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Giá cuối ngày
KLGD (triệu cổ phiếu)
GTGD (tỷ đồng)

 MBB: MB Bank chuyển đổi CN Campuchia thành ngân hàng con và
đồng thời có kế hoạch chuyển nhượng từ 36% - 49% vốn điều lệ của ngân
hàng con cho đối tác chiến lược nước ngoài để triển khai Chiến lược kinh
doanh mới, trong đó tập trung phát triển phân khúc Micro Finance trên nền
tảng Ngân hàng số.
 IMP: Tháng 1/2021, Dược phẩm Imexpharm ghi nhận lợi nhuận trước
thuế 20,1 tỷ đồng, tăng trưởng 90% so với tháng đầu năm 2020. Doanh
nghiệp cho biết tháng 1/2020 rơi vào dịp Tết nguyên đán nên doanh thu có
phần bị hạn chế do những ngày nghỉ lễ.
 PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vừa chốt thời gian bán tiếp 25 triệu
cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư phát triển từ
ngày 1/3 đến ngày 30/3/2021. Petrolimex có thể thu về hơn 1.400 tỷ đồng
từ lần bán cổ phiếu quỹ này.
 SAM: Ông Nguyễn Tiến Việt, Thư ký Hội đồng quả trị kiêm Người
quản trị CTCP SAM Holdings vừa thông báo đăng ký bán toàn bộ hơn
10 triệu cổ phiếu SAM đang sở hữu để cơ cấu tài chính cá nhân. Giao dịch
dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 23/2 đến 22/3/2021.
 FPT: Quỹ ngoại Norges Bank vừa báo cáo đã bán ra 1 triệu cổ phiếu
FPT trong tổng số hơn 6,47 triệu cổ phiếu quỹ này đang sở hữu. Giảm
lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn hơn 5,47 triệu cổ phiếu. Giao dịch
thực hiện ngày 17/2/2021.
 HPG: PENM III muốn bán nốt hơn 7 triệu cổ phiếu HPG. Quỹ PENM
III vừa đăng ký bán toàn bộ hơn 7 triệu cổ phiếu HPG đang sở hữu, tương
đương 0,21% vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát. Thời gian giao dịch dự
kiến từ 23/2 đến 22/3/2021 qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
 VGC: KCN Thuận Thành I gần 3.000 tỷ đồng của Viglacera được
duyệt chủ trương đầu tư. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN
Thuận Thành I có quy mô gần 250 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.847 tỷ đồng.
 NVT: Recapital Investments Pte. Ltd thông báo đã bán hết hơn 10,7
triệu cổ phiếu NVT của Công ty Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, tỷ
lệ sở hữu giảm từ 11,9% về 0. Ngay giao dịch không còn cổ đông lớn là
8/2.

THÔNG TIN CỔ TỨC
Mã

Thông tin cổ tức

Ngày
GDKHQ

DBT

7% bằng tiền

19/02/2021

CIA

10% bằng tiền

22/02/2021

LHC

25% bằng tiền

22/02/2021

CCI

13% bằng tiền

22/02/2021

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

DSN

25% bằng tiền

26/02/2021

 DCM: Phân bón Cà Mau xuất xưởng hơn 2.340 tấn sản phẩm đầu năm
2021. Năm 2021, công ty xác định tiếp tục chú trọng thị trường Đồng bằng
Sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên bên cạnh việc mở rộng
hơn nữa ở thị trường miền Bắc.

TIN SÀN HNX
 TNG: Công ty Đầu tư và Thương mại TNG công bố BCTC tháng 1 với
doanh thu 318 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng cao
hơn nên lãi gộp giảm 14% xuống 43,8 tỷ đồng.
 SIP: Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG có gần 9.500 tỷ đồng doanh thu cho
thuê KCN chưa thực hiện, vượt qua GVR và IDC. Năm 2020, Sài Gòn VRG
ghi nhận 5.080 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với năm trước.
 DVG: Sơn Đại Việt đặt mục tiêu lãi sau thuế 2021 gấp hơn 3 lần năm
trước. Cụ thể, DVG đặt kế hoạch doanh thu đạt 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau
thuế 21 tỷ đồng. So với năm trước, Công ty đang đặt kế hoạch tăng trưởng
130% về doanh thu và và gần 230% về lợi nhuận sau thuế.

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC
 HoSE dừng tổ chức Lễ đánh cồng đầu Xuân Tân Sửu 2021. Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính sẽ không tổ chức gặp
mặt đầu Xuân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện quyết liệt
các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 “Vượt mặt” VN-Index, chỉ số VN30 lập đỉnh lịch sử gần 1.188 điểm trong phiên 18/2. Trong khi VN-Index đang gần trở lại
đỉnh lịch sử, chỉ số VN30 đã thiết lập đỉnh cao mới khi tăng 13,03 điểm (1,11%) lên 1.187,94 điểm, vượt qua đỉnh gần nhất thiết
lập vào ngày 18/1/2021 và đỉnh năm 2018 là 1.185,06 điểm. Một điểm đáng chú ý, đà bứt phá của VN30 trong phiên hôm qua
chỉ thực sự diễn ra trong ít phút cuối phiên giao dịch, dù thị trường khi đó đã xảy ra hiện tượng "nghẽn" lệnh. Hôm nay cũng là
ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 2.

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

TIN VĨ MÔ

 Bộ Chính trị đồng ý chủ trương mua vắc xin
phòng COVID-19 cho dân. Dự kiến kinh phí mua,
vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin phòng
COVID-19 chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước
và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc mua, sử
dụng vắc xin được tiến hành thực hiện trong điều
kiện khẩn cấp và áp dụng mua sắm trong trường hợp
đặc biệt theo quy định của pháp luật, theo các
khuyến cáo của WHO và của nhà sản xuất.
 Indonesia áp thuế chống bán phá giá tôn lạnh từ
Việt Nam và Trung Quốc. Ủy ban chống bán phá
giá Indonesia quyết định áp dụng thuế chống bán
phá giá từ 3.01% tới 49.2% đối với tôn lạnh từ Việt
Nam. Theo đó, KADI cho rằng hàng hóa bị điều tra
đã bán phá giá và gây ra thiệt hại đáng kể cho các
ngành sản xuất tôn lạnh nội địa của Indonesia.
 Ấn Độ mở phiên điều trần điều tra chống bán phá
giá sợi polyeste Việt Nam. Tổng vụ Phòng vệ
thương mại Ấn Độ đã thông báo tổ chức Phiên điều
trần cho vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với
sợi polyeste có xuất xứ từ Việt Nam, được tổ chức
vào 15h ngày 25/2/2021 theo hình thức trực tuyến.

 Chính phủ: Không phát triển ồ ạt điện mặt trời. Thủ
tướng yêu cầu không để xảy ra tình trạng phát triển ồ ạt
điện mặt trời trên địa bàn theo phong trào, thiếu sự kiểm
soát gây quá tải lưới điện khu vực và hậu quả xấu sau
này; kiểm tra, thanh tra về phát triển điện mặt trời mái
nhà tại địa phương, các công ty điện lực thời gian vừa
qua; xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.
 Việt Nam thặng dư thương mại 2,63 tỷ USD từ đầu
năm; xuất nhập 1,67 tỷ USD hàng hóa chỉ trong 7
ngày Tết. Tính từ đầu năm 2021 đến hết ngày 16/2/2021,
tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước sơ bộ
đạt 74,51 tỷ USD, tăng mạnh 31% so với cùng thời gian
năm 2020. Trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021, tổng trị giá
hàng hóa xuất, nhập khẩu của cả nước đạt 1,67 tỷ USD,
tăng tới 53% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2020.
 Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp 115.000 tỷ đồng
thuế, tiền thuê đất. Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn lần
này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm
nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp
phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021. Tổng
số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế ước tính khoảng
115.000 tỷ đồng.
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(1.64)

SÀN

ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH

THỜI GIAN
ĐẤU GIÁ

TIN THẾ GIỚI
 Chứng khoán khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ sau khi Bộ Lao động thông báo tuần vừa qua có 861.000 người nộp đơn
xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế. Dow Jones sụt 0,4%, S&P 500 giảm 0,4%,
Nasdaq Composite cũng mất 0,7%.
 Giá dầu thô tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng nay, bất chấp tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm sâu. Giá dầu thô ngọt nhẹ
WTI của Mỹ giảm 1,27% xuống 59,75 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 4 cũng giảm 0,2% xuống 63,51 USD/thùng.
 Giá vàng giảm trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng lần đầu tiên sau 5 phiên giảm liên tiếp vào phiên trước.
Giá vàng giao ngay giảm 0,28% xuống 1.771,2 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 0,2% xuống 1.771,05
USD/ounce.
 Tỷ giá USD đi xuống khi dữ liệu thống kê lạc quan củng cố kì vọng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ sau đại dịch
COVID-19. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,2092. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USDgiảm 0,02% xuống 1,3969. Tỷ
giá USD so với yen Nhật đạt 105,66.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ
Chỉ số

Giá trị hiện tại

+/- %

Chỉ số chứng khoán
31,493

-0.40%

3,914

-0.40%

30,236

-0.19%

3,087

-1.50%

30,595

-1.58%

1,511

-0.26%

90.86

-0.10%

6.46

-0.07%

US 10Y Bond Yield

1.260

-2.99%

S&P500 VIX

22.49

4.60%

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

Highlight
 NHTW Trung Quốc bơm 31 tỷ Nhân dân tệ thông qua cơ chế
cho vay trung hạn. Điều này sẽ giúp bù đắp cho các khoản cho
vay đến hạn trong tháng này. Họ cũng giữ nguyên lãi suất đối với
cơ chế này ở mức 2.95%. Mặt khác, lãi suất repo qua đêm – một
thước đo về lãi suất cho vay liên ngân hàng ngắn hạn – tăng 50 điểm
cơ bản lên 2.32%. Lãi suất repo kỳ hạn 7 ngày gần như không đổi
ở mức 2.2%.
 Lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh 1 năm. Lợi suất trái phiếu chính
phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 1,29% vào khoảng 16h15 ET ngày
16/2, lần đầu tiên vượt mốc 1,28% kể từ tháng 2/2020. Trong khi
đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng lên 2,08%.

