
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.43% 1.96% 

Giá cuối ngày 1191.44 286.67 

KLGD (triệu cổ phiếu)  703  210.72 

GTGD (tỷ đồng) 14,609  3,408  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,812,500 -2,340,600 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-216.73 -23.18 

Số CP tăng giá 222 104 

Số CP đứng giá 80 159 

Số CP giảm giá 207 93 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

RDP 16% bằng cổ phiếu 02/04/2021 

DNR 15% bằng tiền 02/04/2021 

HHP 65% bằng cổ phiếu 02/04/2021 

BWA 4,5% bằng tiền 02/04/2021 

KBE 10% bằng tiền 06/04/2021 

GTH 4,5% bằng tiền 09/04/2021 

PRC 5% bằng tiền 19/04/2021 

VNC 10% bằng tiền 23/04/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 STK: CTCP Sợi Thế Kỷ  đặt mục tiêu 2021 đạt 2.357,8 tỷ đồng doanh 

thu thuần, tăng 33,5% so với đạt được năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sau 

thuế 248,2 tỷ đồng, tăng 72% so với lợi nhuận đạt được năm 2020. 

 HSG: Hoa Sen dự kiến sẽ mua lại 22 triệu cổ phiếu quỹ, thông qua 

phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Nguồn vốn từ vốn thặng dư hoặc 

các nguồn khác theo quy định. Thời gian thực hiện uỷ quyền cho HĐQT 

quyết định thời điểm tuỳ theo biến động TTCK. 

 D2D: CTCP  Phát triển đô thị công nghiệp số 2 đặt mục tiêu 2021 đạt 

502 tỷ đồng tổng doanh thu. Kế hoạch lãi đi ngang với gần 336 tỷ đồng 

lợi nhuận trước thuế và 268,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dự kiến chia cổ 

tức tỷ lệ 35%. 

 TRA:  CTCP Traphaco thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 

mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.100 tỷ đồng 

và 240 tỷ đồng, tăng 10% và 11% so với kết quả thực hiện của năm 2020. 

 HVN: Vietnam Airlines  thông báo sẽ triển khai 4 đường bay quốc tế 

đến Seoul, Tokyo và Sydney kể từ tháng 4.Cục Hàng không Việt Nam 

đang kiến nghị triển khai bay quốc tế thường lệ theo 3 giai đoạn. 

 NKG: Công ty Thép Nam Kim thông qua việc nhận chuyển nhượng từ 

Dae Myung Chemical Co., Ltd toàn bộ 100% vốn điều lệ Công ty 

TNHH Dae Myung Paper Việt Nam. Công ty hoạt động trong lĩnh vực 

kinh doanh chính là sản xuất bột giấy, giấy và bìa, vốn điều lệ 103,3 tỷ. 

 AGG: CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đặt mục tiêu 

doanh thu thuần 2021 đạt 3.600 tỷ đồng, gấp đôi năm trước và lợi nhuận 

sau thuế cổ đông công ty mẹ 500 tỷ đồng, tăng 21% 

 VIC: Tập đoàn Vingroup  đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu VGT của 

Vinatex từ ngày 1/4 đến 29/4. Giao dịch được thực hiện theo phương thức 

thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, Vingroup sẽ giảm sở 

hữu Vinatex từ 50 triệu cổ phiếu xuống 25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ giảm từ 10% 

xuống 5%. 

 FCN: Phó Chủ tịch HĐQT Trần Trọng Thắng đã bán khớp lệnh 

295.000 cổ phiếu CTCP Fecon từ ngày 2/3 đến 31/3. Ông Thắng đang sở 

hữu 866.461 đơn vị. 

 NVL: Vào ngày 29/3 đến 30/3, Công đoàn đã thu hồi 800.000 cổ phiếu 

ESOP 2020 của người lao động nghỉ việc. Sau giao dịch, công đoàn nắm 

giữ 2,2 triệu cỏ phiếu, tương đương 0,2% vốn Tập đoàn Đầu tư Địa ốc 

Nova. 

 KDH: Dragon Capital đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm 

TIN SÀN HOSE 

 VCS: Công ty Vicostone ước doanh thu thuần quý I tăng 12,6% lên 1.541 

tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 368,4 tỷ đồng, tăng 21% so với 

cùng kỳ năm trước. 

 VC1: Quỹ đầu tư trái phiếu MB đã bán 224.800 cổ phiếu, giảm lượng 

nắm giữ còn 14.200 đơn vị, tương đương 0,1% vốn CTCP Xây dựng số 1. 

Cổ đông cùng đơn vị có liên quan là Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital – 

JAMBF còn nắm giữ 1,3 triệu đơn vị, tương đương 10,5% vốn. Ngày giao 

dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 23/3. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC 394.5 SHB 2.48 

STB 35.1 S99 2.27 

OCB 19.3 PGN 1.00 

CII 11.4 BAX 0.89 

MSN 9.1 VCS 0.79 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG (151.4) CEO (24.43) 

VNM (140.0) APS (5.25) 

VRE (65.5) ART (0.62) 

VCI (55.3) BVS (0.57) 

MBB (52.1) PVS (0.46) 

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 

 Nối lại một số đường bay quốc tế từ 1/4. Với mục 

tiêu khôi phục dần mạng đường bay quốc tế một 

cách an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách 

và góp phần tái phát triển nền kinh tế, du lịch, từ 

ngày 01/4/2021 đến 30/6/2021, Vietnam Airlines sẽ 

mở rộng kế hoạch khai thác thường lệ đến 04 đường 

bay quốc tế gồm Hà Nội – Narita (Tokyo, Nhật 

Bản), Hà Nội – Incheon (Seoul, Hàn Quốc), Hà Nội 

– Sydney và TP.HCM – Sydney (Úc). Ngoài ra, 

Vietnam Airlines cũng đang dự kiến triển khai các 

chuyến bay trọn gói từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan (Trung Quốc). Những chuyến bay này phụ 

thuộc vào cấp phép của các cơ quan chức năng. 

 Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4. Giá mua 

điện sinh khối từ ngày 25/4 đối với những dự án 

đồng phát nhiệt điện được điều chỉnh tăng 414 

đồng/kWh, lên mức 1.634 đồng/kWh tương đương 

7,03 UScent/kWh. Doanh nghiệp công nghệ cao 

phải có ít nhất 70% doanh thu từ sản phẩm công 

nghệ cao trên tổng doanh thu thuần mỗi năm theo 

quyết định 10/2021 của Thủ tướng. Cơ sở giết mổ, 

chăn nuôi không đối xử nhân đạo với vật nuôi có thể 

bị phạt 50 triệu đồng từ ngày 20/4. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Dư nợ cho vay bất động sản đang tăng nhanh hơn 

tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế. Phó Thống 

đốc Đào Minh Tú cho biết tính đến ngày 15/3, tăng 

trưởng dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản ở mức 

2,13%, cao hơn mức 2,04% tăng trưởng tín dụng toàn 

nền kinh tế. Phó Thống đốc cho rằng câu chuyện bất 

động sản gần đây là tương đối "nóng" tại một số địa 

phương. Dù vậy, đại diện NHNN cho biết dòng vốn tín 

dụng bất động sản vẫn luôn được kiểm soát chặt chẽ 

trong thời gian qua.  

 Giá thuê khu công nghiệp leo thang, có nơi tăng tới 

15%. Sự thiếu hụt nguồn cung và tỷ lệ lấp đầy cao ở 

các địa phương dẫn đến giá thuê khu công nghiệp tăng 

đồng loạt trong năm 2020. Nhu cầu thuê đất, nhà xưởng 

và kho bãi tăng đột biến khiến giá thuê ở các KCN gần 

các thành phố lớn leo thang. Giá cả tăng cao vẫn là mối 

lo ngại đối với các ngành sản xuất có giá trị thấp và tỷ 

suất lợi nhuận thấp như dệt may và nội thất. 

 Thủ tướng nhất trí việc vay 2 tỷ USD cho phát triển 

ĐBSCL. Thủ tướng nhất trí về nguyên tắc cho việc vay 

nguồn vốn quốc tế với tổng số khoảng 2 tỷ USD (của 

WB, của Đức, Pháp) cho mục tiêu phát triển ĐBSCL. 

TIN VĨ MÔ 

 Khối ngoại giữ 2,7 tỷ USD trên tài khoản chứng khoán sau bán ròng. Nguyên Chủ tịch UBCKNN chia sẻ thêm lượng tiền 

mặt của nhà đầu tư ngoại trên tài khoản hiện khoảng 2,7 tỷ USD, trong khi con số cuối năm 2020 là 1,2 tỷ USD. Việc cơ cấu 

danh mục đầu tư được cho là một trong những nguyên nhân khiến khối ngoại bán ròng thời gian qua. 

 Cổ phiếu TDH bị đưa vào diện cảnh báo để bảo vệ nhà đầu tư. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo đưa cổ phiếu 

TDH của Thuduc House vào diện cảnh báo từ ngày 6/4 do những thông tin liên quan đến việc truy thuế. Nguyên nhân là thông 

tin về việc truy thuế ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty, HOSE xét thấy cần 

thiết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.  

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 32.981  -0,26% 

S&P 500 3.973 -0,32% 

Nikkei 225 29.530 1,20% 

Kospi 3.081 0,65% 

Hang Sheng 28.366 -0,72% 

SET 1.587  -0,15% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93,20 -0,03% 

USD/CNY 6,57 -0,04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1,751 0,29% 

S&P500 VIX 19.40 -0,00% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi Tổng thống Joe Biden công bố đề xuất đầu tư hạ tầng trị giá khoảng 2.000 tỷ USD, 

những cổ phiếu được cho là hưởng lợi từ kế hoạch chi tiêu khủng này đều đóng cửa phiên 31/3 trong sắc đỏ. Dow Jones giảm 

0,3%, S&P 500 tăng 0,4%, Nasdaq Composite tăng 1,5%. 

 Giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay vì các lệnh phong toả mới tại châu Âu. Giá dầu thô ngọt nhẹ 

WTI của Mỹ tăng 0,69% lên 59,57 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 6 giảm tới 1,64% xuống 63,12 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.709,7 USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 giảm 

0,38% xuống 1.709,05 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay giữ ở mức cao trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% xuống 1,1726. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,3784. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 110,78. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Tổng thống Joe Biden muốn chi hơn 2,000 tỷ USD cho cơ sở hạ 

tầng. Gói chi tiêu này sẽ được sử dụng trong giai đoạn 8 năm. Để 

trang trải chi phí cho kế hoạch này, ông Biden muốn nâng thuế 

doanh nghiệp từ 21% lên 28%. Kế hoạch này cũng đánh thuế với 

khoản lợi nhuận kiếm từ thị trường nước ngoài của các doanh 

nghiệp, tăng thuế từ 13% lên 21%. 

 Trung Quốc công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản 

xuất tháng 3 là 51,9 điểm, vượt mức dự báo 51 điểm từ giới phân 

tích. PMI sản xuất tháng 2 là 50,6 điểm. 
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