
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.08% 1.41% 

Giá cuối ngày 1162.21 270.96 

KLGD (triệu cổ phiếu)  670  215.6 

GTGD (tỷ đồng) 15,615  3,405  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,576,900 70,130 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-283.72 -2.59 

Số CP tăng giá 122 102 

Số CP đứng giá 71 150 

Số CP giảm giá 339 102 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

CAP 40% bằng tiền 29/03/2021 

KCE 5% bằng tiền 29/03/2021 

CMF 50% bằng tiền 30/03/2021 

VPD 4% bằng tiền 30/03/2021 

QST 9% bằng tiền 31/03/2021 

L40 12% bằng tiền 31/03/2021 

RDP 16% bằng cổ phiếu 02/04/2021 

DNR 15% bằng tiền 02/04/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 PNJ: PNJ dự kiến doanh thu thuần 2021 đạt 21.006 tỷ đồng và lợi nhuận 

sau thuế 1.230 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 15% so với thực hiện năm 

trước. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến ở mức 20%. 

 PDR: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt  đề mục tiêu doanh thu 

2021 đạt 4.700 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm ngoái. Mức lợi nhuận 

trước thuế thu về 2.335 tỷ đồng, tăng 52% và lợi nhuận sau thuế vào mức 

1.868 tỷ đồng, tăng hơn 53% so với năm 2020. 

 CII: Sau kiểm toán, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ 

Chí Minh ghi nhận lợi nhuận công ty mẹ giảm 13% so với trước kiểm 

toán, xuống mức 254 tỷ đồng. Nguyên nhân do công ty đã ghi nhận bổ 

sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ phần doanh thu tính thuế tăng 

lên của dự án bị áp giá theo giá thị trường. 

 KBC: Amersham Industries Limited đã bán 4,3 triệu cp Tổng Công ty 

Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 

quỹ liên quan từ 47.141.900 cp (tỷ lệ 10,0353%) xuống 42.841.900 cp (tỷ 

lệ 9,119%). Giao dịch thực hiện ngày 26/3/2021. 

 SGR: Ông Nguyễn Ngọc Hải, chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Phó 

Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 3.542.644 cp  (tỷ lệ 5,9%) và không 

còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/3/2021. 

 C47: Ông Chu Văn Thế, Phó Chủ tịch HĐQT, đã bán 547.200 cp CTCP 

Xây dựng 47 , giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 70 cp. Giao dịch 

thực hiện từ 25/2 đến 23/3/2021. 

 CVT: CVTCP Nhựa Đồng Nai đã mua 18.761.964 cp CTCP CMC (tỷ 

lệ 51,14%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Nhựa Đồng Nai 

không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 25/3/2021. 

 NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 500.000 cp 

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội , nâng lượng 

sở hữu sau giao dịch lên 5.848.928 cp (tỷ lệ 24,22%). Giao dịch thực hiện 

từ 26/2 đến 25/3/2021. 

 HAS: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đinh Tiến Vịnh đăng 

ký mua 100.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ 

ngày 30/3 đến 27/4. Ông Vịnh dự kiến nắm giữ 200.036 đơn vị, tương 

đương 2,6% vốn CTCP Hacisco. 

 TCO: Ông Nguyễn Thành Lê đã bán 1,25 triệu cổ phiếu CTCP Vận tải 

Đa phương thức Duyên hải, giảm lượng nắm giữ còn 26.000 đơn vị. Ngày 

không còn là cổ đông lớn là 24/3. 

  

TIN SÀN HOSE 

 BSR: Lọc hóa dầu Bình Sơn ước tổng sản lượng quý I đạt 1,56 triệu tấn, 

vượt 2,9 % kế hoạch quý. Doanh thu ghi nhận gần 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận 

ước đạt 1.803 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2.245 tỷ đồng.  

 BVG: Ông Vũ Hữu Trí, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 1.086.000 cp CTCP 

Group Bắc Việt trong tổng số 2.173.000 cp (tỷ lệ 22,29%) đang sở hữu. Giao 

dịch dự kiến thực hiện từ 29/3 đến 27/4/2021. 

 GMA: Quỹ đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam 

đã mua 1,08 triệu cp CTCP Enteco Việt Nam (tỷ lệ 18%) và trở thành cổ 

đông lớn. Trước giao dịch quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch 

thực hiện ngày 19/3/2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

E1VFVN30 73.4 HUT 1.54 

GEX 44.1 IDJ 1.53 

HPG 44.1 PGN 0.76 

CII 24.5 NDN 0.61 

FUEVFVND 15.2 DP3 0.47 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG (176.4) VCS (2.51) 

MBB (81.6) AMV (1.14) 

VIC (61.5) SHB (0.95) 

VNM (58.3) PVS (0.75) 

VHM (47.1) CEO (0.53) 

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 

 Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tăng hơn gấp 

đôi trong hai tháng đầu năm. Hai tháng đầu năm 

2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 

217.420 tấn cao su, trị giá 341,82 triệu USD, tăng 

99,3% về lượng và tăng 117,7% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2020. Giá bình quân xuất khẩu cao su 

tháng 2/2021 ở mức 1.653 USD/ tấn, tăng 2,8% so 

với tháng 1/2021 và tăng gần 13% so với tháng 

2/2020.  

 Doanh nghiệp thủy sản 'căng thẳng' với giá tàu 

đi Mỹ. Cụ thể theo Vasep, ngoài việc chi phí giá 

thành cho sản xuất tăng chóng mặt ngay từ đầu năm 

thì cước vận tải biển đang là vấn đề nóng đối với các 

doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Nhiều 

doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cho biết, giá cước 

tàu đi tuyến châu Âu vừa mới hạ nhiệt thì tuyến đi 

Mỹ lại rất căng thẳng. Hiện nay, chỗ trống cho hàng 

đông lạnh đi Mỹ của hầu hết các hãng tàu đều rất ít 

vì các hãng tàu ưu tiên cho hàng khô vì giá cước có 

lợi hơn. Vasep cho biết, hãng tàu MSC thông báo, từ 

tháng 4 sẽ cắt toàn bộ hàng đông lạnh đi Mỹ.  

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Xuất khẩu dệt may tuột dốc, giảm 200 triệu USD. 

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu 

năm đến ngày 15.3, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 

5,75 tỷ USD, giảm khoảng 200 triệu USD so với cùng kỳ 

năm ngoái. Cùng thời điểm này năm ngoái, xuất khẩu dệt 

may đạt 5,95 tỷ USD. Theo Tổng cục Hải quan, các thị 

trường xuất khẩu hàng dệt may chủ lực trong 2 tháng đầu 

năm đều giảm. 

 Vốn FDI 3 tháng đầu năm đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 

gần 20%. Vốn FDI thực hiện ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 

6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, 234 dự án 

mới được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 7,2 tỷ USD, 

tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2020. Đồng thời, 161 dự 

án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 

tăng thêm 2,1 tỷ USD, tăng hơn 97% so với cùng kỳ.  

 NHNN chọn 17 ngân hàng có tầm quan trọng hệ 

thống năm 2021. 17 ngân hàng có tầm quan trọng trong 

hệ thống gồm nhóm "big4" và phần lớn là các ngân hàng 

TMCP tư nhân. NHNN chi nhánh thực hiện theo dõi, 

giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro 

trong hoạt động của 17 TCTD để ngăn rủi ro có tính trọng 

yếu, rủi ro mang tính hệ thống.  

  

TIN VĨ MÔ 

 Quỹ Dragon Capital chiếm lĩnh lực bán. Hầu hết các giao dịch bán ra của các quỹ đầu tư trong tuần qua (22-26/03/2021) đều 

đến từ nhóm Dragon Capital. Bên cạnh việc bán mạnh cổ phiếu KBC, nhóm Dragon Capital cũng tiếp tục giảm nhẹ tỷ lệ sở hữu 

tại HDG. Cùng chiều bán, quỹ ngoại America LLC cũng cơ cấu danh mục đầu tư với việc bán ra cổ phiếu PMB, VCM và PPS. 

 Trái phiếu Việt Nam có tốc độ tăng trưởng gấp đôi khu vực Đông Á mới nổi. Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của 

Việt Nam đạt 71 tỷ USD vào cuối quý IV/2020, tăng 8,1% so với quý trước và cao hơn gấp đôi mức tăng trưởng của thị trường 

Đông Á mới nổi. 

 4 doanh nghiệp tiên phong chuyển sàn tạm từ HoSE sang HNX sẽ giao dịch vào tuần này. Cụ thể, CTCP Bibica (BBC) sẽ 

đưa hơn 15,42 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên HNX từ 29/3/2021. Cũng trong ngày 29/3, gần 15 triệu cổ phiếu SSC của Giống 

cây trồng Miền Nam cũng sẽ giao dịch phiên đầu trên HNX. Hai doanh nghiệp tiếp theo là Khử trùng Việt Nam (VFG) và ABT 

đưa cổ phiếu lên giao dịch trên HNX từ 1/4/2021.  

 Cổ phiếu HHP dự kiến được giao dịch tại HoSE từ 3/3. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HHP trên 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 33.073  1,39% 

S&P 500 3.975 1,66% 

Nikkei 225 29.411  0,80% 

Kospi 3.029 -0,40% 

Hang Sheng 28.336  1,57% 

SET 1.575  0,24% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,83 0,07% 

USD/CNY 6,54 0,06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1,655 0,86% 

S&P500 VIX 18.86 -4,80% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần bất ngờ tăng mạnh trong những phút cuối phiên. Những cổ phiếu hưởng lợi từ quá trình 

tái mở cửa nền kinh tế là nhóm dẫn dắt thị trường đi lên.  Dow Jones vọt lên 1,4%, S&P 500 tăng 1,7% lên kỷ lục mới 3.974,5 

điểm. Nasdaq Composite kết phiên tăng 1,2%. 

 Giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng hơn 4% vào phiên cuối tuần trước vì vẫn chưa phải 

phóng được tàu container mắc kẹt, làm tắc nghẽn kênh đào Suez. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,02% lên 60,98 

USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 5 cũng tăng 0,25% lên 64,59 USD/thùng.  

 Giá vàng biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi tăng nhẹ vào phiên cuối tuần trước. Giá vàng giao 

ngay giảm 0,05% xuống 1.732,1 USD/ounce, giá vàng giao tháng 5 tăng nhẹ 0,01% lên 1.732,4 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay duy trì sức mạnh trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,04% xuống 1,1787. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,01% lên xuống 1,3786. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 109,72. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy dự án kênh đào Istanbul kinh phí 9,2 tỷ 

USD nhằm giảm bớt lưu lượng vận tải trên eo biển Bosphorus, một 

trong những tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, và ngăn 

ngừa các sự cố tương tự như ở kênh đào Suez. Tuy nhiên, dự án 

kênh đào ở Istanbul đối mặt với làn sóng chỉ trích rằng nó sẽ tàn 

phá môi trường và gây ô nhiễm tài nguyên nước ngọt xung quanh 

thành phố 15 triệu dân. 

 Gói phục hồi kinh tế EU bất ngờ vấp rào cản pháp lý tại Đức. 

Gói tài chính này bao gồm ngân sách dài hạn cho giai đoạn năm 

2021-2027 trị giá 1.100 tỷ euro và một gói phục hồi trị giá 750 tỷ 

euro. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan lập pháp Đức thông qua, gói 

phục hồi này đã vấp phải rào cản pháp lý với đơn kiện của 5 cá nhân 

đệ lên Tòa án Hiến pháp. 

Highlight 


