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1.32%

0.07%
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223.84

529.87

98.60

GTGD (tỷ đồng)

12,416.71

2031.1

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)
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400,350

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)
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3.97

Số CP tăng giá

297

119

Số CP đứng giá

90

182

Số CP giảm giá

134

53

Giá cuối ngày
KLGD (triệu cổ phiếu)

 NAF: CTCP Nafoods Group công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với
doanh thu 1.214 tỷ đồng – cao nhất kể từ khi thành lập và tăng gần 14% so
với năm 2019. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 63 tỷ đồng, tăng 32%.
 VRC: Ông Từ Như Quỳnh, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
CTCP Bất động sản đầu tư VRC đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu
VRC để gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức
khớp lệnh/thỏa thuận từ 17/2 đến 18/3/2021.
 REE: CTCP Cơ điện lạnh bị phạt, truy thu và chậm nộp tổng số tiền
hơn 1,39 tỷ đồng. Nguyên nhân do REE đã khai sai thuế gia tăng giá trị đầu
vào được khấu trừ, khai sai chi phí được trừ dẫn đến thiếu tiền thuế GTGT,
thuế TNDN phải nộp.
 GIL: CTCP Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh ghi nhận doanh thu
2020 đạt 3.456 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với năm 2019. LNST đạt gần 394
tỷ đồng, tăng 86,7% .
 MWG: Arisaig Asia Consumer Fund công bố trở thành cổ đông lớn tại
Thế giới di động sau khi mua thêm 1,6 triệu cổ phiếu vào ngày 28/1, qua đó
nâng tổng lượng sở hữu lên 23,6 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng tỷ lệ 5,06%.
 KDC: Quỹ VI (Vietnam Investments) Fund III, L.P đã mua 3.387.800
cp và quỹ VI Partners, LLC đã mua 2.234.050 cp, nâng lượng sở hữu cả
nhóm gồm 2 quỹ này từ 10.872.420 cp (tỷ lệ 5,29%) lên 14.260.220 cp (tỷ lệ
6,23%). Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ KDF sang KDC. Giao dịch thực
hiện ngày 29/1/2021.
 NLG: Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Phát triển Nam Khang đã
bán 11.319.134 cp CTCP Đầu tư Nam Long, giảm lượng sở hữu sau giao
dịch xuống 34 cp. Giao dịch thực hiện từ 4/2 đến 5/2/2021.

 ASM: Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán
188.000 cp CTCP Tập đoàn Sao Mai trong tổng số 588.500 cp (tỷ lệ 0,23%)
đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/2 đến 18/3/2021.
 NVL: Công đoàn công ty đã mua 605.100 cp CTCP Tập đoàn đầu tư địa
ốc No Va, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.418.475 cp (tỷ lệ 0,1438%).
Giao dịch thực hiện ngày 4/2/2021.
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TBC

10% bằng tiền

08/02/2021

 ACL: Chủ tịch HĐQT Trần Thị Vân Loan đã mua 200.050 cổ phiếu qua
phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 26/1 đến 2/2. Bà Loan trước
đó nắm giữ 26,3 triệu cổ phiếu, tương đương 52,4% vốn.

DTV

15% bằng tiền

17/02/2021

 THI: CTCP Thiết bị điện Gelex đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng lượng

BUD

10% bằng tiền

17/02/2021

BHN

28,3% bằng tiền

18/02/2021

PAS

5% bằng tiền
10% bằng cổ phiếu

23/02/2021

VMC

8% bằng tiền

24/02/2021

PSD

10% bằng tiền

25/02/2021

TIN SÀN HNX

 LIC: Tổng Công ty Licogi - Công ty Cổ phần ghi nhận doanh thu thuần
2020 đạt 2.182 tỷ đồng giảm 5,3% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 34 tỷ đồng
trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ sau thuế 64 tỷ đồng.
 LMH: Ông Phạm Quốc Bình đã mua 137.200 cổ phiếu CTCP Landmark
Holding, nâng lượng nắm giữ lên 5,9 triệu đơn vị, tương đương 23% vốn.
Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu là 29/1.
 NSH: Từ ngày 8/1 đến 2/2, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Văn
Thắng đã mua 198.700 cổ phiếu trong gần 1,7 triệu đơn vị đăng ký. Ông
Thắng hiện nắm giữ gần 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương 5,6% vốn CTCP
Nhôm Sông Hồng.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Thông tư 120 dọn đường cho bán khống và giao dịch T0: Theo đó CTCK có quyền lựa chọn mã chứng khoán có trong danh
sách được phép giao dịch ký quỹ để nhà đầu tư thực hiện giao dịch trong ngày. Thông tư 120 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2 - rơi
đúng vào kỳ nghỉ Tết âm lịch năm nay.
 Quý 4 tích cực, lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết lần đầu tăng trưởng dương trong năm 2020: Theo ước tính của
VNDirect, tổng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên ba sàn tăng 15,6% so với cùng kỳ trong Quý 4/2020. Đây cũng là quý
đầu tiên lợi nhuận các doanh nghiệp tăng trưởng dương trong năm 2020.
 Ngay trước kỳ nghỉ tết, hàng trăm tỷ đồng tiếp tục đổ vào TTCK Việt Nam thông qua các quỹ ETFS: Trong tuần 1-5/2,
quỹ VFMVN Diamond ETF đã phát hành ròng 39,7 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 733,6 tỷ đồng (khoảng 31,62 triệu
USD). Quỹ ETF ngoại VNM ETF cũng phát hành ròng 350 nghìn chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 6,23 triệu USD. Một quỹ
ETF ngoại khác là FTSE Vietnam ETF đã hút ròng khoảng 1,56 triệu USD trong tuần giao dịch vừa qua.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Bộ tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp
thuế. Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, đề nghị
thời gian gia hạn là 5 tháng. Dự kiến, số thu ngân
sách của các tháng đó giảm khoảng 68.800 tỷ đồng.
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, đề nghị gia hạn
3 tháng đối với các đối tượng được gia hạn. Cũng
theo Bộ Tài chính, do người nộp thuế phải thực hiện
nộp thuế vào ngân sách vào cuối năm 2021 nên số
thu ngân sách của năm 2021 sẽ không giảm.
 Nâng cấp độ phòng dịch Covid-19 tại sân bay lên
mức cao nhất sau khi sân bay Tân Sơn Nhất phát
hiện nhân viên mắc Covid-19. Hãng bay phải có
biện pháp phòng hộ và tổ chức lưu trú, cách ly y tế
đối với phi công và tiếp viên trên các chuyến bay
quốc tế; rà soát lại các quy trình, có biện pháp xử lý
đối với trường hợp vi phạm về cách ly y tế
 Đặt mục tiêu Việt Nam vào nhóm nước dẫn đầu
khu vực về công nghệ vũ trụ. Theo Quyết định số
169/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công
nghệ vũ trụ đến năm 2030 vào ngày 4/2.

 Đạt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40% năm
2030. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình
hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Theo
đó, chương trình đặt mục tiêu vào năm 2030, tỷ lệ qua
đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%. Bên cạnh đó,
tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt
80% năm 2025 và 90% năm 2030; phấn đấu giảm tỷ lệ
thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không
được đào tạo dưới 8%.
 Vốn FDI vào Việt Nam năm 2021 tăng mạnh. Thống
kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho thấy,
trong tháng 1/2021, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 2,02
tỷ USD. Trong đó, vốn thực hiện đạt 1,51 tỷ USD, tăng
4,1% so với cùng kỳ năm trước.
 Xuất khẩu dệt may, da giày tăng tốc trong tháng 1.
Theo báo cáo của Bộ Công thương, tình hình sản xuất
của ngành trong tháng 1 như sau: Chỉ số sản xuất ngành
dệt và chỉ số sản xuất trang phục lần lượt tăng 16,6% và
9,9% so với cùng kỳ năm 2020. Một số sản phẩm trong
ngành có tăng 35,6% so với cùng kỳ. Còn với ngành da
giày, trong tháng 1 năm 2021, chỉ số sản xuất da và các
sản phẩm liên quan tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020
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Giá xăng dầu: Vẫn neo ở trên đỉnh một năm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ báo ở mức 57,08 USD/thùng. Giá dầu
thô Brent giao tháng 4 đạt 59,56 USD/thùng. Giá dầu tăng nhờ nỗ lực dẫn dắt thị trường hiệu quả của OPEC, bất chấp thị
trường mong manh và sự phục hồi nhu cầu dầu không chắc chắn.



Giá vàng tiếp đà khởi sắc trong tuần mới vì đồng USD suy yếu. Cụ thể, giá vàng giao ngay đạt 1.815,2 USD/ounce.
Giá vàng giao tháng 4 được ghi nhận ở mức 1.815,1 USD/ounce.



Tỷ giá USD đồng loạt lao dốc sau khi báo cáo việc làm của Mỹ không tích cực như dự báo. Cụ thể, tỷ giá euro so với
USD tăng 0,73% lên 1,2050. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,47% lên 1,3734. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm
0,12% xuống 105,42.



Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh. Chốt phiên giao dịch 5/2, chỉ số DJIA tăng 0,3% lên 31.148 điểm, dẫn đầu bởi Nike
và Cisco. S&P 500 tăng 0,4% lên kỷ lục 3.886 điểm, với 10 trên 11 nhóm ngành tăng. Nasdaq Composite cũng đóng cửa
ở mức đỉnh mới là 13.856 điểm, tăng 0,6%.

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

Highlight
31,148

0.30%

3,887

0.39%

28,779

1.54%

3,121

1.07%

29,289

0.60%

1,497

0.92%

91

-0.57%

6.47

-0.07%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY
Chỉ số trái phiếu
US 10Y Bond Yield

1.169

S&P500 VIX

20.87

-4.13%

 Thượng viện Mỹ thông qua gói 1.900 tỷ USD cứu trợ Covid-19.
Khi Hạ viện thông qua kế hoạch này, quốc hội Mỹ sẽ triển khai các
chương trình bên trong như hỗ trợ tiền mặt trực tiếp, trợ cấp thất
nghiệp, vaccine Covid-19.
 Mỹ công bố các số liệu kinh tế 'ảm đạm' trong năm 2020. Bộ
Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại của nước này trong
năm 2020 đã tăng 17,7% lên 678,7 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm
2008. Cũng theo Bộ Thương mại Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng
1/2021 đã giảm từ mức 6,7% của tháng 12/2020 xuống 6,3%, song
nền kinh tế chỉ có thêm 49.000 việc làm do đại dịch Covid-19 tiếp
tục tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh ở nước này.

