
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.68% -1.02% 

Giá cuối ngày 1238.71 293.11 

KLGD (triệu cổ phiếu)  987  218.5 

GTGD (tỷ đồng) 21,760  3,576  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-8,438,770 21,600 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-557.49 29.04 

Số CP tăng giá 81 52 

Số CP đứng giá 57 127 

Số CP giảm giá 355 183 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

BKH 15% bằng tiền 19/04/2021 

PRC 5% bằng tiền 19/04/2021 

NNC 18% 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 

BAX 130,93% bằng tiền 23/04/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 KHP: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ghi nhận doanh thu thuần 

quý 1/2021 đạt 933,5 tỷ đồng giảm 16% so với cùng kỳ.  KHP báo lỗ sau 

thuế 76,7 tỷ đồng trong khi quý 1/2020 chỉ lỗ hơn 11 tỷ đồng. 

 VIC: Tập đoàn Vingroup – CTCP sẽ phát hành 500 triệu USD trái 

phiếu ký hạn 5 năm, Lãi suất danh nghĩa trái phiếu (coupon) 3%/năm. 

Mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Giá chào bán bằng 100% giá trị phát 

hành trái phiếu.  

 AAA: Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu quý 1 

đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 45,04% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 

tăng 708 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý I/2021 đạt 89 tỷ đồng, tăng 

41,27% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng 26 tỷ đồng. 

 NVL: Tập đoàn Novaland  trình cổ đông thông qua việc CTCP 

Novagroup nhận chuyển nhượng cổ phiếu NVL mà không cần chào mua 

công khai. Dự kiến, bên bán là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT và 

bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn.  

 HCM: Chứng khoán TP HCM  báo lãi quý đầu năm gần 322 tỷ đồng, 

gấp 3,2 lần cùng kỳ năm 2020. Công ty báo cáo doanh thu hoạt động tăng 

160% lên 1.163 tỷ đồng. 

 NLG: Tổng giám đốc Trần Xuân Ngọc đăng ký mua 150.000 cổ phiếu 

CTCP Đầu tư Nam Long qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ 

ngày 22/4 đến 19/5. Ông Ngọc hiện chưa nắm giữ cổ phiếu NLG. 

 FRT: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Việt Anh đăng ký mua 200.000 cổ 

phiếu CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhằm nâng lượng nắm giữ lên 368.164 

đơn vị, tương đương 0,5% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/4 

đến 21/5. 

 MCG: Ông Mai Minh Huy, em rể của Thành viên Ban kiểm soát Hoàng 

Thị Kim Anh, đăng ký bán khớp lệnh toàn bộ 183.900 cổ phiếu, tương 

đương 0,35% vốn CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam. Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ ngày 19/4 đến 17/5. 

 KBC: Dragon Capital đã bán 781.500 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ 

còn 42 triệu đơn vị, tương đương 9% vốn Tổng công ty Phát triển Đô thị 

Kinh Bắc. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 14/4. 

 TEG: CTCP Tập đoàn DK đăng ký mua 500.000 cổ phiếu qua phương 

thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 20/4 đến 19/5. Công ty này hiện 

không nắm giữ cổ phần TEG CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường 

Thành . Ông Đặng Trung Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT tại 2 công ty trên. 

 HAX: Ông Hoàng Đức Thân, anh rể của Chủ tịch HĐQT Đỗ Tiến Dũng, 

TIN SÀN HOSE 

 DNS: CTCP Thép Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần quý 1 đạt 406 tỷ 

đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Công ty lãi sau thuế gần 40 tỷ đồng, trong 

khi quý I/2020 công ty lỗ 11,2 tỷ đồng. 

 VFS: Ủy viên HĐQT Phan Thành Đạt đã bán toàn bộ gần 2 triệu cổ 

phiếu, tương đương 4,8% vốn CTCP Chứng khoán Nhất Việt vào ngày 9/4. 

 PVL:  Ngày 15/4, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt 

Nam đã bán 1,4 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 10 triệu đơn vị, 

tương đương 20% vốn CTCP Đầu tư Nhà đất Việt. Ông Trần Quốc Huy, Chủ 

tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam cũng 

là Chủ tịch HĐQT Đầu tư Nhà đất Việt. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

NVL 89.7 VND 35.71 

MBB 43.2 SCI 0.79 

FLC 35.5 IDV 0.61 

FUEVFVND 25.8 DXP 0.34 

DXG 23.6 MBS 0.31 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM (179.8) PSE (2.97) 

HPG (156.3) ACM (2.30) 

VNM (148.7) ART (1.29) 

CTG (56.6) IDC (1.27) 

BID (34.5) PLC (0.79) 

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 

 Hơn 9 triệu lao động vẫn bị ảnh hưởng trong quý 

1 vì Covid-19. Trong tổng số 9,1 triệu người bị tác 

động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, có 540 nghìn 

người bị mất việc, 2,8 triệu người phải tạm nghỉ/tạm 

ngừng sản xuất kinh doanh; 3,1 triệu người bị cắt 

giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ 

luân phiên và 6,5 triệu lao động bị giảm thu nhập. 

Lao động khu vực thành thị chịu tác động nhiều hơn 

khu vực nông thôn với 15,6%, trong khi con số này 

ở nông thôn là 10,4%. 

 Sản lượng tiêu Việt Nam có thể giảm tới 30%. Dự 

kiến đến cuối tháng 4, Việt Nam cơ bản thu hoạch 

xong với sản lượng giảm khoảng 25-30% so với năm 

ngoái do biến đổi thời tiết, mất mùa và người dân 

hạn chế đầu tư, chăm sóc vườn tiêu. Việc nguồn 

cung từ Việt Nam sụt giảm khiến sản lượng sản xuất 

toàn cầu năm 2021 có thể giảm 10% so với năm 

2020. Việt Nam hiện chiếm khoảng 50 - 60% tổng 

sản lượng tiêu trên thế giới. Nguồn cung từ Việt 

Nam đang bị gián đoạn do sự tham gia mạnh của lực 

lượng đầu cơ và nông dân có xu hướng trữ hàng với 

hy vọng tăng giá.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Sản xuất và tiêu thụ thép quý I đạt kỷ lục. Theo báo 

cáo của Hiệp hội thép Việt Nam, sản lượng sản xuất thép 

các loại của thành viên thuộc hiệp hội đạt 7,7 triệu tấn, 

tăng 33% so với cùng kỳ năm trước; bán hàng 6,8 triệu 

tấn, tăng 35%; xuất khẩu 1,67 triệu tấn, tăng 59%. Đây 

đều là những mức tăng trưởng cao nhất ghi nhận trong 

quý I của 5 năm qua, thiết lập mức kỷ lục mới về sản xuất 

và tiêu thụ. Nhu cầu tiêu thụ thép tăng mạnh trong quý 

đầu năm nhờ động thái thúc đẩy đầu tư công, các công 

trình hạ tầng được đẩy mạnh triển khai trong cả nước và 

nhu cầu thép cho nhiệm vụ phục hồi kinh tế sau dịch 

Covid-19 của Trung Quốc. 

 Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao 

túng tiền tệ. Bộ Tài chính Mỹ xác định trong giai đoạn 

năm 2020, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho rằng 

Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật 

Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988. 

 Quý I/2021, ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước 

đạt gần 89.000 tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 

ngày 31/03/2021, tổng thu NSNN trong toàn ngành đạt 

88.458 tỷ đồng, bằng 28,1% dự toán được giao, bằng 

26,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9.595 tỷ đồng, tăng tương 

đương 12,17% so với cùng kỳ. 

TIN VĨ MÔ 

 MBS: Thị trường phân hóa, VN-Index có thể không tăng mạnh trong tuần 19-23/4. Về kỹ thuật, MBS đánh giá chỉ số 

VN-Index vẫn đang ở trong sóng tăng thứ 5 chừng nào ngưỡng 1.200 điểm vẫn được giữ vững. Do vậy, kỳ vọng về nhịp tăng 

tiếp diễn trong ngắn hạn của thị trường vẫn không thay đổi. Có thể chỉ số chung sẽ không còn tăng mạnh do hiện tượng phân 

hóa tuy nhiên xu hướng tăng để lập các đỉnh cao mới cùng các thị trường chứng khoán thế giới vẫn sẽ tiếp tục được duy trì. 

 Quý I/2021, gần 19.800 tỷ đồng được hút vào các đợt phát hành mới của doanh nghiệp. Trong quý I, có 43 doanh nghiệp 

đã huy động gần 19.800 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 1,1 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương gần 70% giá trị 

phát hành của cả năm 2020. Thời gian tới, 54 doanh nghiệp niêm yết dự kiến phát hành thêm 4,2 tỷ cổ phiếu để huy động gần 

44.700 tỷ đồng qua phát hành tăng vốn, gần gấp 1,6 lần tổng giá trị phát hành trong năm 2020 và 2,3 lần so với quý I vừa qua. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,200  0.48% 

S&P 500  4,185  0.36% 

Nikkei 225  29,670  -0.05% 

Kospi  3,209  0.33% 

Hang Sheng  29,009  0.85% 

SET  1,549 0.51% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91.67 0.13% 

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 ngày cuối tuần đồng loạt diễn biến tích cực khi có nhiều thông tin khả quan về nền kinh tế vĩ mô cũng 

như lợi nhuận doanh nghiệp. Dow Jones tăng 0,5%, S&P 500 cũng tăng 0,4%, Nasdaq Composite nhích 0,1%. 

 Giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng 6% vào tuần trước nhờ tồn kho dầu thô tại Mỹ bất ngờ 

giảm mạnh. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đạt 63,19 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 6 giảm 0,43% xuống 66,42 

USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay biến động trái chiều trong phiên đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,02% lên 1.776, 7 USD/ounce, 

giá vàng giao tháng 6 giảm 0,16% xuống 1.777,35 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay chưa có dấu hiệu tăng giá sau một tuần suy yếu. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,13% xuống 1,1968. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,08% xuống 1,3819. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% xuống 108,72. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 GDP Trung Quốc quý I không đạt kỳ vọng. GDP Trung Quốc 

tăng trưởng 18,3% trong quý I so với cùng kỳ năm trước, Cơ quan 

Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết. Con số này thấp hơn kỳ 

vọng 19% từ giới phân tích tham gia khảo sát của Reuters. 

 EC ủng hộ dự án đồng euro kỹ thuật số do ECB đề xuất. EC cho 

rằng dự án này đang được coi là yếu tố tiềm năng quan trọng của 

lĩnh vực tài chính kỹ thuật số, đồng thời là yếu tố giúp các hệ thống 

thanh toán hiệu quả và linh hoạt hơn. 

HIGHLIGHT 


