
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.69% 0.60% 

Giá cuối ngày 1252.45 295.53 

KLGD (triệu cổ phiếu)  890  183.03 

GTGD (tỷ đồng) 21,518  3,089  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

2,412,611 3,900,000 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-258,8 172 

Số CP tăng giá 301 140 

Số CP đứng giá 60 122 

Số CP giảm giá 134 97 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

FOC 200% bằng tiền 13/04/2021 

RAL 25% bằng tiền 13/04/2021 

BSH 10% bằng tiền 13/04/2021 

CFC 10% bằng tiền 14/04/2021 

DAG 15% bằng cổ phiếu 14/04/2021 

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 

 TPB: Ngân hàng TMCP Tiên Phong  thông qua phương án bán tối đa 

hơn 40 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 3,73% vốn điều lệ ngân hàng. 

Ước tính theo vùng giá này, TPBank có thể thu về hơn 1.100 tỷ đồng từ 

việc bán cổ phiếu quỹ.  

 PHR: CTCP cao su Phước Hòa ghi nhận quý 1 doanh thu đạt  hơn 241 

tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng 

của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt hơn 35 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với 

quý 1/2020. 

 TLH: CTCP Tập đoàn thép Tiến Lên đặt kế hoạch tiêu thụ 400.000 tấn 

thép các loại, doanh thu 5.000 tỷ đồng tăng 25% so với thực hiện 2020, lợi 

nhuận sau thuế 250 tỷ đồng cao gấp 3,2 lần thực hiện năm trước. 

 VIC: Tập đoàn Vingroup  đang xem xét đợt phát hành cổ phiếu lần 

đầu ra công chúng tại Mỹ đối với công ty sản xuất ô tô VinFast, dự kiến 

huy động khoảng 2 tỷ USD, theo nguồn tin của Bloomberg. 

 DPM: Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí – CTCP đặt mục tiêu 

đạt 8.331 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 5,9% so với doanh thu đạt được 

năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, giảm 48% so với lợi 

nhuận đạt được năm 2020. 

 PLP: Sau kiểm toán, doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2020 của 

CTCP Sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê  bị điều chỉnh nhẹ, giảm 24 

tỷ đồng, từ 1.811 tỷ đồng xuống còn 1.787 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 

2020 của Nhựa Pha Lê cũng điều chỉnh xuống còn 39,8 tỷ đồng, giảm gần 

10 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó. 

 AAA:  CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký mua 38 triệu cổ 

phiếu, từ ngày 15/4 đến 14/5. Sau giao dịch, Tập đoàn dự kiến nắm giữ 

155,9 triệu cổ phiếu, tương đương 52,5% vốn. Ông Phạm Ánh Dương là 

Chủ tịch HĐQT 2 công ty trên. 

 HAG:  Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Minh đăng ký bán khớp lệnh 

550.217 cổ phiếu từ ngày 15/4 đến 14/5. Ông Minh dự kiến còn sở hữu 2 

triệu cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn CTCP Hoàng Anh Gia Lai. 

 HBC: Người được Ủy quyền CBTT kiêm người phụ trách quản trị công 

ty Nguyễn Văn Tịnh đã bán 200.000 cổ phiếu Tập đoàn Xây dựng Hòa 

Bình qua phương thức khớp lệnh vào ngày 9/4. Số lượng cổ phiếu ông 

Thịnh dự kiến sau giao dịch là 142.882 cổ phiếu. 

 DHC: Từ ngày 11/3 đến 9/4, Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh 

TIN SÀN HOSE 

 ABB: Ngân hàng TMCP An Bình – ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận 

trước thuế hợp nhất 2021 đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước. 

Trong đó, tỷ lệ thu phí dịch vụ và bảo lãnh trên tổng thu nhập lãi thuần đạt 

20%, tăng từ mức 13,1% trong năm 2020. 

 TNS: Ủy viên HĐQT Lê Việt đã bán toàn bộ 566.400 cổ phiếu CTCP 

Thép Tấm lá Thống Nhất, tương đương 2,8% vốn từ ngày 2/4 đến 7/4. 

 NSH: Phó Tổng giám đốc Phan Tiến Hòa đăng ký bán 150.000 cổ phiếu 

qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 13/4 đến 7/5. Ông Hòa 

đang sở hữu 167.270 đơn vị, tương đương 0,8% vốn CTCP Nhôm Sông 

Hồng. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC 104.7  VND  178.27  

STB 94.7  VCS  3.80  

NVL 72.7  SHS  2.26  

FUEVFVND 55.0  IDV  1.20  

HPG 39.1  NVB  0.76  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPB (97.4) APS (9.38) 

VCB (90.6) WCS (1.54) 

GAS (85.1) IVS (1.29) 

CTG (77.0) BVS (0.92) 

VHM (60.2) HUT (0.80) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HSX 

Công ty Cổ phần Bất động sản Khải 

Hoàn Land 
19/04/2021 

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 04/05/2021 

 Bộ GTVT đề xuất nhiều chính sách mới hỗ trợ 

DN gặp khó do Covid-19. Bộ GTVT đề xuất giảm 

thuế giá trị gia tăng về 0% cho doanh nghiệp đường 

bộ, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp... đến hết 

2021. Bộ cũng kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp 

tục kéo dài chính sách giảm 50% giá dịch vụ hạ, cất 

cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa. 

 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cắt giảm xuống còn 25 

thủ tục hành chính. Theo quyết định số 222/QĐ-

BHXH mới nhất, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cắt 

giảm từ 27 thủ tục hành chính xuống còn 25 thủ tục 

hành chính. Việc ban hành Quyết định không chỉ 

góp phần tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách hành 

chính của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mà còn 

đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực. 

 Giá thép liên tục tăng "nóng", ngành thép hưởng 

lợi.  tính từ đầu tháng 4/2021 đến nay, thị trường 

thép xây dựng đã có 4 lần tăng giá liên tiếp. Theo 

Hiệp hội Thép Việt Nam, so với đầu tháng 12/2020 

đây là vùng giá cao nhất trong 5 năm qua. Các 

chuyên gia ngành thép dự báo nhu cầu thép năm 

2021 sẽ tăng từ 3 - 5% so với năm 2020. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Mặt bằng lãi suất vẫn ở vùng thấp lịch sử. Hầu hết 

ngân hàng vẫn giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi từ 3%-

4%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng; 3,5%-5,5%/năm với kỳ 

hạn dưới 12 tháng và mức 4,6%-6%/năm với kỳ hạn trên 

12 tháng. Bên cạnh sự dịch chuyển của dòng tiền sang 

các kênh đầu tư khác ngoài tiền gửi, các ngân hàng có 

thể đã chủ động giảm huy động vốn để bảo đảm mức sinh 

lời của ngân hàng. 

 Giải ngân vốn đầu tư công của hầu hết các bộ, cơ 

quan Trung ương đạt dưới 10%. Lũy kế 3 tháng giải 

ngân đạt 60.749,635 tỷ đồng, bằng 13,17% kế hoạch Thủ 

tướng giao, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020 (13,09%); 

trong đó, vốn trong nước đạt 14,74%, vốn nước ngoài đạt 

0,66%. 3 tháng đầu năm là thời điểm tập trung hoàn thiện 

hồ sơ và trùng vào Tết Nguyên đán nên việc giải ngân 

đầu tư công bị ảnh hưởng. 

 Đón dòng FDI dịch chuyển giúp Việt Nam tăng 

trưởng cao, quay trở lại quỹ đạo kinh tế với mức tăng 

trưởng GDP hàng năm vào khoảng 6,6%...Chỉ trong 

hai tháng đầu năm nay, thu hút FDI đã đạt trên 5 tỷ USD. 

Vì vậy, vốn FDI hàng năm sẽ trở lại ở mức trên 30 tỷ 

USD nhờ sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam với chính 

trị ổn định, chính sách rõ ràng và nhất quán.  

TIN VĨ MÔ 

 JP Morgan lạc quan vào TTCK Việt Nam, nâng mục tiêu VN-Index lên 1.400 điểm vào cuối năm 2021. Động lực cho dự 

báo này đến từ xu hướng gia tăng lợi nhuận mạnh mẽ của các doanh nghiệp tiếp tục trong giai đoạn 2022 – 2023, tiềm năng 

nâng hạng lên thị trường mới nổi và sự quay trở lại của dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài. 

 HoSE có phiên giao dịch hơn 21.500 tỷ đồng nhờ cải thiện năng lực xử lý lệnh. “Giải pháp phối hợp xây dựng hệ thống với 

FPT vẫn được triển khai đồng thời và đúng tiến độ. Kỳ vọng khi giải pháp này vận hành chính thức, tình trạng nghẽn lệnh sẽ 

được khắc phục hoàn toàn”, nguồn tin từ HoSE cho biết. 

 Cổ phiếu ATG bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp vào 2018, 2019 và 2020. Trước đó, để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, HoSE 

đã quyết định đưa cổ phiếu ATG vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ 14/10/2020 do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt và để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  33,745  -0.16% 

S&P 500  4,129  0.01% 

Nikkei 225  29,739  0.66% 

Kospi  3,153  0.58% 

Hang Sheng  28,396  -0.98% 

SET  1,541  -1.61% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92.20 0.13% 

USD/CNY 6.55 0.04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.675 -0.08% 

S&P500 VIX 16.69 -1.53% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa gần tham chiếu khi nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát được công bố cũng như mùa thông báo 

kết quả kinh doanh quý I. S&P 500 giảm chưa đầy 1 điểm, Dow Jones giảm chưa đầy 0,2%, Nasdaq Composite giảm 0,4%. 

 Giá dầu thô tiếp đà tăng của phiên giao dịch ngày thứ hôm trước nhờ sự lạc quan về tốc độ triển khai tiêm vắc xin COVID-

19 tại Mỹ và sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa vào các cơ sở dầu của Arab Saudi. Giá dầu thô ngọt 

nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,17% lên 59,8 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 6 cũng tăng 0,24% lên 63,34 USD/thùng.  

 Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng nay. Giá vàng giao ngay giảm 0,09% xuống 1.731,1 USD/ounce. Giá 

vàng giao tháng 6 cũng giảm 0,13% xuống 1.730,45 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD đang giao dịch gần mức thấp nhất của hai tuần trở lại đây do sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ 

Mỹ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1915. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,10% lên 1,3754. Tỷ giá USD so 

với yen Nhật đạt 109,38. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Chủ tịch Fed: Khả năng cao không tăng lãi suất trong năm nay 

dù kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi nhanh chóng, bao gồm 

“gần như chắc chắn” không tăng lãi suất bởi lạm phát bị kìm hãm 

và hàng triệu người dân Mỹ vẫn cần hỗ trợ. Theo Powell, sự hỗ trợ 

đó bao gồm duy trì lãi suất cận 0 và chương trình mua trái phiếu 

120 tỷ USD/tháng sau khi kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh từ đáy 

tháng 2 – 4/2020. 

 Tái bùng dịch nghiêm trọng ở Thái Lan. Trung tâm Quản lý Tình 

hình Covid-19 Thái Lan phát hiện thêm 967 bệnh nhân Covid-19 

trong ngày 11/4. Đây là số ca nhiễm cao kỷ lục được ghi nhận trong 

một ngày. Kinh tế Mỹ đã khôi phục hơn 13 triệu việc làm từ đáy 

khủng hoảng Covid-19 nhưng vẫn còn khoảng 9 triệu việc làm chưa 

quay trở lại. 

HIGHLIGHT 


