
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.04% 1.39% 

Giá cuối ngày 1168.27 263.42 

KLGD (triệu cổ phiếu)  653  143.29 

GTGD (tỷ đồng) 15,585  2,094  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-34,400,400 -1,027,480 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-1,246.80 -9.56 

Số CP tăng giá 274 158 

Số CP đứng giá 73 143 

Số CP giảm giá 183 53 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TMP 15% bằng tiền 09/03/2021 

HIZ 10% bằng tiền 10/03/2021 

AVC 10% bằng tiền 11/03/2021 

SBH 15% bằng tiền 11/03/2021 

WSB 10% bằng tiền 12/03/2021 

DBD 15% bằng tiền 15/03/2021 

PNJ 8% bằng tiền 15/03/2021 

PPP 7% bằng tiền 16/03/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 NVL: Ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch 

Novaland đã mua vào 3.332.991 cổ phiếu NVL theo điều kiện phát hành 

cổ phiếu của công ty. Với mức giá phát hành 59.200 đồng/cp, ông Quân đã 

bỏ ra khoảng hơn 197,3 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu NVL, nâng số lượng 

nắm giữ từ 42,376 triệu cổ phiếu NVL lên 45,7 triệu cổ phiếu. 

 VJC: CTCP Hàng không Vietjet muốn đưa toàn bộ 17.772.740 cổ phiếu 

quỹ đang sở hữu ra bán để tăng nguồn vốn lưu động. Tạm tính theo thị 

giá hiện tại, số cổ phiếu quỹ mà Vietjet muốn bán ra lần này có giá trị 

khoảng 2.400 tỷ đồng. 

 TDM: Nước Thủ Dầu Một trình kế hoạch sản xuất 70 triệu m3 nước, 

tiêu thụ 69 triệu m3 nước; lần lượt tăng 12,5% và 12% so với năm trước. 

Doanh thu nước tăng 17,5% đạt 453 tỷ đồng, lãi sau thuế tăng 53% đạt 265 

tỷ đồng.  

 SFI:  Ông Nguyễn Hải Nguyên, con trai của Tổng giám đốc Nguyễn 

Hoàng Anh, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh 

và thỏa thuận, từ ngày 15/3 đến 13/4. Ông Nguyên dự kiến nắm giữ 

200.000 cổ phiếu, tương đương 1,5% vốn CTCP Đại lý Vận tải Safi. 

 HAH: CTCP Đại lý Cánh đồng Xanh đăng ký bán toàn bộ 668.400 cổ 

phiếu từ ngày 11/3 đến 9/4. Ông Trần Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT Đại 

lý Cánh đồng Xanh là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Vận tải 

và Xếp dỡ Hải An. 

 THI: CTCP Thiết bị điện Gelex không mua cổ phiếu nào trong 500.000 

đơn vị đăng ký do chưa tìm được đối tác phù hợp. Công ty giữ nguyên 

lượng nắm giữ là 39,5 triệu đơn vị, tương đương 89,7% vốn CTCP Thiết 

bị điện. Ông Nguyễn Văn Tuấn là Chủ tịch HĐQT tại 2 công ty trên. 

 DHC: Từ ngày 3/2 đến 2/3, Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Nghĩa 

đã mua 160.000 cổ phiếu trong 1 triệu đơn vị đăng ký do tình hình thị 

trường không thuận lợi. Số lượng cổ phiếu ông Nghĩa đang nắm giữ hiện là 

2,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,1% vốn CTCP Đông Hải Bến Tre. 

 PDR: Bà Ngô Thị Minh Hương, chị dâu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn 

Văn Đạt, đã bán toàn bộ 152.701 cổ phiếu CTCP Phát triển Bất động sản 

Phát Đạt từ ngày 9/2 đến 3/3. 

 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, 

tang 10% so với cùng kỳ. Kết quả này theo thời gian thực chỉ có 19 ngày 

do nghỉ tết, trong đó đã tính chung cho cả Công ty thành viên Khang An 

Foods (FMC sở hữu 77.09% vốn).  

TIN SÀN HOSE 

 TID: Tổng công ty Tín Nghĩa thông qua giải thể Công ty cổ phần Hàng 

không Tín Nghĩa Express. Doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký 700 tỷ 

đồng, trong đó Tổng công ty Tín Nghĩa góp 315 tỷ (45% vốn).  

 VNH: Bà Bùi Thị Kim Cúc đã mua 131.200 cổ phiếu CTCP Đầu tư Việt 

Việt Nhật, nâng lượng nắm giữ lên 613.200 đơn vị, tương đương 7,6% vốn. 

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 4/3. 

 CC1: CTCP Top American Việt Nam, tổ chức liên quan đến Chủ tịch 

HĐQT Nguyễn Văn Huấn, đã bán toàn bộ 12,1 triệu cổ phiếu Tổng Công 

ty Xây dựng Số 1 vào ngày 26/2. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 62.0 SHS 4.39 

VRE 26.5 BAX 1.83 

FUEVFVND 14.8 THT 0.21 

DPM 12.9 TAR 0.11 

KBC 11.5 MST 0.07 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

POW (213.0) BVS (4.93) 

VNM (203.9) PVS (1.73) 

HPG (171.2) APS (1.18) 

VIC (99.9) VCS (1.14) 

VCB (92.6) API (0.98) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty TNHH MTV In báo  

Nghệ An 
05/04/2021 

 Việt Nam lần đầu vào nhóm có chỉ số tự do 

kinh tế trung bình. Với 61,7 điểm, Việt Nam là 

nền kinh tế tự do thứ 90 trong bảng xếp hạng 

điểm số tự do kinh tế của Heritage Foundation. 

Chỉ số năm nay được Heritage Foundation đo 

lường trên 184 nền kinh tế,  dựa trên 12 yếu tố 

định lượng và định tính, được nhóm thành bốn 

"trụ cột" của tự do kinh tế.  

 Tiến độ các dự án, công trình đầu tư công bị 

chậm lại trong tháng 2. Tổng cục Thống kê cho 

biết, tháng 2/2021 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 

trùng với đợt bùng phát dịch COVID-19 tại một 

số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do đó, 

tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị chậm 

lại.Đồng thời, chủ đầu tư, nhà thầu chủ yếu tập 

trung thực hiện các dự án chuyển tiếp nên tỷ lệ 

vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà 

nước 2 tháng đầu năm so với kế hoạch đạt không 

cao, bằng 9%, tuy nhiên vẫn cao hơn 5 năm trở 

lại đây. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu tác động tăng giá đất 

ở nhiều địa phương. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn 

bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến phản 

ánh nhiều địa phương đang điều chỉnh bảng giá đất, việc 

tăng bảng giá đất làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp 

đang thuê đất. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp 

cần sự tiếp sức của Nhà nước, không nên tăng giá đất.  

 Bộ Tài chính: Đã kiểm tra 16,5 nghìn hồ sơ khai thuế, 

kiến nghị xử lý hơn 8.800 tỷ đồng trong 2 tháng đầu 

năm. 2 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước vẫn 

đạt khá ở mức 286,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, 

tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2020. Về chi ngân sách, tổng 

chi cân đối ngân sách tháng 2 ước đạt 115,7 nghìn tỷ 

đồng; lũy kế chi 2 tháng đạt 207,3 nghìn tỷ đồng, bằng 

12,3% dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020. 

 Yêu cầu các ngân hàng tiếp tục hỗ trợ khách hàng bị 

ảnh hưởng bởi Covid-19. NHNN yêu cầu các tổ chức 

tín dụng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các 

tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung, 

tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn 

cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19. 

TIN VĨ MÔ 

 VDSC: Cơ hội đến từ cổ phiếu dầu khí, thép và phân bón. Theo VDSC, VN-Index sẽ cần thời gian để kiểm định vùng 

1.200 điểm nhưng triển vọng lạc quan trong trung và dài hạn sẽ tiếp tục duy trì. Các cổ phiếu thuộc ngành dầu khí, thép và 

phân bón là những mã đáng chú ý bởi cơn sóng giá cả hàng hoá. 

 SSI Research: “Áp lực bán ròng của khối ngoại không còn nhiều, VN-Index có thể vượt mốc 1.200 điểm với lực kéo từ 

nhà đầu tư trong nước”. SSI Research cho rằng các nhịp thoái lui từ vùng cản này đang được hỗ mạnh ở vùng 1.175 – 1.150 

điểm trong khi xu hướng tăng của chỉ số vẫn chưa thay đổi. Vì vậy, khả năng VN-Index vẫn sẽ hướng đến và thử thách vùng 

đỉnh cũ 1.200 với động lực từ nhóm NĐT Cá nhân trong thời gian tới. Trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán ròng, NĐT Cá 

nhân mua ròng 6.348 tỷ đồng trên HOSE trong 2 tháng đầu năm 2021. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  31,802 0.97% 

S&P 500  3,821  -0.54% 

Nikkei 225 28,837 0.33% 

Kospi  2,970 -0.87% 

Hang Sheng 28,540 -1.92% 

SET  1,544 -0.02% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92.438 0.02% 

USD/CNY 6.48 -0.07% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.584 -0.65% 

S&P500 VIX 25.47 3.28% 

 Chứng khoán Mỹ phân hóa rõ rệt khi các cổ phiếu thuận chu kỳ kinh tế đồng loạt thăng hoa sau tin Thượng viện phê chuẩn 

gói cứu trợ kinh tế 1.900 tỷ USD. Ngược lại, cổ phiếu công nghệ cắm đầu lao dốc, đẩy chỉ số Nasdaq vào vùng điều chỉnh. 

Dow Jones bật tăng 1%, S&P 500 tăng 0,5%. Nasdaq Composite giảm 2,4%. 

 Giá dầu hôm nay mất mốc 70 USD/thùng sau khi vụ tấn công vào cơ sở khai thác dầu của Arab Saudi không gây thiệt hại. 

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,42% xuống 64,77 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 5 tăng 0,15% lên 68,1 

USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ sau khi xuống thấp nhất 9 tháng trong phiên trước. Giá vàng giao ngay tăng 0,09% lên 1.684,5 

USD/ounce. Giá vàng giao tháng 5 cũng tăng 0,1% lên 1.681,35 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay leo lên đỉnh của hơn 3 tháng trở lại đây. Đồng bạc xanh đã mạnh lên gần 2,5% tính từ đầu năm đến 

thời điểm hiện tại. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,06% lên 1,1851. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 

1,3882. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên 108,91. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 EU có thể mất 100 tỷ euro do chậm tiêm vaccine Covid-19. 

Bloomberg nhận định: “Theo tính toán của Bloomberg Economics, 

việc trì hoãn mở (lại kinh doanh) trong một tháng hoặc ba tháng có 

thể khiến nền kinh tế EU thiệt hại từ 50 tỷ euro đến 100 tỷ euro". 

 Xuất khẩu của Trung Quốc tăng hơn 60% trong 2 tháng đầu 

năm. Chỉ riêng tháng 2/2021, xuất khẩu của Trung Quốc cao hơn 

gấp đôi so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu bùng nổ trong những 

tháng gần đây vì nhu cầu về thiết bị y tế và thiết bị làm việc tại nhà 

tăng vọt trên toàn cầu. Điều này góp phần củng cố đà hồi phục hình 

chữ V của Trung Quốc. 
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