
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.60% 0.31% 

Giá cuối ngày 1234.89 293.75 

KLGD (triệu cổ phiếu)  665  178.29 

GTGD (tỷ đồng) 14,523  2,915  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

179,000 930,610 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-10.76 28.16 

Số CP tăng giá 167 114 

Số CP đứng giá 96 146 

Số CP giảm giá 233 100 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

KKC 7% bằng tiền 09/04/2021 

GTH 4,5% bằng tiền 09/04/2021 

CAT 20% bằng tiền 12/04/2021 

FOC 200% bằng tiền 13/04/2021 

BSH 10% bằng tiền 13/04/2021 

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 

 VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng  đặt mục tiêu tổng tài 

sản 2021 tăng 17,4% đạt 491.886 tỷ đồng.  Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 

năm 2021 đạt 16.654 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm 2020. 

 HII: Công ty cổ phần An Tiến Industries công bố các chỉ tiêu kinh 

doanh cho năm 2021 với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.000 tỷ 

đồng, giảm 2% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 32% 

đạt 70 tỷ đồng. 

 PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 

năm 2021 tăng 9% lên 135.200 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 

3.360 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm ngoái. 

 ASM: Tập đoàn Sao Mai trình phương án phát hành cổ phiếu chào bán 

cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Tổng khối lượng phát hành là 129,4 

triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên 3.883 tỷ đồng.Giá phát hành dự 

kiến 10.000 đồng/cp, tương ứng với giá trị vốn huy động 1.294 tỷ đồng. 

 FRT: FPT Retail đưa ra kế hoạch doanh thu 16.400 tỷ đồng, tăng 12% 

so với năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 120 tỷ đồng, tăng hơn 

320% so với năm trước. Cổ tức dự kiến là 5%. 

 FIT: Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 

9,84 triệu cp CTCP Tập đoàn F.I.T (tỷ lệ 3,86%) đang sở hữu. Giao 

dịch dự kiến thực hiện từ 14/4 đến 13/5/2021. 

 HPG: Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 1.212.600 cp CTCP 

Tập đoàn Hòa Phát, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 14 quỹ liên quan 

từ 198.707.852 cp (tỷ lệ 5,9973%) lên 199.920.452 cp (tỷ lệ 6,0339%). 

Giao dịch thực hiện ngày 8/4/2021. 

 DLG: Ông Nguyễn Đăng Quang, nhà đầu tư, đã mua 2.878.500 cp 

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 

9.341.300 cp (tỷ lệ 3,12%). Giao dịch thực hiện ngày 6/4/2021. 

 POW: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP ghi nhận tổng 

sản lượng điện các nhà máy của POW 2 tháng đầu năm đạt 2,809.8 

triệu kWh. Tổng doanh thu và lãi trước thuế ước đạt lần lượt 4,676.7 tỷ 

đồng và 410.5 tỷ đồng. Nếu so với con số cùng kỳ năm trước thì sản lượng 

và doanh thu đi lùi khoảng 12% và 3%. 

 EIB: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đề ra kế hoạch 

tổng tài sản tăng 10%, đạt 177,000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 10% lên 

mức 148,000 tỷ đồng.Dư nợ cấp tín dụng đạt 108,600 tỷ đồng, tăng 6.5% 

so với năm 2020. 

 TVB: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua 2 triệu cổ 

TIN SÀN HOSE 

 IDC: Tổng công ty Idico đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng 3% lên 5.661 

tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 34% lên gần 990 tỷ đồng. 

 SVN: Bà Bùi Thị Xuân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.365.000 cp CTCP 

Tập đoàn Vexilla Việt Nam, nâng lượng sở hữu từ 1 triệu cp (tỷ lệ 4,76%) 

lên 2.365.000 cp (tỷ lệ 11,26%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện 

ngày 1/4/2021. 

 THB: Ông Trần Thế Tâm, con ông Lương Xuân Dũng - Ủy viên HĐQT 

– đăng ký bán toàn bộ 181.900 cp CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa  (tỷ lệ 

1,59%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/4 đến 5/5/2021. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE 72.0  VND  19.23  

NVL 35.2  SHS  10.22  

HPG 26.6  IDV  1.02  

STB 19.2  ACM  0.91  

VJC 15.6  PSD  0.73  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

BID (37.6) CVN (1.43) 

VNM (30.3) PVS (0.88) 

KDH (30.0) PPS (0.83) 

VCB (27.2) CSC (0.66) 

CTG (26.7) PVC (0.55) 

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 

 Quý 1/2021, huy động năng lượng tái tạo tăng 

hơn 180%. Trong quý 1/2021, sản lượng điện 

thương phẩm toàn EVN ước đạt 50,81 tỷ kWh, tăng 

3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong 

giai đoạn này, EVN gặp một số thách thức trong huy 

động nguồn linh hoạt. Các tổ máy thủy điện phải 

thay đổi linh hoạt công suất để bù đắp thay đổi năng 

lượng tái tạo. 

 Bộ Giao thông vận tải: Chưa tính đến việc áp giá 

sàn vé máy bay. Bộ Giao thông vận tải cho biết hiện 

chưa nhận được đề xuất về điều chỉnh khung giá từ 

Vietnam Airlines và việc điều chỉnh giá cần phải 

theo cơ chế thị trường. 

 Giá thức ăn chăn nuôi ở mức rất cao so với nhiều 

năm gần đây. Giá thức ăn chăn nuôi thời gian qua 

liên tục tăng cao với nhiều đợt, trung bình mỗi đợt 

tăng từ 5.000-10.000 đồng/bao. Hiện nhiều loại thức 

ăn đã có mức chênh lệch từ 30.000-45.000 đồng/bao 

(loại 25kg) so với trước đó. Giá neo ở mức rất cao 

so với nhiều năm trở lại đây nhưng có nhận định vẫn 

cho rằng, giá thức ăn chăn nuôi sẽ vẫn ở mức cao 

bởi nhiều yếu tố chi phối. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Hết quý 1, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 

2,93%. Tốc độ tăng tín dụng của quý đầu năm 2021 

đang cao hơn nhiều so với mức tăng 1,3% của cùng kỳ 

năm trước. Và với mức tăng này, dư nợ tín dụng nền 

kinh tế đã đạt trên 9,46 triệu tỷ đồng. Nhiều khả năng, 

tăng trưởng tín dụng sẽ bùng nổ trong quý 2/2021 và 

tập trung vào các ngành sản xuất công nghiệp, xuất 

khẩu, thương mại, du lịch... Các ngân hàng dự báo lãi 

suất tiếp tục giảm trong quý II, tăng trưởng tín dụng 

năm 2021 đạt 14,7%. Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân 

hàng được các TCTD dự báo tăng 5,09% trong quý 

II/2021 và tăng 14,7% trong năm 2021, tăng 1,7% điểm 

% so với kỳ vọng ở kỳ trước. 

 Sau 2 năm thực hiện, tỉ lệ doanh nghiệp hưởng 'trái 

ngọt' từ CPTPP chưa cao. Năm 2020, trong bối cảnh 

đại dịch COVID-19, xuất khẩu của Việt Nam đi các thị 

trường đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương chỉ đạt kim ngạch xấp 

xỉ 2019. Cứ 4 doanh nghiệp thì mới có một DN đã từng 

được trải nghiệm “trái ngọt” từ Hiệp định này. Tuy 

nhiên, tín hiệu tích cực là tỉ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan 

CPTPP trong năm thứ 2 đã được cải thiện. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Kỷ lục chưa từng có: Nhà đầu tư trong nước mở mới 113.191 tài khoản chứng khoán trong tháng 3, bằng xấp xỉ 30% cả 

năm 2020. Lũy kế quý 1, số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới là 256.695 tài khoản, bằng 65% cả năm 2020. Tính 

tới cuối tháng 3, tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước hiện đạt gần 3 triệu, tương đương khoảng 3% dân số. 

Cũng trong tháng 3, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 535 tài khoản, con số cao nhất kể từ tháng 5/2018 tới nay. 

 Khắc phục nghẽn lệnh: HOSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết 

cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE, thì HOSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được HOSE 

thẩm định và cấp Quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, 

doanh nghiệp chuyển sang HOSE mà không xem xét lại hồ sơ. 

 Cổ phiếu PGT và cổ phiếu MPT đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ niêm yết. Nguyên nhân cả 2 cổ phiếu PGT và MPT có khả 

năng bị hủy niêm yết đều liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2020. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 33.503 0,17% 

S&P 500 4.097 0,42% 

Nikkei 225 29.909 0,65% 

Kospi 3.133 -0,31% 

Hang Sheng 29.016 1,53% 

SET 1.559 0,15% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,04 -0,02% 

USD/CNY 6,54 -0,04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1,623 -0,57% 

S&P500 VIX 16.95 -1,22% 

 Chứng khoán Mỹ ghi nhận kỷ lục mới nhờ diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu công nghệ. Số liệu vừa công bố cho thấy 

số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần vừa qua cao hơn dự kiến. Dow Jones thêm 0,2%,  S&P 500 tăng 0,4%, Nasdaq Composite 

tăng 1%. 

 Giá dầu hôm nay biến động trái chiều. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,49% lên 59,89 USD/thùng, giá dầu thô 

Brent giao tháng 6 giảm 0,05% xuống 63,25 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay quay đầu giảm trở lại sau khi vượt ngưỡng 1.750 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm 0,11% xuống 

1.753,7 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng giảm 0,22% xuỗng 1.754,45 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm xuống mức thấp nhất hai tuần. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1917. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,3740. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên 109,29. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Khối ngoại lần đầu tiên bán trái phiếu chính phủ Trung Quốc 

sau hai năm mua ròng. Khối lượng trái phiếu chính phủ Trung 

Quốc đang được khối ngoại nắm giữ giảm còn 2.040 tỷ nhân dân tệ 

trong tháng 3, theo số liệu từ China Bond. Con số này giảm 16,5 tỷ 

nhân dân tệ so với mức nắm giữ kỷ lục hồi tháng 2. Nguyên nhân 

là do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên cao nhất kể từ tháng 

1/2020 đã khiến lực cầu giảm và FTSE Russell tháng 2 cho biết 

việc đưa trái phiếu Trung Quốc vào chỉ số toàn cầu của họ sẽ mất 3 

năm thay vì 12 tháng như dự kiến ban đầu. 

 G20 nhất trí tiếp tục giãn nợ cho các nước nghèo nhất thế giới. 

Bên cạnh đó, G20 cũng ủng hộ kế hoạch của Quỹ Tiền tệ quốc tế 

(IMF) nâng các mức dự trữ để giúp đỡ các quốc gia nghèo và cam 

kết đạt thỏa thuận về cải cách thuế toàn cầu trước giữa năm 2021. 

HIGHLIGHT 


