
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.60% 0.90% 

Giá cuối ngày 1255.87 294.83 

KLGD (triệu cổ phiếu)  862  155.27 

GTGD (tỷ đồng) 19,345  2,544  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-10,298,274 -1,183,030 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-991.32 -15.26 

Số CP tăng giá 264 146 

Số CP đứng giá 77 134 

Số CP giảm giá 152 80 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HAC 8% bằng tiền 15/04/2021 

DTV 15% bằng tiền 15/04/2021 

SDK 30% bằng tiền 16/04/2021 

PRC 5% bằng tiền 19/04/2021 

PRC 5% bằng tiền 19/04/2021 

CVT 20% bằng tiền 19/04/2021 

BKH 15% bằng tiền 19/04/2021 

VNC 10% bằng tiền 23/04/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FLC: Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết vừa cho biết hãng 

hàng không này đang lên kế hoạch huy động 200 triệu USD thông qua 

thương vụ IPO tại Mỹ. Vốn hoá thị trường khi IPO dự kiến đạt 4 tỷ USD. 

Bamboo dự kiến sẽ IPO vào quý 3 thông qua việc phát hành từ 5 - 7% cổ 

phần. 

 PPC: CTCP Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu quý 1/2021 giảm 

hơn một nửa, còn 1.079 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 138,5 tỷ đồng, 

tăng nhẹ so với số lãi hơn 135 tỷ đồng đạt được trong quý 1/2020. 

 GEG: Điện Gia Lai công bố kế hoạch hoạt động năm 2021 với doanh 

thu hợp nhất dự đạt 1.831 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện trong 2020. 

Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng thu về hơn 320 tỷ đồng, tăng 4%. 

 ROS: Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, thông 

báo đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu ROS để nâng tỷ lệ sở hữu. Giao 

dịch dự kiến thực hiện trong vòng 30 ngày theo phương thức khớp lệnh. 

 SBT: CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa ký kết hợp tác với Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương  để phát hành trái phiếu riêng lẻ với 

giá trị tối đa 1.200 tỷ. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng 

quyền và có kỳ hạn 3 năm, lãi suất năm đầu tiên cố định là 9,5%/năm và lãi 

suất các năm tiếp theo thả nổi, 

 VIC: Tập đoàn Vingroup quyết định tham gia đầu tư vào công ty nước 

ngoài là Fiscus Consultancy Pte. Ltd. VIC sẽ góp trên 50% vốn điều lệ 

Fiscus Consultancy nhưng không vượt quá 65% vốn điều lệ. 

 AAA: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Trần Thị Thoản 

đăng ký mua 500.000 cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức đấu giá 

công khai từ ngày 19/4 đến 14/5. Hiện bà Thoản chưa nắm giữ cp AAA. 

 CTF: Từ ngày 19/4 đến 18/5, ông Trần Lâm, con trai của Chủ tịch 

HĐQT Trần Ngọc Dân, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu nhằm nâng lượng 

nắm giữ lên 10,75 triệu đơn vị, tương đương hơn 15,7% vốn. 

 CII: Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Hoàng đã bán 1,7 triệu cổ phiếu CTCP Đầu 

tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM vào ngày 8/4 và 9/4. Ông Hoàng hiện có 

793.186 cổ phiếu, tương đương 0,3% vốn. 

 DTL: Từ ngày 19/3 đến 13/4, Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức 

không bán cổ phiếu nào trong 2 triệu đơn vị đăng ký, giữ nguyên lượng 

nắm giữ hơn 26,3 triệu đơn vị, tương đương 43,45% vốn CTCP Đại Thiên 

Lộc. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, thành viên góp vốn Công ty Sản xuất thép 

Tâm Đức là Phó Chủ tịch HĐQT Đại Thiên Lộc. 

 

TIN SÀN HOSE 

 TDS: CTCP Thép Thủ Đức – VnSteel ghi nhận doanh thu thuần quý 1 

đạt hơn 601 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ.  Lợi nhuận sau thuế đạt 

12,8 tỷ đồng, tăng trưởng 45,5% so với lợi nhuận đạt được quý 1 năm 2020. 

 NTC: Công ty khu công nghiệp Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu 

thuần quý 1 đạt 68 tỷ đồng, tăng 63% cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp 

báo lãi 112,7 tỷ đồng quý I, tăng 32%. 

 SHS: Bà Phạm Thị Thiêm, mẹ của Kế toán trưởng kiêm Phó Tổng giám 

đốc Trần Sỹ Tiến, đăng ký bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu CTCP Chứng 

khoán Sài Gòn - Hà Nội  qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 

16/4 đến 14/5. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUESSVFL 226.8 VCS 2.89 

NVL 72.3 IDV 1.02 

HPG 25.1 SHB 0.85 

MSN 19.7 DP3 0.20 

MBB 11.9 VGS 0.18 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM (609.7) VND (5.05) 

VNM (165.1) APS (4.23) 

CRE (125.0) PVC (2.56) 

VIC (121.7) S99 (2.20) 

CTG (56.2) CKV (1.64) 

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 

 Đà Nẵng sẽ có 2 vành đai phát triển kinh tế và 12 

phân khu chức năng năm 2030. Theo quyết định 

điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến 2030, tầm 

nhìn đến 2045, thành phố sẽ có 2 vành đai phát triển 

kinh tế, trong đó có vành đai công nghiệp công nghệ 

cao, cảng biển và logistics. Trong số 12 phân khu 

chức năng, phân khu cảng biển Liên Chiểu được quy 

hoạch để phát triển cảng, cụm logistics và khu đô thị 

cảng biển. 

 Kim ngạch xuất khẩu cà phê tiếp tục đà tăng nhờ 

nhu cầu phục hồi. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam 

trong quý I/2021 đạt 453 nghìn tấn, trị giá 808,7 

triệu USD, giảm 12,2% về lượng và giảm 7% về trị 

giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong quý I/2021, Đức 

vẫn là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của nước 

ta, nhưng xuất khẩu cà phê sang thị trường này đã 

giảm 26,6% về lượng và giảm 14,9% về trị giá so 

với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, lượng cà phê xuất 

khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh 53,3% 

so với cùng kỳ năm 2020, Malaysia tăng 8,3%, Hàn 

Quốc tăng 25,7%... 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 EVFTA có hiệu lực 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu 4,8 

tỷ USD hàng hóa vào EU, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 

sang EU đã dần được cải thiện và tăng 18% trong 3 tháng 

đầu năm 2021. Các hiệp định thương mại thế hệ mới như 

CPTPP, EVFTA, UKFTA sẽ tiếp tục tạo điều kiện để 

hàng hóa của Việt Nam thâm nhập vào các thị trường đối 

tác với thuế quan ưu đãi hơn cùng với những cam kết về 

tạo thuận lợi giảm thiểu các rào cản. 

 Tín dụng trong 2 tháng đầu năm tăng yếu nhưng đã 

bật tăng vào tháng 3/2021.  Tổng kết quý I/2021, tín 

dụng ngành nông lâm thủy sản tăng 2,42%, ngành công 

nghiệp và xây dựng tăng 3,42%; ngành thương mại và 

dịch vụ tăng 2,79%. Dư nợ kinh doanh chứng khoán trên 

45.300 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%; tín dụng bất động sản 

khoảng 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2020. 

 Fitch Ratings: Tài chính công Việt Nam cải thiện vượt 

trội so với các nước trong khu vực. Fitch dự báo, tỷ lệ 

nợ/GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2022 sẽ ở 

quanh ngưỡng 39%. Mức trung bình đối với xếp hạng 

BB và BBB hiện đã lần lượt được điều chỉnh lên 60% và 

58% GDP. Mặc dù doanh thu của ngành du lịch chịu ảnh 

hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng nhiều lĩnh 

vực khác vẫn tăng trưởng tốt. 

TIN VĨ MÔ 

 Dự thảo sắp xếp lại TTCK: Chuyển toàn bộ giao dịch cổ phiếu về HOSE. Theo lộ trình sắp xếp, chậm nhất tới 

30/06/2025, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị 

trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết. 

 Một đơn vị buôn sắt thép phế liệu sắp lên sàn. HNX vừa ra quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu HSV của Công 

ty Cổ phần Gang thép Hà Nội. Tổng số lượng cổ phiếu HSV đăng ký giao dịch đạt 5 triệu đơn vị, tương ứng với vốn điều lệ của 

doanh nghiệp là 50 tỷ đồng. 

 iShare thay đổi chỉ số cơ sở sẽ khiến tỷ trọng Việt Nam tăng thấp hơn kỳ vọng. iShares MSCI Frontier Markets 100 ETF 

sẽ chuyển sang sử dụng chỉ số MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index làm chỉ số cơ sở. Theo số liệu mới nhất của 

SSI Research, ước tính tỷ trọng của Việt Nam tại MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index sau khi cơ cấu sẽ đạt 

16,15%, so với 28,76% như dự kiến ban đầu. Việt Nam hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 15,4%. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  33,731  0.16% 

S&P 500  4,125  -0.41% 

Nikkei 225  29,750  0.44% 

Kospi  3,201  0.62% 

Hang Sheng  28,877  1.40% 

SET  1,541  -1.61% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91.59 -0.11% 

USD/CNY 6.54 0.04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.643 0.43% 

S&P500 VIX 16.99 2.04% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều. Cổ phiếu công nghệ giảm sút khiến Nasdaq và S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ, trong 

khi Dow Jones tăng nhẹ sau nhiều thông tin kết quả kinh doanh tích cực. Dow Jones tăng 0,2%. Chỉ số S&P 500 sụt 0,4%, 

Nasdaq Composite giảm 1% . 

 Dầu vọt hơn 4% nhờ tín hiệu nhu cầu khởi sắc, dự trữ giảm. Hợp đồng dầu Brent tiến 4.57% lên 66.58 USD/thùng. Hợp 

đồng dầu WTI cộng 4.94% lên 63.15 USD/thùng. 

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ khi đồng USD giảm. Giá vàng giao ngay tăng 0,11% lên 1.738,2 USD/ounce. Giá vàng giao 

tháng 6 cũng tăng 0,11% lên 1.738,15 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục rơi xuống mức đáy ba tuần trở lại đây khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và tâm lý 

đầu tư rủi ro cải thiện. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1983. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,01% lên 

1,3779. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 108,88. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 IMF: Tiến độ tiêm vaccine chậm là rủi ro lớn nhất với kinh tế 

toàn cầu. Trước tình trạng này, ông kêu gọi các nước giàu hỗ trợ 

các nước nghèo tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 và coi việc đạt 

được tỷ lệ tiêm chủng cao là "ưu tiên hàng đầu."Tuần trước, IMF 

đã công bố một báo cáo cập nhật trong đó dự báo nền kinh tế toàn 

cầu sẽ tăng trưởng 6% trong năm 2021 và 4,4% trong năm 2022 

 Mỹ khuyến cáo ngừng tiêm vaccine Johnson & Johnson sau khi 

ghi nhận 6 ca bị chứng rối loạn đông máu hiếm gặp sau khi tiêm.  

HIGHLIGHT 


