
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.95% -1.24% 

Giá cuối ngày 1236.05 291.24 

KLGD (triệu cổ phiếu)  693  148.97 

GTGD (tỷ đồng) 16,815  2,401  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

5,851,300 -848,540 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

147.81 -19.25 

Số CP tăng giá 226 121 

Số CP đứng giá 77 141 

Số CP giảm giá 201 97 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

KBE 10% bằng tiền 06/04/2021 

DHD 6% bằng tiền 07/04/2021 

KKC 7% bằng tiền 09/04/2021 

GTH 4,5% bằng tiền 09/04/2021 

CAT 20% bằng tiền 12/04/2021 

PRC 5% bằng tiền 19/04/2021 

PRC 5% bằng tiền 19/04/2021 

VNC 10% bằng tiền 23/04/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HVN: Vietnam Airlines đề xuất áp giá trần và giá sàn vé máy bay. Giá 

trần tăng 50.000 - 250.000 đồng/khách, Giá sàn sẽ áp theo từng chặng cụ 

thể, với các chặng bay dưới 500 km; giá trần hiện tại là 1,6 triệu đồng, hãng 

này đề xuất áp giá sàn 414.000 đồng/chặng. 

 FMC: Thực phẩm Sao Ta ghi nhận sản lượng tôm chế biến tăng 32% 

so với cùng kỳ, đạt 3.688 tấn. Sản lượng tôm tiêu thụ chung tăng 35% lên 

3.850 tấn. 

 MSH: May Sông Hồng đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh 

thu thuần 4.200 tỷ đồng, tăng 31% so với thực hiện 2020, lợi nhuận trước 

thuế 340 tỷ đồng, tăng 36%. Cổ tức dự kiến 30%-45%. 

 TIP: CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đặt kế hoạch doanh 

thu 158 tỷ đồng, giảm hơn 2020 là 28,2% do lĩnh vực bất động sản không 

còn. Theo đó, lợi nhuận sau thuế kế hoạch ở mức 76 tỷ đồng, giảm 37,7% 

so với năm trước. 

 SSB: SeABank  đặt mục tiêu lãi trước thuế 2021 đạt 2.414 tỷ đồng, tăng 

40% so với thực hiện năm trước. Tổng tài sản đến cuối năm lên kế hoạch 

tăng 10%, đạt 198.229 tỷ đồng. 

 VCB: Vietcombank ước lãi 7.000 tỷ trong quý I, tín dụng tăng 3,7%. 

Ngân hàng được giao tăng trưởng tín dụng sơ bộ cho năm 2021 là 10,5%. 

 TCB: Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2021 

đạt 19.800 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm trước. Dư nợ tín dụng lên kế 

hoạch tăng 12% lên 356.199 tỷ đồng, hoặc cao hơn, trong mức Ngân hàng 

Nhà nước cho phép, huy động vốn tăng 14,7% lên 334.291 tỷ đồng hoặc 

cao hơn. 

 TMS: Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn không mua cổ phiếu nào 

trong số 1 triệu cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá chưa phù hợp. Giao 

dịch thực hiện từ ngày 9/ đến 2/4. Ông Tuấn vẫn nắm giữ gần 13 triệu cổ 

phiếu, tương đương 16% vốn CTCP Transimex. 

 POM: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt, tổ chức có 

liên quan đến Thành viên HĐQT Đỗ Duy Thái, đã bán 399.000 cổ phiếu 

trong 3,7 triệu đơn vị đăng ký do giá không đạt được kỳ vọng. Công ty 

đang nắm giữ 147,4 triệu cổ phiếu, tương đương 52,7% vốn. Giao dịch thực 

hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 4/3 đến 2/4. 

 GEX: Dragon Capital đã mua 300.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông 

lớn với lượng sở hữu 24,3 triệu đơn vị, tương đương 5% vốn Tổng CTCP 

Thiết bị điện Việt Nam. Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn là 31/3. 



TIN SÀN HOSE 

 PGS: CTCP Kinh doanh Khí miền Nam  đặt kế hoạch doanh thu 2021 

đạt 5.128 tỷ đồng, tăng 0,45% so với doanh thu năm 2020. Lợi nhuận trước 

thuế được kỳ vọng đạt 78,24 tỷ đồng, tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước. 

 DRI: Thành viên Ban kiểm soát Phan Thanh Tân đăng ký bán toàn bộ 

136.485 cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk 

qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 7/4 đến 4/5. 

 SVN: Từ ngày 2/3 đến 30/3, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Chiến và Kế 

toán trưởng Nguyễn Thị Thu Huyền không mua cổ phiếu nào trong 1 

triệu đơn vị đăng ký Tập đoàn VEXILLA Việt Nam. Ông Chiến và bà 

Huyền hiện đều không sở hữu cổ phiếu SVN. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSN 127.2 BAX 1.10 

E1VFVN30 85.2 MBS 1.06 

VHM 77.5 NDN 0.85 

HPG 76.5 IDV 0.85 

STB 48.3 ACM 0.76 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG (178.9) PVS (11.91) 

MBB (49.4) VND (6.63) 

BID (38.0) ART (3.41) 

BVH (29.1) BVS (1.20) 

VIC (24.5) SD4 (1.04) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

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 sản phẩm gỗ 3 tháng đầu năm tăng 

hơn gấp rưỡi cùng kỳ. Trong 3 tháng đầu năm 

2021, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 

3,7 tỷ USD, tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu 

chiếm tỷ trọng cao, tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 

trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu.  

 Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM sẽ có thêm các 

trung tâm dịch vụ lớn mang tầm khu vực và thế 

giới về thương mại, du lịch, tài chính, logistics lớn 

giai đoạn 2021 – 2030 trong chiến lược tổng thể 

phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ 

tướng phê duyệt đặt ra những mục tiêu, cụ thể.  

 Đường nội địa 'sống trong sợ hãi' trước đường 

lậu. Trong niên vụ 2020-2021, ngành mía đường 

nước ta dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Dự 

kiến sẽ có thêm bốn nhà máy đường gồm Sơn 

Dương, Nông Cống, Vạn Phát và Phổ Phong đóng 

cửa do không đảm bảo nguồn nguyên liệu và hoạt 

động không có hiệu quả. 

  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Sản xuất công nghiệp quý 1 tăng 5,7%, chỉ số sản xuất 

toàn ngành công nghiệp tháng 3/2021 ước tính tăng 

22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý đầu năm, 

ngành chế biến, chế tạo tăng 8%; ngành sản xuất và phân 

phối điện tăng 2,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động 

quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3%; riêng 

ngành khai khoáng giảm 8,2%. 

 Lãi suất tiền gửi tiếp tục ổn định trong quý 2. 

Theo SSI Research, mặt bằng lãi suất tiền gửi vẫn tiếp 

tục ổn định trong hầu hết quý 2/2021 nhưng có thể nhích 

tăng từ 30-50 điểm cơ bản trong nửa cuối năm 2021. Mặt 

bằng lãi suất liên ngân hàng duy trì ở vùng 0.2-0.3%/năm 

với kỳ hạn qua đêm trong suốt 9 tháng qua. Hiện nguồn 

cung trên liên ngân hàng vẫn rất dồi dào, lãi suất trên liên 

ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục đi ngang ở vùng thấp. 

 Năm 2021, dự báo giá nhà sẽ tiếp tục tăng 10%. Giá 

nhà được dự báo vẫn tiếp tục tăng khi chu kỳ tăng trưởng 

của thị trường chưa kết thúc. Theo Cục Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), giá bất động sản 

năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng, trong đó 

có những khu vực, dự án giá tăng trên 10% so với thời 

điểm đầu năm 2020. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Thị phần môi giới HoSE quý 1/2021: Top 4 gia tăng cách biệt, VPS bất ngờ dẫn đầu. Trong quý 1/2021, VPS đã vươn lên 

chiếm vị trí số 1 về môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền bảo đảm với thị phần 13,24%. Trong khi đó, SSI đã lui 

xuống vị trí số 2 với thị phần 11,89%. Xếp các vị trí tiếp theo trong top 10 thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng 

quyền bảo đảm HoSE lần lượt là HSC (8,23%), VNDIRECT (7,46%), VCSC (5,62%), Mirae Asset (4,41%)… 

 Thị phần môi giới HNX quý 1/2021: HSC rớt khỏi top 10. Chứng khoán VPS tiếp tục dẫn đầu. Thị phần của VPS chiếm 

hơn 13%, tăng gần 1 điểm % so với quý trước đó. Các vị trí còn lại ghi nhận nhiều sự thay đổi. Chứng khoán VNDirect tăng 1 

hạng lên vị trí thứ 2, đạt thị phần 8.56%. Trong khi đó, Chứng khoán SSI xếp ở vị trí thứ 3 với thị phần 6.76%. Trên sàn UPCoM, 

top 3 lần lượt VPS (16.72%), VNDirect (9%) và SSI (8.33%). 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 33.153  0,52% 

S&P 500 4.020 1,18% 

Nikkei 225 30.099 0,82% 

Kospi 3.106 -0,23% 

Hang Sheng 28.927 1,98% 

SET 1.596  0,07% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,97 -0,06% 

USD/CNY 6,57 -0,04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1,707 1,68% 

S&P500 VIX 17.33 -10,67% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên sau khi số liệu về thị trường lao động và các ngành dịch vụ cho thấy nhiều tín hiệu khả 

quan, giúp nhà đầu tư thêm hy vọng vào đà phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch. Dow Jones tăng 1,13%, S&P 500 cũng tăng 

1,4%, Nasdaq Composite thêm 1,7%. 

 Giá dầu hôm nay phục hồi sau khi giảm hơn 5% vào phiên trước vì OPEC+, Iran tăng sản lượng. Giá dầu thô ngọt nhẹ 

WTI của Mỹ tăng 0,61% lên 59,01 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 6 cũng tăng 0,32% lên 62,45 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ trở lại. Giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên 1.729,4 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng 

tăng 0,07% lên 1.729,95 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay có dấu hiệu suy yếu trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,07% lên 1,1818. Tỷ giá 

đồng bảng Anh so với USD tăng 0,10% lên 1,3910. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 110,16. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Số liệu kinh tế Mỹ tích cực. Khảo sát từ Viện quản lý nguồn cung 

(ISM) cho thấy một thước đo hoạt động ngành dịch vụ Mỹ cao kỷ 

lục. Trước đó, theo bảng lương phi nông nghiệp công bố ngày 2/4, 

số việc làm trong tháng 3 tăng 916.000, vượt xa dự báo. 

 Sau kênh Suez, đến lượt các cảng cửa ngõ châu Âu tắc nghẽn. 

Hàng trăm tàu container phải xếp hàng chờ khi tàu Ever Given mắc 

cạn, khiến kênh Suez bị tắc nghẽn gần một tuần kể từ ngày 23/3. 

Những tàu có điểm đến châu Âu đi qua Suez dự kiến tới nơi cùng 

lúc trong tuần này, vài ngày sau đó là nhóm chọn đi vòng qua mũi 

Hảo Vọng ở châu Phi. 
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