
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.26% 1.23% 

Giá cuối ngày 1168.47 249.22 

KLGD (triệu cổ phiếu)  554  113 

GTGD (tỷ đồng) 14,870  1,902  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-13,274,055 1,014,540 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-473.34 25.18 

Số CP tăng giá 216 100 

Số CP đứng giá 99 159 

Số CP giảm giá 209 94 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

SAB 15% bằng tiền 02/03/2021 

C4G 6% bằng cổ phiếu 02/03/2021 

DAE 14% bằng tiền 03/03/2021 

HPB 15% bằng tiền 03/03/2021 

DAD 15% bằng tiền 04/03/2021 

CPC 10% bằng tiền 04/03/2021 

SPC 7% bằng tiền 08/03/2021 

TMP 15% bằng tiền 09/03/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 MWG: CTCP Đầu tư Thế giới di động  ghi nhận doanh thu thuần tháng 

1/2021 đạt 11.049 tỷ đồng – giảm 12% so với cùng kỳ (tháng 1/2020 đạt 

12.560 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế là 494 tỷ đồng – giảm gần 11%. 

 GTN: GTNFoods lên kế hoạch sáp nhập ngược với công ty con Vilico. 

Vilico đang có vốn điều lệ 631 tỷ đồng, trong đó GTNfoods đang là công 

ty mẹ sở hữu 74,49% vốn. Theo kế hoạch, chỉ số kinh doanh của GTN bắt 

đầu được hạch toán tại sổ kế toán của Vilico vào khoảng tháng 7– 8/2021. 

 REE: Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 15.812.786 cp CTCP Cơ 

điện lạnh. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 92.355.038 cp (tỷ lệ 

29,88%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/3 đến 2/4/2021. 

 VGC: Ông Trần Đình Thể, bố bà Trần Thị Minh Loan – Giám đốc ban 

tài chính – đã bán toàn bộ 120.000 cp Tổng Công ty Viglacera CTCP. 

Giao dịch thực hiện từ 9/2 đến 25/2/2021. 

 VPG: Bà Lê Thị Thanh Lệ, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 962.400 

cp trong tổng số 2.962.400 cp (tỷ lệ 7,5571%) đang sở hữu. Giao dịch dự 

kiến thực hiện từ 3/3 đến 31/3/2021. 

 TDG:  Ông Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 800.000 cp 

CTCP Dầu khí Thái Dương  trong tổng số 1.695.018 cp (tỷ lệ 10,11%). 

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/3 đến 1/4/2021. 

 LCG: Ông Phan Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 4.686.400 

cp CTCP Licogi 13 trong tổng số 6.686.411 cp đang sở hữu. Giao dịch dự 

kiến thực hiện từ 2/3 đến 31/3/2021. 

 HDC: Ông Trần Minh Chính, nhà đầu tư, đã bán 1.391.100 cp CTCP 

Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu, giảm lượng sở hữu từ 11.734.838 cp 

(tỷ lệ 17,642%) xuống 10.343.738 cp (tỷ lệ 15,550%). Giao dịch thực hiện 

từ 22/2 đến 25/2/2021. 

 IMP: Dược phẩm Imexpharm đặt kế hoạch 2021 đạt 1.530 tỷ đồng tổng 

doanh thu, tăng 10,7% so với năm trước. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 

290 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2020. 

 NLG: Công ty Đầu tư Nam Long đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu quỹ để 

tài trợ vốn lưu động và mở rộng quỹ đất. Thời gian thực hiện giao dịch từ 

9/3 đến 7/4.  

 TDH: Tòa án Nhân dân TP HCM ra Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn 

cấp tạm thời liên quan đến Cục thuế TP HCM liên quan đến vụ việc truy 

thu gần 400 tỷ đồng tiền thuế của Thuduc House. 

TIN SÀN HOSE 

 IDV: Hạ tầng Vĩnh Phúc được phê duyệt đầu tư dự án KCN 165ha. Tổng 

vốn đầu tư của dự án là 1.520 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 

245 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng là 1.275 tỷ đồng. 

 L14:  Barca Global Master Fund, L.P đã bán 723.333 cp CTCP Licogi 

14, giảm lượng sở hữu từ 1.105.333 cp (tỷ lệ 10,53%) xuống 382.000 cp (tỷ 

lệ 3,64%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/2/2021. 

 SVN: Ông Nguyễn Văn Chiến, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp 

CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam. Trước giao dịch ông Chiến không sở 

hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/3 đến 30/3/2021. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VJC 22.9 PVS 25.18 

HPG 22.4 NVB 8.81 

GAS 17.2 THD 1.10 

MBB 12.8 SHB 0.55 

PNJ 8.2 BNA 0.46 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM (137.1) TNG (4.74) 

VRE (75.4) CSC (1.39) 

DXG (46.1) BVS (1.20) 

MSN (42.2) IDJ (0.93) 

HDB (37.7) TIG (0.72) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Hơn 33.600 doanh nghiệp rút khỏi thị trường 

trong hai tháng. Doanh nghiệp ngừng kinh doanh 

có thời hạn tập trung nhiều ở lĩnh vực bán buôn, bán 

lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch, xây dựng. Hai 

tháng đầu năm ghi nhận hơn 18.100 doanh nghiệp 

thành lập mới, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng giảm 

gần 8%, chỉ với hơn 11.000 doanh nghiệp. 

 Gần 29 nghìn lượt khách quốc tế tới Việt Nam 

trong hai tháng đầu năm, giảm 99,1% so với cùng 

kỳ năm trước. Riêng trong tháng 2 có khoảng 

11.000 lượt khách. Tính chung hai tháng đầu năm 

2021, vận tải hành khách đạt 684,1 triệu lượt khách 

vận chuyển, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Hàng hóa qua cảng biển tháng 1 tăng kỷ lục. Theo 

Cục Hàng hải, trong tháng 1/2021, khối lượng hàng 

hóa container thông qua cảng tăng 28% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng cao nhất 

trong vài năm gần đây. 2 tháng đầu năm 2021, tổng 

sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam 

tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020, ước đạt hơn 

113,5 triệu tấn.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Xuất khẩu 2 tháng ước đạt 48,5 tỷ USD, tăng hơn 

23%. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch 

ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. 

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, ước đạt 

17,3 tỷ USD, tăng gần 86% so với cùng kỳ 2020. Sau 7 

tháng EVFTA có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu sang EU 

tăng gần 23%.  

 CPI tháng 2 tăng 1,52% so với tháng 1. Những nguyên 

nhân như giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia 

đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp 

Tết Nguyên đán, chương trình hỗ trợ giảm giá điện, tiền 

điện kết thúc... đã làm CPI tháng 2/2021 tăng 1,52% so 

với tháng liền trước. Đây là mức tăng cao nhất của chỉ số 

CPI tháng 2 trong 8 năm vừa qua. 

 Hơn 2 tỷ USD đổ vào khu công nghiệp, khu kinh tế 

trong 2 tháng đầu năm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông 

tin, tính lũy kế đến cuối tháng 2/2021, tổng vốn đầu tư 

đăng ký của các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp đạt khoảng 5,3 tỷ USD và 324,9 nghìn tỷ 

đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án 

hạ tầng 2,34 tỷ USD và 152,4 nghìn tỷ đồng, bằng 

khoảng 46,2% tổng vốn đầu tư đã đăng ký. 



TIN VĨ MÔ 

 Kế hoạch chuyển bớt giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX để giảm đơ, nghẽn. Theo thông báo, việc chuyển đổi này vẫn 

giữ nguyên các quy định giao dịch như của HOSE (biên độ, kết cấu phiên, bước giá,…). Tại hệ thống của VSD, các chứng 

khoán này có thể được đổi định danh thành chứng khoán thuộc HNX hoặc giữ nguyên là thuộc HOSE. Động thái này của HNX 

diễn ra trong bối cảnh hệ thống giao dich của HOSE có dấu hiệu quá tải trong nhiều tháng gần đây. 

 Việt Nam nằm trong top 10 thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới trong 2 tháng đầu năm với mức tăng 5,85%. 

Diễn biến tích cực của thị trường đến từ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tốt tại Việt Nam cùng việc duy trì ổn định vĩ mô. 

 Gần 3.000 tỷ đồng đổ vào TTCK Việt Nam trong 2 tháng đầu năm thông qua các quỹ ETF. Lũy kế từ đầu năm tới nay, 

các quỹ ETF trên TTCK Việt Nam hút ròng tổng cộng 135,33 triệu USD, trong đó dòng vốn đổ vào thị trường Việt Nam xấp xỉ 

130 triệu USD (~3.000 tỷ đồng). Dòng vốn ETF từ đầu năm tới nay đã góp phần quan trọng giúp cân bằng áp lực bán ròng của 

khối ngoại (bán ròng hơn 2.700 tỷ đồng). 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  30,932 -1.50% 

S&P 500  3,811  -0.47% 

Nikkei 225 29,600  2.19% 

Kospi  3,013  -2.80% 

Hang Sheng 28,980 -3.64% 

SET  1,496 0.38% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.81 -0.07% 

USD/CNY 6.48 -0.07% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.403 -3.63% 

S&P500 VIX 28.89 35.38% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tiếp tục đỏ lửa khi nỗi lo lạm phát và lãi suất tăng vẫn ám ảnh nhà đầu tư. Cả Dow Jones 

và S&P 500 đều đi xuống rõ rệt. Dow Jones sụt 1,5%, S&P 500 giảm 0,5%, Nasdaq Composite tăng 0,6%. 

 Giá dầu hôm nay biến động trái chiều trong đầu tuần mới. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,76% lên 62,59 

USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 5 giảm 2,54% xuống 64,43 USD/thùng. 

 Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay. Giá vàng giao ngay tăng 0,24% lên 1.739,7 USD/ounce. Giá vàng giao 

tháng 4 cũng tăng 0,31% lên 1.737,65 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,14% lên 1,2089. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,28% lên 1,3973. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,08% xuống 106,50. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc tiếp tục miễn trừ thuế với một số loại hàng hóa Mỹ. 

Trung Quốc tiếp tục miễn thuế bổ sung đối với một số hàng hóa của 

Mỹ cho đến tháng 9 sau khi công bố danh sách 65 mặt hàng nhập 

khẩu của Mỹ được loại khỏi vòng đáp trả thuế quan thứ hai. Về phía 

Mỹ, một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Joe 

Biden mới đây cho biết Washington không dỡ bỏ những loại thuế 

thương mại nhằm vào hàng hóa Trung Quốc được áp dụng dưới 

thời Tổng thống Donald Trump cho đến khi tiến hành "đánh giá và 

tham vấn kỹ lưỡng" với các đồng minh. 

 Biden hối thúc Thượng viện thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ 

USD. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh việc Hạ viện nước 

này thông qua gói cứu trợ dịch Covid-19 khổng lồ trị giá 1.900 tỷ 

USD. Ông cho rằng nếu hành động ngay lúc này, cần dứt khoát, 

nhanh chóng và mạnh dạn, nước Mỹ cuối cùng cũng có thể vượt 

lên trên tình hình hiện nay. 
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