THỐNG KÊ THỊ
TRƯỜNG

HOSE

TIN SÀN HOSE

HNX

Biến động (%)

-3.88%

-1.38%

Giá cuối ngày

1083.18

220.76

697

122

16,563

1,878

KLGD ròng của NN
(cổ phiếu)

-41,602,300

1,340,630

GTGD ròng của NN
(tỷ đồng)

-1,410.12

21.25

Số CP tăng giá

69

59

Số CP đứng giá

64

166

Số CP giảm giá

385

129

KLGD (triệu cổ phiếu)
GTGD (tỷ đồng)

 BMP: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh ghi nhận 2020 đạt 4.685,6 tỷ
đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 522,7 tỷ đồng, tăng
23,6% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 6.385 đồng.
 HPG: PENM III Germany GmBH & Co.KG thông báo đã bán được
59,4 triệu cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát trong thời gian 7/1-5/2. Như vậy tỷ
lệ bán thành công là 89% và quỹ còn nắm giữ gần 7,1 triệu cổ phiếu sau giao
dịch.
 DIG: Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp mua được 4
triệu cổ phiếu trong số 10 triệu đơn vị đăng ký mua trong khoảng thời gian
từ 6/1 đến 4/2, tỷ lệ mua thành công 40%. Sau giao dịch, ông Tuấn sở hữu
31,4 triệu cổ phiếu, tương đương 9,86% vốn DIC Corp.
 GEX: Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam dự kiến phát hành 293 triệu
cp với giá phát hành 12,000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được từ việc chào
bán là 3,515 tỷ đồng.
 VNM: Kido và Vinamilk vừa bắt tay thành lập công ty liên doanh mang
thương hiệu Vibev, vốn đầu tư 400 tỷ đồng. CTCP Tập đoàn Kido góp 196
tỷ đồng (49% vốn), còn CTCP Sữa Việt Nam góp 204 tỷ đồng (51% vốn).
 CTD: Ngày 03/02/2021, CTCP Xây dựng Coteccons và Tổng công ty
IDICO đã ký kết hợp tác chiến lược, nhằm hướng đến những cái bắt tay
trong hoạt động thi công xây dựng, hạ tầng và đầu tư các dự án hạ tầng, bất
động sản, khu công nghiệp, năng lượng tại Việt Nam.
 NLG: CTCP Đầu tư Nam Long bổ nhiệm mới ông Trần Xuân Ngọc giữ
chức Tổng Giám đốc Tập đoàn và ông Nguyễn Thanh Sơn là Tổng Giám
đốc của mảng kinh doanh nhà ở - Nam Long Land.
 KBC: Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc lên kế hoạch phát hành
400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng
quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Lãi suất trái phiếu cố định
10,5%/năm, thời hạn 2 năm. Dự kiến thời gian phát hành ngay trong quý I
năm nay.
 CSV: America LLC đã mua 390.400 cổ phiếu CTCP Hóa chất Cơ bản
miền Nam, nâng lượng nắm giữ lên 4,7 triệu đơn vị, tương đương 10,6%
vốn. Ngày thay đổi sở hữu là 28/1

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

DTV

15% bằng tiền

17/02/2021

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

 LSS: Bà Nguyễn Thị Phương, con dâu của Chủ tịch HĐQT Lê Văn Tam,
đăng ký bán 1,7 triệu cổ phiếu CTCP Mía đường Lam Sơn qua phương
thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 9/2 đến 7/3. Bà Phương dự kiến nắm
giữ 60 cổ phiếu.

TIN SÀN HNX
 IPA: CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu 2020 đạt gần 248
tỷ đồng, tăng gần 7%. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 204 tỷ đồng, tăng
54% so với cùng kỳ năm trước.
 PPH: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú ghi nhận doanh thu 2020
đạt 2.101 tỷ đồng giảm 37% so với cùng kỳ. LNST đạt 297 tỷ đồng tăng
43% so với năm 2019, tương đương EPS đạt 3.672 đồng.
 CC1: CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc vừa thông báo đăng ký bán hết
toàn bộ 20,9 triệu cổ phiếu CC1 của Tổng công ty xây dựng số 1 để giải
quyết nhu cầu tài chính. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp
lệnh và thỏa thuận từ 9/2 đến 5/3/2021.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 Sau nhịp điều chỉnh, thận trọng là cần thiết: SSI Research đưa ra dự báo trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn
dự kiến, vùng 1,000 điểm của VN-Index là vùng mua an toàn. Ngược lại, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh
ngắn với vùng hỗ trợ 1,100 - 1,050 để mở các vị thế mua mới.
 Trái phiếu Chính phủ 'ế ẩm': Sức hấp thụ của thị trường đã có dấu hiệu không tốt, khi tỷ lệ huy động thành công của Kho bạc
Nhà nước bị rớt xuống thấp chỉ huy động được 80/6.000 tỷ đồng trong tuần qua, tức tỷ lệ trúng thầu chỉ 1,3%.Trong đó, kỳ hạn
10 năm và 15 năm đấu thầu thất bại, riêng kỳ hạn 20 năm huy động được 80/1.000 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 20 năm
giữ nguyên tại 2,89%.
 BVSC dự báo PDR vào danh mục FTSE Vietnam Index: BVSC cho rằng PDR là cổ phiếu duy nhất được thêm vào danh
mục của quỹ FTSE ETF với tỷ trọng khoảng 1,7%, tương đương với 2,6 triệu cổ phiếu. FTSE Vietnam Index - chỉ số cơ sở của
quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục định kỳ vào ngày 5/3

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Thủ tướng đồng ý 'giãn cách xã hội một số khu
vực ở TP HCM'. Lãnh đạo Chính phủ đồng ý với
đề xuất của Bộ Y tế và giao TP HCM quyết định
giãn cách một số khu vực có dịch theo Chỉ thị 16 để
sớm kiểm soát được dịch bệnh. Các khu vực đang bị
phong toả hiện nay nằm ở các Quận: Quận 1, Quận
12, Bình Tân, Tân Bình, Quận Bình Thạnh, Gò Vấp,
Tân Phú.

 Các ngân hàng vay mượn lẫn nhau hơn 683.000 tỷ
đồng tuần cuối cùng của tháng 1. Theo đó, trong tuần
đầu cuối cùng của tháng 1, doanh số giao dịch trên thị
trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 526.706 tỷ
đồng, bình quân 105.341 tỷ đồng/ngày, tăng 26.181 tỷ
đồng/ngày so với tuần 18/1 - 22/1. Doanh số giao dịch
bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng
156.474 tỷ đồng, bình quân 31.295 tỷ đồng/ngày, tăng
3.158 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

 Nhiều người ở tòa nhà có ca mắc Covid-19 đã về
quê ăn Tết. Quận Nam Từ Liêm cho biết nhiều cư
dân tòa nhà Garden Hill (nơi ở của 3 ca mắc Covid19 vừa phát hiện) đã về quê ăn Tết, chưa thể lấy mẫu
xét nghiệm.

 Đà Nẵng: Công ty của Mỹ đề xuất đầu tư dự án 135
triệu USD. Ban Quản lý Khu công nghệ cao (CNC) và
các khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng đã giới thiệu vị trí
lô đất A13 – Khu sản xuất CNC cho dự án Nhà máy sản
xuất máy in 3D, dịch vụ phần mềm, giải pháp thiết kế,
sản xuất vật liệu và sản phẩm composite sợi carbon in 3D
của Arevo (Mỹ) có vốn đầu tư 135 triệu USD.

 Đề xuất quy hoạch 'thành phố Tây Bắc' TP HCM
gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn. Hiệp hội BĐS TP
HCM đề xuất nghiên cứu bổ sung quy hoạch
“thành phố Tây Bắc” trên cơ sở không gian huyện
Củ Chi - huyện Hóc Môn hiện nay, để định hướng
phát triển đô thị bền vững, ứng phó với tình trạng
biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

 Xuất khẩu rau quả tháng 1/2021 tiếp tục giảm vì
COVID-19. Cục Chế viến và phát triển thị trường nông
sản (Bộ NN&PTNT) cho biết giá trị xuất khẩu rau quả
tháng 1/2021 ước đạt 260 triệu USD, giảm 7,6% so với
cùng kỳ năm 2020.

THÔNG TIN KHÁC
HOSE
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TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG
MÃ
GTGD (tỷ)
MÃ
GTGD (tỷ)
FUESSVFL
60.1
NVB
19.69
VJC
32.6
PVS
2.33
FUEVFVND
29.2
MBS
0.92
E1VFVN30
28.3
APS
0.64
LPB
24.3
SHB
0.54
TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG
MÃ
HPG
VHM
VNM
VCB
VRE

GTGD (tỷ)

MÃ

GTGD (tỷ)

(271.2)
(171.6)
(146.1)
(119.4)
(106.1)

BVS
KLF
EID
HHC
SHS

(2.18)
(0.29)
(0.28)
(0.22)
(0.21)
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TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán Mỹ lại lên đỉnh mới, Dow Jones tăng 6 phiên liên tục. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 238
điểm, tương đương 0,8%, và đóng cửa ở đỉnh mới 31.386 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng thêm 0,7% và kết phiên ở kỷ lục 3.916
điểm. Cả hai chỉ số này đều đã tăng 6 phiên liên tục, chuỗi đi lên dài nhất kể từ tháng 8/2020.
 Giá vàng tăng hơn 1% nhờ kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế lớn tại Mỹ. Giá vàng giao ngay tăng 0,15% lên 1.832,5
USD/ounce vào lúc 7h20 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 4 cũng tăng 0,01% lên 1.833,85 USD.
 Giá xăng dầu tăng vọt 2%, vượt mốc 60 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,45% lên 58,23 USD/thùng
vào lúc 7h45 (giờ Việt Nam) ngày 9/2. Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tháng 4 giảm nhẹ 0,05% xuống 60,67 USD/thùng.
 Tỷ giá USD ổn định trở lại sau khi chịu tác động từ báo cáo việc làm tại Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên
1,2050. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,3744. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 105,20.

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

31,386

0.76%

3,916

0.74%

29,435

0.16%

3,116

0.81%

29,319

0.11%

1,516

1.32%

Chỉ số tiền tệ
US dollar Index
USD/CNY

90.91

-0.02%

6.47

-0.07%

Chỉ số trái phiếu
US 10Y Bond Yield

1.169

S&P500 VIX

21.24

1.77%

Highlight
 Trung Quốc lì xì hàng triệu USD tiền điện tử để người dân chơi
Tết. Theo truyền thông địa phương, thủ đô Bắc Kinh sẽ phát 10
triệu Nhân dân tệ, tương đương 1,55 triệu USD tiền điện tử thông
qua hình thức xổ số, mỗi bao lì xì sẽ có giá trị khoảng 200 Nhân
dân tệ, nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong bối cảnh thị trường tiêu dùng
Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 Đức phát hiện ổ dịch nhiễm biến thể mới sau khi được tiêm
vaccine. Một ổ dịch đã bùng phát tại viện dưỡng lão và hưu trí ở
thị trấn Belm, bang Niedersachsen sau khi tất cả các cụ ở cơ sở này
đều được tiêm vaccine BioNTech/Pfizer mũi thứ 2 vào ngày 25/1.

