
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.33% -1.13% 

Giá cuối ngày 1248.33 292.19 

KLGD (triệu cổ phiếu)  1,027  227.36 

GTGD (tỷ đồng) 23,470  3,911  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,244,800 1,215,230 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

127.44 59.26 

Số CP tăng giá 113 78 

Số CP đứng giá 68 119 

Số CP giảm giá 312 162 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

CFC 10% bằng tiền 14/04/2021 

DAG 15% bằng cổ phiếu 14/04/2021 

HAC 8% bằng tiền 15/04/2021 

DTV 15% bằng tiền 15/04/2021 

PRC 5% bằng tiền 19/04/2021 

PRC 5% bằng tiền 19/04/2021 

CVT 20% bằng tiền 19/04/2021 

VNC 10% bằng tiền 23/04/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 TRC: Quý I/2021, Cao su Tây Ninh báo doanh thu tăng 94%, lợi nhuận 

chỉ tăng 14,2%. Theo đó, quý I, TRC ghi nhận doanh thu 101 tỷ đồng, tăng 

94% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên giá vốn bán hàng cũng tăng cao 

khiến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 16,1% xuống còn 8,6% trong khi 

đó lãi sau thuế của TRC chỉ tăng 14,2%, đạt 23 tỷ đồng. 

 TTF: Sau kiểm toán, CTCP Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ghi nhận lợi 

nhuận sau thuế sau giảm 5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, từ mức 23 tỷ 

đồng xuống còn 18 tỷ đồng. Kết quả trên chưa đạt đến 30% chỉ tiêu lợi 

nhuận đặt ra, tuy nhiên năm 2020 là năm Công ty có lãi trở lại sau 2 năm lỗ 

liên tiếp, điều này cũng giúp TTF thoát án huỷ niêm yết. 

 VHC: Thuỷ sản Vĩnh Hoàn  thông qua kế hoạch mua thêm 1,8 triệu cổ 

phần của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang. Hiện, VHC là cổ đông lớn 

nhất tại SGC với sở hữu gần 3,6 triệu cổ phiếu, tương đương 51,29% vốn. 
nếu hoàn tất đợt giao dịch mới, VHC sẽ nắm tới 76,72% vốn tại doanh 

nghiệp này 

 CLG: Toàn bộ 21,15 triệu cổ phiếu CLG của CTCP Đầu tư và phát 

triển nhà đất Cotec sẽ bị hủy niêm yết trên HoSE từ 22/4/2021. Nguyên 

nhân doCotecLand lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 

31/12/2020. 

 FTS: CTCP Chứng khoán FPT đặt kế hoạch doanh thu 2021 đạt 472 

tỷ đồng, LNTT 260 tỷ đồng, trên cơ sở VN-Index dao động quanh 1.250-

1.300 điểm. Chủ trương của FTS sẽ tập trung vào chất lượng dịch vụ nhiều 

hơn cuộc chạy đua cạnh tranh giá, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững 

của công ty 

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

phiếu AAA của công ty con - Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh từ 

15/4 đến 14/5 với mục đích đầu tư dài hạn, duy trì tỷ lệ sở hữu tại AAA. Nếu 

mua thêm như đăng ký và AAA tiến hành đấu giá thành công 75 triệu cổ 

phiếu qua HoSE, tỷ lệ sở hữu của An Phát Holdings tại AAA sẽ ở mức 

52,54%. 

 HPG: Tập đoàn Hòa Phát khởi công nhà máy vỏ container trong tháng 

6, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô sản lượng 500.000 TEU/năm. 

 EVG: Tập đoàn Everland  thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ cho 

CTCP Everland Vân Đồn từ 350 tỷ lên 740 tỷ đồng. Công ty con của 

Everland dự kiến phát hành 40 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp 

chào bán cho cổ đông hiện hữu. 

 

TIN SÀN HOSE 

 TLP: Xăng dầu Thanh Lễ báo lãi ròng năm 2020 giảm hơn 70%. Cụ thể, 

TLP đem về 10,670 tỷ đồng doanh thu thuần và 22 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt 

giảm 19% và 72% so với 2019, nguyên nhân là do dịch Covid-19 làm giảm 

nhu cầu tiêu thụ và khiến giá xăng dầu lên xuống bất thường. 

 HND: CTCP Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần quý 1 chỉ 

có 1.989 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 3.023 tỷ đồng cùng kỳ. Công ty 

báo lỗ 11,2 tỷ đồng, trong khi quý 1/2020 có lãi 200 tỷ đồng. 

 SHS: Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông qua phương án phát hành 

tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021. Lãi suất sẽ do 

Tổng giám đốc quyết định phù hợp với tình hình thị trường. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC 283.4 VND 61.54 

MSN 107.9 IDV 1.07 

NVL 57.2 CLH 1.02 

VHM 38.0 VMC 0.60 

SSI 30.9 S99 0.58 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG (120.6) PVC (2.04) 

MBB (79.2) APS (1.18) 

HPG (70.9) ACM (0.95) 

GAS (68.4) HUT (0.82) 

BID (43.1) PLC (0.55) 

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 

 TP HCM thu ngân sách hơn 104.000 tỷ trong quý 

I, tăng 15% so với cùng kỳ. Quý I vừa qua, nhiều 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá, nhất là tổng sản 

phẩm trên địa bàn tăng 4,58%, tức tăng gần 11 lần 

so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 

3,96%; công nghiệp và xây dựng tăng 5,35%; nông 

nghiệp tăng 1,33%...Tổng mức bán lẻ hàng hoá và 

doanh thu dịch vụ 3 tháng đầu năm ước đạt hơn 

249.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ; lượng kiều 

hối chuyển về thành phố ước đạt 1,45 tỷ USD, tăng 

10% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương ước 

đạt gần 13.700 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công 

hơn 3.400 tỷ đồng... 

 Evergreen mở tuyến vận tải trực tiếp Việt Nam - 

Hàn Quốc. Hãng vận tải hàng hóa lớn thứ 5 thế giới 

Evergreen vừa công bố về việc sẽ mở tuyến vận tải 

trực tiếp Việt Nam - Hàn Quốc mang tên KCV vào 

15/4. Việc mở tuyến vận tải trực tiếp Việt Nam - Hàn 

Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu sản lượng hàng hóa 

tăng trưởng tại Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam, 

nhờ xu hướng mở rộng hoạt động sản xuất từ Trung 

Quốc sang Việt Nam. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Hiệp hội Dệt may: "Sự hồi phục xuất khẩu bước đầu 

của dệt may Việt Nam đã mở ra những tín hiệu tích 

cực cho những tháng tiếp theo. Hiện nhiều doanh 

nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết quý II và cuối 

năm. Kim ngạch xuất khẩu dệt may quý I ước đạt 7,2 tỷ 

USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch 

xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại cũng tăng 31%, kim ngạch 

xuất khẩu vải mành và vải kỹ thuật khác tăng 8,8%. 

 Đồng VND đang đối diện áp lực giảm giá. Việc tăng 

giá của USD trên thị trường thế giới, kết hợp với khoảng 

cách giữa tỷ giá tự do và tỷ giá liên ngân hàng được nới 

rộng đang khiến áp lực phải giảm giá VND tăng 

cao...Trên thị trường tự do, tỷ giá tăng mạnh do chênh 

lệch giá vàng trong nước – quốc tế; nhu cầu tích trữ tăng 

mạnh sau Tết trong khi nguồn cung hạn chế. 

 Xuất siêu của Việt Nam bất ngờ cao gấp 3 lần ước 

tính, từ 400 triệu USD lên mức 1,2 tỷ USD. Về xuất 

khẩu , tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong 

tháng 3/2021 đạt 29,65 tỷ USD, tăng tới 46,8% so với 

tháng trước đó. Kim ngạch nhập khẩu của khối doanh 

nghiệp FDI đạt 21,93 tỷ USD, tăng 42,1% so với tháng 

2/2021. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Hàng tỷ cổ phiếu ngân hàng có thể lên sàn năm 2021. Nhiều nhà băng trình kế hoạch tăng vốn, phát hành cổ phiếu trong năm 

nay để tăng vốn điều lệ. Hơn 7 tỷ cổ phiếu của ngân hàng có thể sẽ được đưa lên sàn giao dịch, tăng 18% so với khối lượng hiện 

nay. 

 AFC Vietnam Fund: "TTCK Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng lớn, cổ phiếu ngân hàng xứng đáng được định giá cao 

hơn". AFC Vietnam Fund  đánh giá ngành ngân hàng Việt Nam hấp dẫn khi chỉ có 30% người trưởng thành có tài khoản ngân 

hàng. Chính phủ hiện đang thúc đẩy thương mại điện tử, giảm giao dịch tiền mặt với mục tiêu ít nhất 70% người Việt Nam trên 

15 tuổi có tài khoản ngân hàng trong thời gian tới. Ngành ngân hàng có tỷ trọng lớn nhất trên HOSE với 25,8% (~50 tỷ USD). 

 CLG chính thức "rời sân" vào ngày 22/04. Lý do hủy niêm yết là vì lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 vượt quá vốn điều lệ thực 

góp và kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  33,677  -0.20% 

S&P 500  4,141  0.29% 

Nikkei 225  29,619  -0.45% 

Kospi  3,168  -0.03% 

Hang Sheng  28,479  0.29% 

SET  1,541  -1.61% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91.79 0.13% 

USD/CNY 6.54 0.04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.675 -0.08% 

S&P500 VIX 16.65 -1.54% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực sau khi Bộ Lao động công bố số liệu lạm phát tháng 3 và vắc xin COVID-19 của 

Johnson & Johnson bị tạm dừng triển khai. S&P 500 tăng 0,33% lên kỷ lục mới 4.141,59 điểm. Nasdaq Composite tăng hơn 

1%, Dow Jones ngược chiều giảm 0,2%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp đà tăng nhờ dữ liệu mạnh mẽ tại Trung Quốc. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,53% lên 60,5 

USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 6 không đổi ở mức 63,98 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên 1.746,4 USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 giảm 

0,04% xuống 1.746,85 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay rơi xuống mức đáy 3 tuần sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố. Tỷ giá euro so với USD 

tăng 0,09% lên 1,1957. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,09% lên 1,3761. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,17% 

xuống 108,86. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Chỉ số CPI của Mỹ đang tăng mạnh và kỳ vọng lạm phát đang 

tăng lên. Thống kê công bố ngày 13/4 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất 8 năm rưỡi. Giới phân 

tích cho rằng dữ liệu này sẽ mở ra một thời kỳ ngắn mà ở đó lạm 

phát tăng mạnh. 

 Nhật Bản sẽ xả hơn triệu tấn nước thải từ nhà máy điện hạt 

nhân Fukushima ra đại dương. Quá trình xả nước thải dự kiến 

bắt đầu trong khoảng hai năm, theo chính phủ Nhật Bản, và toàn bộ 

quá trình có thể kéo dài hàng chục năm. Nước thải cần được lọc lần 

nữa để loại bỏ các đồng vị có hại và pha loãng theo tiêu chuẩn quốc 

tế. 

HIGHLIGHT 


