
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.55% 0.66% 

Giá cuối ngày 1168.52 255.77 

KLGD (triệu cổ phiếu)  673  171.23 

GTGD (tỷ đồng) 16,801  2,711  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-4,042,600 -420,410 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-229.24 -13.51 

Số CP tăng giá 95 96 

Số CP đứng giá 64 157 

Số CP giảm giá 362 101 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

AVC 10% bằng tiền 11/03/2021 

WSB 10% bằng tiền 12/03/2021 

DBD 15% bằng tiền 15/03/2021 

PPP 7% bằng tiền 16/03/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 CII: Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM dự kiến doanh thu2021 

đạt 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (chưa trừ lợi thế thương mại) 615 tỷ 

đồng. 

 POW: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông qua phương án 

chuyển nhượng cổ phần CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí. Khối lượng dự 

kiến bán là toàn bộ hơn 19,9 triệu cổ phiếu PVM. 

 NNC: Công ty Đá Núi Nhỏ thông qua kế hoạch 2021 với doanh thu đạt 

208 tỷ và lợi nhuận 35 tỷ đồng, lần lượt giảm 50% và 75%. 

 HPG: Tập đoàn Hòa Phát đang nghiên cứu đầu tư khai khoáng tại 

Australia. Hòa Phát đang chiếm 16% kim ngạch xuất khẩu của Australia 

sang Việt Nam. Dự kiến, kim ngạch nhập khẩu từ Austraila của Hòa Phát 

năm 2021 đạt 1,44 tỷ USD, gấp đôi năm trước. 

 FMC: CTCP Thực phẩm Sao Ta công bố hoạt động kinh doanh tháng 

2 với doanh số tiêu thụ đạt 11.1 triệu USD, tương đương 255 tỷ đồng , 

tăng 10% so với cùng kỳ.  

 EIB: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam đề ra kế hoạch tổng 

tài sản tăng 10%, đạt 177,000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 10% lên mức 

148,000 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 được ngân hàng 

này đặt ra tăng 63% so với kết quả đạt được năm 2020, đạt 2,150 tỷ đồng. 

 KBC: Dragon Capital đã mua 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 

47,05 triệu đơn vị, tương đương 10% vốn Tổng công ty Phát triển Đô thị 

Kinh Bắc. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 2/3. 

 KDH:  Dragon Capital đã bán 380.000 cổ phiếu CTCP Đầu tư và Kinh 

doanh nhà Khang Điền với ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 2/3. 

Quỹ ngoại này hiện nắm giữ 72,3 triệu đơn vị, tương đương 12,9% vốn. 

 HDG: Phó giám đốc chi nhánh miền Nam Nguyễn Trọng Hiếu đăng ký 

bán khớp lệnh 150.000 cổ phiếu Tập đoàn Hà Đô từ ngày 9/3 đến 7/4. 

Ông Hiếu dự kiến nắm giữ 352.654 cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn. 

 MSB: Chủ tịch HĐQT Trần Anh Tuấn đã mua 148.383 cổ phiếu Ngân 

hàng TMCP Hàng hải Việt Nam từ ngày 24/2 đến 26/2, nâng lượng nắm 

giữ lên 2,1 triệu đơn vị. 

 ASM: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn 

Hung đã bán khớp lệnh 188.000 cổ phiếu Tập đoàn Sao Mai  từ ngày 18/2 

đến 3/3. Ông Hung hiện nắm giữ 400.500 đơn vị, tương đương 0,15% vốn. 

  

TIN SÀN HOSE 

 LTG: CTCP Tập đoàn Lộc Trời dự kiến đóng cửa 2 chi nhánh bảo vệ 

thực vật tại Tp.HCM và Thanh Hóa trong năm 2021. Lý do nhằm cơ cấu 

lại tổ chức hoạt động của ngành vật tự nông nghiệp, phù hợp với định hướng 

phát triển theo chuỗi logistic, tiết giảm chi phí bán hàng. 

 BII: Ngày 24/2, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 134.570 

cổ phiếu trong số 2 triệu đơn vị do điều chỉnh lại kế hoạch tài chính. Ông 

Dũng hiện nắm giữ 6,9 triệu cổ phiếu, tương đương 12% vốn 

 UPC: Ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp 

CTCP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu từ 5/3 đến 

31/3/2021. Trước giao dịch ông Tài sở hữu 629.691 cp (tỷ lệ 18,52%).  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 136.2 NVB 5.48 

FUEVFVND 64.6 S99 1.72 

DPM 21.6 BAX 1.40 

GVR 15.4 VIG 0.87 

MBB 14.8 NDN 0.57 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM (150.1) PVS (11.45) 

VIC (105.0) INN (9.70) 

VCB (63.8) BVS (1.09) 

POW (61.7) DXP (0.79) 

MSN (52.7) IDC (0.72) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Tiếp tục đề xuất không tăng lương tối thiểu 

năm nay. Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội 

đánh giá việc thống nhất phương án khuyến nghị 

Chính phủ không điều chỉnh tăng lương tối thiểu 

vùng năm nay là phù hợp. CPI năm vừa qua tăng 

3,23%, lương tối thiểu vẫn đảm bảo cao hơn 2,28% 

so với mức tối thiểu. 

 Nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM vẫn gặp 

vướng thủ tục pháp lý. Thông tin từ HoREA cho 

biết, trên địa bàn Thành phố đến nay vẫn còn hàng 

chục dự án bị vướng mắc chưa được giải quyết của 

các doanh nghiệp bất động sản, trong đó có những 

doanh nghiệp gặp vướng mắc ở nhiều dự án đến 

nay vẫn chưa được khơi thông, chẳng hạn như Tập 

đoàn Novaland, TTC Land, Him Lam... Việc 

vướng pháp lý khiến các chủ đầu tư phải đối diện 

với nhiều khó khăn. Đồng thời, sự ảnh hưởng này 

cũng tác động không nhỏ đến nguồn cung bất động 

sản giảm mạnh, doanh nghiệp giảm doanh thu. 

Hơn hết là sự tác động đến thị trường bất động sản, 

ảnh hưởng đến kinh tế thành phố. 



TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thu 2.104 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp. Trong 2 tháng đầu năm, đã có 9 đơn vị thực 

hiện thoái vốn nhà nước với giá trị 241,6 tỷ đồng, thu 

về 2.104 tỷ đồng. Riêng thoái vốn tại 8 doanh nghiệp 

thuộc tập đoàn, tổng công ty với tổng giá trị vốn 234 

tỷ đồng, thu về 2.081 tỷ đồng. 

 Đẩy mạnh khuyến công, tạo động lực mới cho 

phát triển công nghiệp nông thôn. Bộ trưởng Bộ 

Công Thương chỉ thị, nêu rõ nhiệm vụ của các đơn vị 

chức năng liên quan cấp Bộ và các địa phương trong 

xây dựng, thực hiện và triển khai các chính sách 

nhằm đẩy mạnh cũng như tận dụng tối đa hiệu quả 

chính sách khuyến công, tạo động lực mới cho phát 

triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 – 2025. 

 Hàng không ‘xin’ cứu trợ gói tín dụng 25.000 - 

27.000 tỉ đồng. Cụ thể, Hiệp hội Hàng không Việt 

Nam đề nghị triển khai gói hỗ trợ tín dụng cho các 

hãng cải thiện khả năng thanh toán, tiếp tục xem xét, 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ mà các doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi Covid-19 đã vay của các tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tới hết năm 

2024. 

  

TIN VĨ MÔ 

 UBCK yêu cầu hỗ trợ đối đa cho doanh nghiệp chuyển từ HoSE sang HNX. Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản 

lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX. Cơ chế cho việc 

chuyển sàn từ HoSE sang HNX được triển khai từ 3/3. 

 SSI Research: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2021 vẫn sẽ sôi động. SSI Research dự báo trong năm 2021, lượng TPDN 

dưới hình thức phát hành ra công chúng sẽ cải thiện nhưng phát hành riêng lẻ sẽ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Thị trường TPDN 

sẽ giảm nhiệt so với 2020 nhưng vẫn rất sôi động và môi trường lãi suất thấp vẫn là động lực cơ bản. 

 HoSE nghiên cứu giải pháp không cho sửa, hủy lệnh giao dịch để cải thiện 30% thanh khoản thị trường. HoSE đánh giá 

giải pháp này tác động nhất định đến hành vi của nhà đầu tư. Những nhà đầu tư bình thường sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước 

khi đặt lệnh mua, bán. Các loại lệnh do robot, áp dụng thuật toán sẽ khó thực hiện hơn do độ rủi ro cao. Đồng thời tình trạng 

chẻ lệnh, rải lệnh sẽ có khả năng giảm bớt. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  30,924 -1.11% 

S&P 500  3,868  -1.34% 

Nikkei 225 28,330 -1.50% 

Kospi  2,990 -1.72% 

Hang Sheng 29,236 -2.15% 

SET  1,534 -0.60% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91.73 0.11% 

USD/CNY 6.48 -0.07% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.561 0.68% 

S&P500 VIX 28.57 7.12% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đỏ lửa sau khi phát biểu của Chủ tịch Fed không thể xoa dịu lo lắng của nhà đầu tư về lợi suất 

và kỳ vọng lạm phát lên cao. Dow Jones đóng cửa giảm 1,1%, S&P 500 giảm 1,3%. Nasdaq Composite đóng cửa giảm mạnh 

nhất với 2,1%. 

 Giá dầu tăng vọt sau khi Arab Saudi và các đồng minh OPEC+ đã gây sốc cho thị trường dầu mỏ khi quyết định không tăng 

sản lượng tại cuộc họp mới nhất. Giá dầu Brent tăng 4,15% lên mức 66,73 USD/thùng, trong khi dầu WTI giao sau nhảy vọt 

4% lên mốc 63,78 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ sau khi mất mốc 1.700 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0.01% lên 1.697,9 USD/oune. 

Giá vàng giao tháng 5 cũng tăng 0,05% lên 1.695,7 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% xuống 1,1965. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,03% xuống 1,3891. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 107,96. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 'Nền kinh tế Biden' sẽ là cơn ác mộng với Trung Quốc?. Ông 

Biden bắt đầu tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh mua hàng Mỹ 

và loại bỏ Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng. So với các lệnh cấm 

của ông Trump, đây mới là ác mộng của Bắc Kinh. Mỹ sẽ bắt tay 

với các đồng minh bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan nhằm 

đẩy mạnh xây dựng chuỗi cung ứng không phụ thuộc vào Trung 

Quốc 

 Fed không thể trấn an nhà đầu tư trong buổi họp báo ngày 

04/03. Ông Powell cho biết việc mở cửa lại nền kinh tế có thể "tạo 

ra một số áp lực cho mức giá tăng lên", đồng thời nhắc lại rằng ngân 

hàng trung ương sẽ "kiên nhẫn" trước khi thay đổi chính sách ngay 

cả khi họ cho rằng lạm phát tăng lên theo mong đợi sẽ chỉ là nhất 

thời.Một số nhà đầu tư có thể thất vọng về việc ông Powell đã 

không đưa ra dấu hiệu về sự thay đổi trong việc Fed sẽ mua tài sản 

để kiềm chế kỳ vọng lạm phát. 

Highlight 


