
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.16% 1.92% 

Giá cuối ngày 1175.68 276.16 

KLGD (triệu cổ phiếu)  661  170.18 

GTGD (tỷ đồng) 14,510  2,524  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

376,600 -936,100 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-155.58 -19.93 

Số CP tăng giá 392 140 

Số CP đứng giá 48 145 

Số CP giảm giá 83 71 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DIG 10% bằng cổ phiếu 30/03/2021 

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 

PRC 5% bằng tiền 19/04/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DXG: Tập đoàn Đất Xanh dự kiến lợi nhuận sau thuế 2021 thực hiện 

khoảng 1.600-1.700 tỷ đồng, riêng quý 1 sẽ hạch toán 500 tỷ. 

 TEG: CTCP Năng lượng và BĐS Trường Thành – TEC Group đặt 

mục tiêu doanh thu 2021 đạt 440,15 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm trước và 

lợi nhuận sau thuế 94,3 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần thực hiện năm 2020. 

 TDM: CTCP Nước Thủ Dầu Một ghi nhận quý 1 ước đạt 89 tỷ đồng, 

doanh thu, tăng 7% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 30 tỷ đồng, giảm 

1,5% cùng kỳ. 

 PAN: The PAN Group chấp thuận chủ trương chuyển tạm thời cổ 

phiếu công ty từ sàn HoSE sang HNX, ủy quyền Chủ tịch HĐQT hoặc 

Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan cần thiết theo quy định. 

Thanh khoản bình quân cổ phiếu PAN khoảng 1 triệu đơn vị/phiên. 

 KBC: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc dự kiến phát hành 1.500 

tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định là 10,8%/năm. 

Thời gian thực hiện kỳ vọng trong quý II, sau khi được Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. 

 RIC: CTCP Quốc tế Hoàng Gia đề ra mục tiêu tổng doanh thu 2021 

gần 10.4 triệu USD (xấp xỉ 238.2 tỷ đồng) và lãi sau thuế 505 

ngàn USD (11.6 tỷ đồng). 

 TNT: CTCP Tài Nguyên đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 đạt 200 tỷ 

đồng trong khi Công ty chỉ đạt gần 13 tỷ đồng trong năm 2020. Kỳ vọng 

lãi sau thuế đạt 16 tỷ đồng. 

 BIC: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam đặt kế hoạch năm 2021 sẽ đem về 2,830 tỷ đồng doanh thu 

phí bảo hiểm, tăng 10.5% so với thực hiện trong 2020. Song lãi trước thuế 

hợp nhất dự kiến đi lùi 22% về mức 292 tỷ đồng. 

 HBC: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Viết Liên đăng ký 

mua 200.000 cổ phiếu từ ngày 1/4 đến 29/4. Ông Liên dự kiến sở hữu 2,5 

triệu đơn vị, tương đương 3,75% vốn Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. 

 QBS: Bà Lê Thị Lê, chị dâu của Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối 

ngoại Nguyễn Thanh Bình, đăng ký bán toàn bộ 739.370 cổ phiếu, 

tương đương 1,1% vốn CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình. Giao dịch dự 

kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận, từ ngày 2/4 đến 29/4. 

 VSC: CTCP Đầu tư Sao Á D.C, nơi Thành viên HĐQT Trần Tiến Dũng 

làm cổ đông lớn, đăng ký bán 1,2 triệu đơn vị qua phương thức khớp 

lệnh và thỏa thuận, từ ngày 5/4 đến 4/5.  

TIN SÀN HOSE 

 TNS: Bà Nguyễn Thúy Ly, vợ của Ủy viên HDDQT Lê Việt, đăng ký bán 

toàn bộ 167.540 cổ phiếu từ ngày 2/4 đến 28/4. Cùng thời gian, ông Việt 

cũng đăng ký bán hết 566.400 cổ phiếu, tương đương 2,8% vốn CTCP Thép 

Tấm lá Thống Nhất. 

 KTT: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Hiếu đăng ký mua 445.000 cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 31/3 đến 29/4. Ông Hiếu 

hiện không sở hữu cổ phần KTT. 

 PGB: Từ ngày 11/3 đến 26/3, Công đoàn đã bán toàn bộ 5 triệu cổ phiếu 

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex và chỉ còn 8 cổ phiếu lẻ. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC           164.3  VCS            2.74  

GEX             79.2  SHS            1.52  

MBB             29.7  NVB            0.62  

E1VFVN30             24.2  PGN            0.54  

CII             24.0  DST            0.24  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

KDH         (175.3) PVS         (21.90) 

VCB         (157.1) GLT           (2.70) 

HPG           (65.8) SHB           (0.62) 

VNM           (43.3) KTS           (0.37) 

CTG           (34.3) PMB           (0.35) 

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 

 UKVFTA có hiệu lực chính thức từ 1/5/2021. 

Hiệp định này sẽ giúp Việt Nam và Vương quốc 

Anh duy trì các điều kiện thương mại ưu đãi và lợi 

ích kinh tế thông qua các cam kết mở cửa thị 

trường đã có trong EVFTA. Trong tháng 1/2021, 

tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Anh 

đạt 657,35 triệu USD, tăng 78,57% so với cùng kỳ 

năm ngoái. 

 CPI quý I tăng 0,29%, mức thấp nhất trong 20 

năm qua. Trong 4 nhóm hàng hóa tăng giá trong 

quý I, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất so 

với tháng trước, ở mức 2,29%. CPI tháng 3 giảm 

0,27% so với tháng trước và tăng 1,31% so với 

tháng 12/2020. Nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI 

tháng 3 tăng 1,16%, mức thấp nhất kể từ 2016. 

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ tiêu dùng đạt gần 1.3 triệu tỷ đồng trong quý 

1/2021, tăng 5.1% so với cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1/2021 ước 

tính đạt 124 ngàn tỷ đồng, chiếm 9.6% tổng mức 

và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 GDP quý I tăng 4,48%, cao hơn 0,8 điểm phần trăm 

so với quý I năm ngoái. Trong mức tăng chung của toàn 

nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 

3,16% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 8,34% vào 

mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây 

dụng tăng 6,3%, đóng góp gần 56%, trong đó, công 

nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực 

dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,45%. 

Khu vực dịch vụ tăng 3,34%, đóng góp gần 36% vào mức 

tăng chung, trong đó các ngành dịch vụ thị trường như 

bán buôn và bán lẻ tăng gần 6,5%, hoạt động tài chính, 

ngân hàng bảo hiểm tăng gần 7,4%. 

 Tín dụng kỳ vọng tăng tốc từ quý II. Những tín hiệu 

tích cực của kinh tế vĩ mô trong những tháng đầu năm 

2021 cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh của cả 

nước đang trên đà phục hồi. Nhu cầu vốn được dự báo sẽ 

còn tăng trong thời gian tới và tăng trưởng tín dụng theo 

đó cũng được kỳ vọng sẽ hồi phục từ quý II trở đi. Tính 

đến 19/3, tổng phương tiện thanh toán tăng 1,49% so với 

cuối năm 2020, trong khi cùng thời điểm năm trước tăng 

1,55%. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 

0,54%, cao hơn so với mức 0,51% của cùng kỳ năm 

trước. 

TIN VĨ MÔ 

 Vốn chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, đạt hơn 55.500 tỷ trong ba tháng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Giá 

trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 18.907 tỷ đồng/phiên, tăng 155% so với bình quân năm trước; giá trị giao 

dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 12.433 tỷ đồng/phiên, tăng 19,6%. 

 VND chuyển giao dịch sang HNX giảm tải cho HOSE. CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) sẽ thực hiện chuyển giao 

dịch sang sàn HNX. Ngày 5/4 tới đây, cổ phiếu VND chính thức giao dịch trên HNX. 

 Quý 1, khối ngoại bán ròng nhưng không “buông” cổ phiếu ngân hàng. Theo thống kê của Đầu tư Chứng khoán, một số 

quỹ ngoại đang hoạt động tích cực tại thị trường Việt Nam hiện đang đầu tư khoảng 1.132,87 triệu USD vào nhóm cổ phiếu 

ngân hàng và thường xuyên cập nhật các đánh giá tích cực về nhóm cổ phiếu vua. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 33.171  0,30% 

S&P 500 3.971 -0,09% 

Nikkei 225 29.341  -0,15% 

Kospi 3.051 0,52% 

Hang Sheng 28.322  -0,05% 

SET 1.584  0,57% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,92 -0,03% 

USD/CNY 6,54 0,06% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1,722 4,05% 

S&P500 VIX 20.74 9,97% 

 Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, cổ phiếu ngân hàng diễn biến tiêu cực sau vụ gọi ký quỹ và bán giải chấp của quỹ 

đầu cơ Archegos. Dow Jones đóng cửa tăng 0.3%, lập đỉnh mới 33.171 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite kết phiên 

mất lần lượt 0,1% và 0,6%. 

 Giá dầu hôm nay duy trì đà tăng nhờ kỳ vọng OPEC+ không tăng sản lượng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,52% 

lên 61,88 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 6 cũng tăng 0,25% lên 65,19 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay tiếp đà giảm nhẹ sau khi giảm hơn 1% vào phiên trước. Giá vàng giao ngay giảm 0,01% xuống 1.711,1 

USD/ounce. Giá vàng giao tháng 5 giảm 0,12% xuống 1.712,5 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng khi thị trường chứng khoán lo ngại về nguy cơ vỡ nợ của các quỹ đầu tư. Tỷ giá euro so với USD 

tăng 0,07% lên 1,1770. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,11% lên 1,3773. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,02% 

lên 109,80. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Kênh đào Suez chính thức hoạt động trở lại. Con tàu Ever Given 

giờ đã nổi hoàn toàn trên nước và hiện đang trên đường tới Hồ Great 

Bitter, Cơ quan Kênh đào Suez cho biết trong một tuyên bố. Hiện 

các bên đang nỗ lực để điều hướng các con tàu đi qua kênh đào, 

trong đó hơn 450 con tàu đang ở gần kênh đào Suez 

 Credit Suisse quan ngại về kết quả kinh doanh quý I/2021. 

Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ cảnh báo về tác động 

rất đáng kể đối với kết quả kinh doanh quý I/2021, sau khi bắt đầu 

rút ra khỏi một quỹ đầu tư lớn của Mỹ bị vỡ nợ một tuần trước. 

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý trước, ngân hàng có trụ sở 

tại Zurich cho biết một số ngân hàng khác cũng chịu ảnh hưởng và 

đã bắt đầu rút khỏi quỹ này. 

Highlight 


