
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.92% -0.91% 

Giá cuối ngày 1183.45 272.34 

KLGD (triệu cổ phiếu)  684  163.93 

GTGD (tỷ đồng) 15,415  2,590  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-560,700 127,980 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-283.36 8.47 

Số CP tăng giá 110 93 

Số CP đứng giá 63 142 

Số CP giảm giá 359 119 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

EPH 10% bằng tiền 24/03/2021 

SFI 10% bằng tiền 24/03/2021 

VTC 11% bằng tiền 25/03/2021 

LBM 10% bằng tiền 25/03/2021 

DP3 80% bằng tiền 26/03/2021 

THS 10% bằng tiền 26/03/2021 

CAP 40% bằng tiền 29/03/2021 

CMF 50% bằng tiền 30/03/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã bán xong 25 triệu cổ phiếu quỹ 

đăng ký trước đó. Giá bán được xác định là 57.057 đồng/cổ phiếu, thu về 

hơn 1.400 tỷ đồng. Bán thành công số cổ phiếu quỹ này, Petrolimex giảm 

số cổ phiếu quỹ sau giao dịch còn lại hơn 50 triệu đơn vị. 

 HT1: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, vợ ông Nguyễn Văn Chuyền – 

Thành viên HĐQT CTCP Xi măng Hà Tiên 1 đăng ký mua thêm 5 triệu 

cổ phiếu HT1 để đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức 

thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 25/3 đến 23/4/2021. Hiện bà Hồng Nhung 

đang nắm giữ 876.004 cổ phiếu HT1 

 KBC: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc  đặt kế hoạch doanh 

thu hợp nhất năm 2021 ở mức 6.600 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.000 tỷ đồng; 

lần lượt gấp 3 và 6,7 lần năm 2020.  

 HBC: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết trúng thầu thi công dự 

án chung cư Midori Park the Glory tại thành phố mới Bình Dương với 

tổng giá trị hơn 1.372 tỷ đồng. Xây dựng Hòa Bình là tổng thầu thi công 

toàn bộ dự án, thời gian thi công trong 25 tháng.  

 VHC: Vĩnh Hoàn thông báo doanh số xuất khẩu lũy kế 2 tháng đầu 

năm đạt 1.068 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Xét về tỷ 

trọng, thị trường Mỹ vẫn đóng góp doanh số xuất khẩu lớn nhất cho Vĩnh 

Hoàn với 43%, tiếp theo là châu Âu với 16,6%. 

 SSI: En Fund L.P đã nắm giữ 7,21% vốn của SSI sau khi chuyển đổi 

1,15 triệu trái phiếu thành hơn 46,8 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông 

lớn kể từ ngày 16/3. Số lượng cổ phần sau phát hành của SSI là 649,8 triệu 

cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ gần 6.500 tỷ đồng. 

 TMS: CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt đã mua 658.000 cổ phiếu với ngày 

giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 19/3. Công ty hiện nắm giữ gần 5,1 

triệu đơn vị, tương đương 6,2% vốn. 

 DHC: Chủ tịch HĐQT Lương Văn Thành đã mua 540.000 cổ phiếu, 

nâng lượng nắm giữ lên 4,5 triệu đơn vị, tương đương 8,1% vốn CTCP 

Đông Hải Bến Tre.  Giao dịch thực hiện từ ngày 18/3 đến 23/3. 

 TCB: Ông Nguyễn Văn Trung, chồng của người được ủy quyền công 

bố thông tin Thái Hà Linh, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu 

Techcombank  qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 26/3 đến 

22/4. Ông Trung dự kiến nắm giữ 608.500 đơn vị. 

 DXG: Dragon Capital đã bán 3,8 triệu cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh, 

giảm lượng nắm giữ còn 86,4 triệu đơn vị, tương đương 16,7% vốn.  

 NTL: Bà Trần Thị Mừng đã bán 200.000 cổ phiếu CTCP Phát triển đô 

TIN SÀN HOSE 

 MVN: Sau kiểm toán, lợi nhuận Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 

chuyển từ lỗ 181 tỷ sang có lãi 209 tỷ đồng. Công ty cho biết chênh lệch 

389 tỷ đồng này do công ty mẹ điều chỉnh hồi tố hạch toán các khoản dự 

phòng trong giai đoạn cổ phần hóa.  

 QNS: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 

1 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 25/3 đến 

23/4. Ông Đàng đang nắm giữ 21,9 triệu cổ phiếu, tương đương 6,15% vốn. 

 KDM: Ông Phan Thanh Dũng đã mua 111.000 cổ phiếu Tổng công ty 

phát triển Khu đô thị Dân cư mới , nâng lượng nắm giữ còn hơn 1,6 triệu đơn 

vị, tương đương 23,1% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 16/3. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSB 107.4 PVS 8.17 

MBB 91.1 VCS 1.88 

ACB 47.1 SHS 1.43 

E1VFVN30 31.8 INN 0.75 

FUEVFVND 25.6 SZB 0.60 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM (187.5) TNG (3.06) 

CTG (76.6) BVS (0.97) 

VCB (31.8) ART (0.83) 

VIC (29.8) PPS (0.67) 

PLX (28.1) HOM (0.30) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty TNHH MTV In báo  

Nghệ An 
05/04/2021 

Công ty TNHH MTV Lương thực 

Lương Yên 
12/04/2021 

Công ty TNHH MTV Muối Việt 

Nam 
12/04/2021 

HSX 
Công ty Cổ phần Bất động sản Khải 

Hoàn Land 
19/04/2021 

 Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-

Canada đạt kỷ lục. Sau 2 năm triển khai Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương tại Việt Nam, kim ngạch thương mại 

hàng hóa song phương Canada-Việt Nam đạt mức 

kỷ lục 8,9 tỷ USD trong năm 2020, tăng 12% so 

với năm trước và 37% trong 2 năm khi hiệp định 

đi vào hiệu lực, bất chấp tác động từ đại dịch 

COVID-19. Năm 2020, dưới ảnh hưởng của dịch 

bệnh, tỉ lệ tăng trưởng thương mại giữa hai bên có 

chậm lại nhưng vẫn cao gần gấp đôi so với trung 

bình tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.  

 Hà Nội chuẩn bị khởi công loạt cụm công 

nghiệp. Về tiến độ cụ thể, thành phố dự kiến khởi 

công xây dựng 1 CCN trong quý I-2021; khởi công 

23 CCN trong quý II-2021; khởi công 13 CCN 

trong quý III-2021; khởi công 6 CCN trong quý 

IV-2021. Ngoài việc khởi công xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật 43 cụm công nghiệp đã có quyết định 

thành lập giai đoạn 2018-2020, thành phố cũng sẽ 

tập trung rà soát quy hoạch phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn thành phố. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 SSI Research: Lãi suất có thể tăng từ cuối quý II. SSI 

Research cho rằng lãi suất tiền gửi và cho vay sẽ ổn định 

trong quý I và đầu quý II. Hiện cung cầu ngoại tệ trong 

nước đang khá thuận lợi nên tỷ giá USDVND về dài hạn 

vẫn ổn định, tuy nhiên có thể dao động trong ngắn hạn 

theo diễn biến của đồng USD trên thị trường quốc tế. 

 Dự báo đến nửa cuối năm 2022 ngành dệt may mới 

phục hồi. Chủ tịch Vinatex cho rằng nhanh phải đến quý 

III/2022, ngành dệt may mới có thể trở lại ngưỡng tiêu 

thụ của năm 2019. Hiện tại, các doanh nghiệp đã có đơn 

hàng đến hết tháng 4. Những mặt hàng như hàng dệt kim, 

hàng phổ thông với sức tiêu thụ lớn đã có đơn hàng đến 

tháng 7, tháng 8. 

 Trung Quốc rời 'ngôi vương' nhập khẩu cá tra Việt. 

Từ vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu cá tra Việt 

Nam năm 2020, Trung Quốc - Hồng Kông đã tụt xuống 

hạng 4, sau Mỹ, khối CPTPP và EU trong 2 tháng đầu 

năm nay. Theo VASEP, sự sụt giảm này là hệ lụy của cả 

năm 2020, xuất khẩu sang thị trường này gặp nhiều cản 

trở trong đó có dịch Covid-19, gián đoạn giao thương do 

vi rút Corona đã khiến giá trị xuất khẩu cá tra sang thị 

trường này đột ngột giảm sút. 

TIN VĨ MÔ 

 HNX đặt mục tiêu lợi nhuận đi ngang, sẽ đảm bảo hệ thống giao dịch không có lỗi. Năm nay, HNX dự kiến đạt gần 824 tỷ 

đồng doanh thu, tăng 4,4% so với thực hiện năm trước nhưng lãi trước thuế đi ngang và dự kiến đạt gần 500 tỷ đồng. Tổng kinh 

phí kinh doanh theo kế hoạch là 324 tỷ đồng.  Năm 2021, HNX dự kiến sẽ hoàn thành nghiệm thu và tiếp nhận hệ thống giao 

dịch mới theo gói thầu với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX). 

 HAR bị phạt 70 triệu đồng do CBTT không đúng thời hạn nhiều tài liệu. Ngày 22/3, Thanh tra UBCKNN ban hành quyết 

định về việc xử phạt vi phạm đối với Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền. 

 Chứng khoán VNDIRECT giao dịch ngày cuối cùng trên HoSE vào 30/3 trước khi tạm chuyển sang HNX. Theo đó, 

220,43 triệu cổ phiếu VND sẽ giao dịch ngày cuối cùng trên HoSE vào ngày 30/3/2021. Trong số các doanh nghiệp "xung 

phong" chuyển giao dịch sang sàn Hà Nội, VND là cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất với khối lượng giao dịch hàng triệu đơn 

vị mỗi phiên. Trong khi các cổ phiếu như BBC, SSC, ABT, VFG có thanh khoản rất thấp. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 32.423  -0,94% 

S&P 500 3.910 -0,76% 

Nikkei 225 28.716  -0,96% 

Kospi 3.003  -0,04% 

Hang Sheng 28.497  -1,34% 

SET 1.564  -0,13% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,375 0,03% 

USD/CNY 6,5 0,06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1,608 -1,81% 

S&P500 VIX 20.30 7,52% 

 Chứng khoán Mỹ lao dốc khi bóng ma dịch bệnh quay lại. Các cổ phiếu cơ bản, phụ thuộc vào việc mở cửa nền kinh tế là 

những cổ phiếu đi xuống nhanh nhất.  Dow Jones mất 0,9%, Nasdaq Composite sụt 1,1%, S&P 500 giảm 0,8%. 

 Dầu sụt giảm hơn 4% do lo ngại về lệnh phong tỏa ở châu Âu. Hợp đồng dầu Brent rớt 4% xuống 62.01 USD/thùng. Hợp 

đồng dầu WTI mất 4.4% còn 58.85 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay giảm 0,05% xuống 1.727,1 USD/ounce, giá vàng giao tháng 5 

tăng 0,02% lên 1.725,5 USD.  

 Tỷ giá USD hôm nay tăng lên mức đỉnh của hai tuần. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,09% xuống 1,1839. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,18% xuống 1,3725. Tỷ giá USD so với yen Nhật  giảm 0,03% xuống 108,53. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Chính quyền Joe Biden cân nhắc kế hoạch kinh tế lên tới 3,000 

tỷ USD nằm trong chương trình kinh tế dài hạn sau khi gói kích 

thích 1,900 tỷ USD được thông qua, dựa trên nguồn tin thân cận.   

 Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell: Lạm phát dự kiến sẽ 

tăng nhưng không vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Trong dự báo 

tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự đoán nền kinh tế sẽ tăng 

trưởng 6,5% vào năm 2021, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 

1983. Tỷ lệ lạm phát được đo bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá 

nhân dự kiến sẽ đạt 2,4% vào cuối năm Năm 2021. Tỷ lệ lạm phát 

trong tháng Giêng năm nay là 1,5%. 

Highlight 


