
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.11% -1.34% 

Giá cuối ngày 1163.1 268.69 

KLGD (triệu cổ phiếu)  691  168.51 

GTGD (tỷ đồng) 17,434  2,560  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-9,078,100 -202,080 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

267.09 3.08 

Số CP tăng giá 206 84 

Số CP đứng giá 82 143 

Số CP giảm giá 244 127 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

QST 9% bằng tiền 31/03/2021 

RDP 16% bằng cổ phiếu 02/04/2021 

DNR 15% bằng tiền 02/04/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HPG: Tập đoàn Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu 2021 toàn tập đoàn 

dự kiến 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 18.000 tỷ đồng, tăng 

lần lượt 33,15% và 33,27% so với thực hiện năm 2020. 

 CTI: CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico sẽ chào bán riêng lẻ 

để huy độn huy động 200 tỷ trái phiếu trong tháng 4/2021, số tiền thu về 

sẽ dùng đầu tư các dự án trọng điểm. 

 LDG: CTCP Đầu tư LDG lên kế hoạch 2021 với doanh thu thuần 1.574 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 301 tỷ đồng. So với kết quả năm 2020, doanh 

thu tăng 13% còn lợi nhuận gấp 23 lần.  

 FTS: Chứng khoán FPT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 

chỉ tiêu doanh thu đạt 472 tỷ đồng, tăng 6,03% so với thực hiện 2020. 

Lợi nhuận trước thuế ở mức 260 tỷ đồng, tăng 3,9%. Số lượng nhân viên 

dự kiến tăng từ 386 người lên thành 420 người. 

 SZL: Sonadezi Long Thành lên kế hoạch năm 2021 gồm tổng doanh 

thu 410 tỷ đồng, tăng 1%; lãi sau thuế 87 tỷ, giảm 15% so với năm trước. 

Cổ tức dự kiến 25%. 

 TMS: CTCP Đầu tư Toàn Việt đã bán toàn bộ 2,2 triệu cổ phiếu CTCP 

Transimex  qua phương thức thỏa thuận vào ngày 24/3. Ông Bùi Tuấn Ngọc 

là Chủ tịch HĐQT tại 2 công ty trên. 

 FPT: CTCP Đầu tư và Thương mại BDM, tổ chức liên quan đến bà Đỗ 

Thị Ngọc Mai – con gái của Thành viên HĐQT Đỗ Cao Bảo, đã bán 

581.700 cổ phiếu CTCP FPT  từ ngày 25/2 đến 25/3. Công ty sau đó còn 

sở hữu 79 cổ phiếu lẻ. 

 NVL: Quyền giám đốc Tài chính Nguyễn Thị Xuân Dung đã mua 

350.000 cổ phiếu  NVL theo điều kiện phát hành cổ phiếu của tổ chức vào 

ngày 24/3. Bà Dung đang nắm giữ 354.746 đơn vị. 

 C47: Ông Chu Văn Thế, anh rể của Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Nam 

Long, đã bán 547.200 cổ phiếu CTCP Xây dựng 47 qua phương thức khớp 

lệnh và thỏa thuận, từ ngày 25/2 đến 23/3. Ông Thế còn sở hữu 70 đơn vị. 

 PME: Stada Service Holding B.V đã mua 971.214 cổ phiếu trong số 1,1 

triệu cổ phiếu đăng ký. Công ty nâng lượng nắm giữ lên 67,2 triệu đơn vị, 

tương đương gần 89,5% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức 

khớp lệnh và thỏa thuận vào ngày 23/2. Ông Carsten Patrick Cron, Phó Chủ 

tịch điều hành phụ trách các thị trường đang phát triển của Stada 

Arzneimittel AG, công ty mẹ của Stada Service Holding B.V là Chủ tịch 

HĐQT Pymepharco. 



TIN SÀN HOSE 

 WSB: Bia Sài Gòn Miền Tây đặt mục tiêu 2021 đạt 994,5 tỷ đồng tổng 

doanh thu, tăng trưởng 19% so với doanh thu thực hiện năm 2020. Kế hoạch 

lợi nhuận trước thuế hơn 134,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 

118,4 tỷ đồng, tăng 3% so với lợi nhuận đạt được năm 2020. 

 SHS: Phó Tổng giám đốc Trần Thị Thu Thanh đăng ký bán thỏa thuận 

toàn bộ 146.600 cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, tương 

đương 0,1% vốn từ ngày 29/3 đến 15/4. 

 KDM: Ông Phan Thanh Dũng đã bán 124.000 cổ phiếu Tổng công ty phát 

triển Khu đô thị Dân cư mới, giảm lượng nắm giữ còn gần 1,6 triệu đơn vị, 

tương đương 21,9% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 18/3. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC 744.7 VCS 4.09 

NVL 33.2 DP3 0.75 

GAS 24.1 IDJ 0.45 

KBC 22.8 BVS 0.42 

FUEVFVND 20.9 ITQ 0.19 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM (132.4) AMV (0.98) 

CTG (91.8) PVC (0.96) 

SSI (63.0) HHG (0.37) 

HPG (52.9) KTS (0.34) 

MBB (45.3) MBG (0.24) 

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 

 Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên 

Hợp Quốc trong tháng 4. Vụ trưởng Vụ các Tổ 

chức quốc tế - Bộ Ngoại giao cho biết chương trình 

hoạt động trong tháng 4 của Hội đồng Bảo An sẽ 

tương đối bận rộn với gần 30 cuộc họp cấp đại sứ, 

xử lý 12 vấn đề ở tất cả các khu vực trên thế giới. 

Việt Nam sẽ hết sức nỗ lực tham gia tích cực, chủ 

động, có trách nhiệm, bảo đảm tính khách quan, 

minh bạch, xử lý khác biệt giữa các nước thành viên, 

cố gắng duy trì đoàn kết, đồng thuận để giải quyết 

các vấn đề... 

 EVN có thể tiếp tục cắt giảm công suất điện gió ở 

mức cao do thừa điện. Giai đoạn mùa lũ và cuối 

năm 2021, hiện tượng thừa nguồn sẽ tiếp tục xuất 

hiện khi nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỷ lệ lớn, 

nhất là vào các dịp lễ, tết. Từ tháng 10/12/2021, khi 

các nguồn điện gió vào vận hành đủ, cùng với giai 

đoạn mùa lũ miền Trung - Nam, lượng công suất 

thừa có thể lớn hơn, với thời gian dài hơn. Theo 

EVN, dự kiến nguồn điện gió vào vận hành thời gian 

tới sẽ đối mặt tình trạng sản xuất ra không bán được 

hết, nên có thể bị cắt giảm công suất ở mức cao. 



TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Chính phủ ban hành nghị quyết bảo đảm an ninh 

lương thực quốc gia. Nghị quyết hấn mạnh, vấn đề an 

ninh lương thực luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt 

quan tâm, chỉ đạo, nhằm bảo đảm an ninh lương thực 

quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Nghị quyết đặt ra mục 

tiêu chung là bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm cho tiêu 

dùng trong nước trong mọi tình huống và một phần cho 

xuất khẩu. 

 Việt Nam sẽ thử nghiệm 5G trên diện rộng trong năm 

2021. Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược TT&TT, tỷ 

lệ đóng góp của 5G vào tăng trưởng GDP được dự báo 

đạt 7,34% vào năm 2025. Chính vì vậy, Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 đã nhiều 

lần nhắc tới chuyển đổi số, viễn thông, CNTT, công nghệ 

số, chính phủ số, kỹ năng số,… 

 Xuất khẩu thủy sản giảm mạnh trong tháng 2. Tổng 

cục Hải quan cho biết, tháng 2 xuất khẩu thủy sản đạt 

392,6 triệu USD, giảm 21,8% so với tháng 2/2020 do 

trong tháng có dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, 

trong khi xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường 

lớn tháng 2 giảm so với cùng kỳ năm 2020 thì xuất khẩu 

sang Trung Quốc và Nga tăng mạnh.  

TIN VĨ MÔ 

 Sở GDCK Việt Nam và HNX có tân chủ tịch. Theo đó, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch 

chứng khoán Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); ông Phạm Văn 

Hoàng, Phó Chủ tịch UBCKNN giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt 

Nam. Về lãnh đạo của HNX, ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 50 triệu cp của Xây dựng SCG sắp xuất hiện trên sàn UPCoM. Ngày 18/03, HNX đã quyết định chấp thuận cho SCG đăng 

ký giao dịch 50 triệu cp. Tổng giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá đạt 500 tỷ đồng. Tính đến 02/11/2020, SCG đang có 

tổng cộng 118 cổ đông, đều là cá nhân trong nước. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 32.620  0,62% 

S&P 500 3.909 0,52% 

Nikkei 225 29.016  0,99% 

Kospi 3.021  0,44% 

Hang Sheng 27.899  -0,07% 

SET 1.571  0,01% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,78 0,28% 

USD/CNY 6,54 0,06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1,628 0,86% 

S&P500 VIX 19.81 -6,56% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực về cuối phiên, dẫn đầu là các cổ phiếu thuận chu kỳ, hưởng lợi khi nền kinh tế mở cửa 

trở lại. S&P 500 đóng cửa tăng 0,5%, Dow Jones tăng 0,6%, Nasdaq Composite nhích lên 0,1%. 

 Giá xăng dầu hôm nay phục hồi sau khi giảm tới 4% trong phiên trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,44% lên 

58,83 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 5 cũng tăng 0,71% lên 62,11 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ trở lại. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.728,1 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 5 tăng 0,1% 

lên 1.726, 75 USD.  

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,09% lên 1,1776. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD tăng 0,11% lên 1,3748. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 109,19. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Hàn Quốc triển khai gói cứu trợ khẩn cấp lần 4 với hơn 17 tỷ 

USD để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ, người thất nghiệp và các 

đối tượng dễ bị tổn thương khác do dịch COVID-19. 

 Chủ tịch Fed Powell cho biết trong một cuộc phỏng vấn với 

NPR hôm thứ Năm rằng khi nền kinh tế cải thiện, số lượng trái 

phiếu kho bạc Hoa Kỳ và chứng khoán được bảo đảm bằng thế 

chấp sẽ giảm dần. Và khi nền kinh tế phục hồi gần như hoàn toàn, 

các khoản hỗ trợ được cung cấp trong thời gian khẩn cấp sẽ bị rút 

lại. 

 Biden đề cập rằng hầu hết các nhà kinh tế dự đoán rằng tốc độ 

tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ sẽ vượt quá 6%, và mục tiêu tiêm 

chủng mới là nhận được 200 triệu liều vắc-xin Covid mới trong 100 

ngày đầu tiên 

Highlight 


