏ: VN30
Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi
Đuờng màu xanh dương: Thị trường phát triển

