
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.77% 0.90% 

Giá cuối ngày 1260.58 295.75 

KLGD (triệu cổ phiếu)  871  151.32 

GTGD (tỷ đồng) 19,805  2,626  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-13,191,260 -883,320 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-740.75 -13.43 

Số CP tăng giá 297 101 

Số CP đứng giá 70 143 

Số CP giảm giá 126 117 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

NHC 10% bằng tiền 20/04/2021 

PWA 7,5% bằng tiền 20/04/2021 

VNC 10% bằng tiền 23/04/2021 

BAX 130,93% bằng tiền 23/04/2021 

SED 14% bằng tiền 27/04/2021 

DCH 20% bằng tiền 28/04/2021 

TNB 10% bằng tiền 28/04/2021 

SAF 30% bằng tiền 28/04/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 NKG: Thép Nam Kim ông bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với doanh 

thu 4.861 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với con số 2.459 tỷ cùng kỳ năm 2020. 

NKG thu về gần 319 tỷ lãi ròng, cao gấp 7,7 lần cùng kỳ. 

 PET: CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ghi nhận doanh thu quý 1/2021 

tăng 48%, từ 2.846 tỷ lên 4.213 tỷ đồng. PET đạt 65 tỷ LNST, tăng 86% 

so với quý 1/2020. 

 SSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ghi nhận quý 1/2021 doanh 

thu đạt  696,1 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 318,6 tỷ đồng – tăng trưởng 276,2% 

so với cùng kỳ. 

 TCH: CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy muốn đưa 9.722.450 

cổ phiếu quỹ ra bán nhằm tăng dòng tiền công ty để thực hiện các kế hoạch 

đầu tư và phát triển kinh doanh trong năm 2021. Giá bán theo giá thị trường 

và tuân thủ quy định 

 IJC: Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ghi nhận doanh thu thuần 

quý 1/2021 tăng 6% lên 1.416 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 292 tỷ 

đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 DGC: Tập đoàn hóa chất Đức Giang thông báo BCTC hợp nhất quý I 

với doanh thu 1.949 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau 

thuế của doanh nghiệp đạt 292 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước 

và ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. 

 DBC: Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT muốn miễn chào mua 

công khai cổ phiếu DBC. Hiện ông So nắm giữ trực tiếp 19,1 triệu cổ phiếu 

DBC, tương đương tỷ lệ 18,27%. Ngoài ra những người liên quan cũng sở 

hữu thêm 6,4% cổ phần, dẫn đến tổng tỷ lệ sở hữu cả nhóm là 24,67%. 

 VHM: Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast đăng ký chuyển 

quyền sở hữu toàn bộ 89.804.000 cp CTCP Vinhomes  (tỷ lệ 2,68%). 

Giao dịch dự kiến thực hiện qua VSD từ 22/4 đến 21/5/2021. 

 NVL: Công đoàn công ty đã mua 254.500 cp CTCP Tập đoàn đầu tư 

địa ốc No Va , nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.472.975 cp (tỷ lệ 

0,2305%). Giao dịch thực hiện ngày 16/4/2021. 

 ROS: Bà Trần Thị Hưng, em gái bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch 

HĐQT, đăng ký mua 150.000 cp CTCP Xây dựng FLC Faros. Trước giao 

dịch bà Hưng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 

22/4 đến 23/4/2021. 

 NLG: Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 150.000 cp 

CTCP Đầu tư Nam Long, dự kiến thực hiện từ 23/4 đến 22/5/2021. 

TIN SÀN HOSE 

 TVB: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ghi nhận quý  I/2020, đạt 

104,9 tỷ đồng doanh thu tăng gấp 5 lần so với Quý I/2020.  Lợi nhuận sau 

thuế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đạt 77,2 tỷ đồng trong Quý 

I/2021, gấp 8,5 lần so với cùng kỳ năm trước, 

 VHE: Ông Lê Cảnh Toàn, Giám đốc, đăng ký mua 500.000 cp CTCP 

Dược liệu và thực phẩm Việt Nam. Trước giao dịch ông Toàn sở hữu 1.500 

cp (tỷ lệ 0,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/4 đến 21/5/2021. 

 VAF: Công ty TNHH Hoàng Ngân đã mua 800.000 cp CTCP Phân lân 

nung chảy Văn Điển, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 9.215.597 cp (tỷ 

lệ 24,46%). Giao dịch thực hiện từ 10/3 đến 11/4/2021. 

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 

 Chính phủ tiếp tục gia hạn nộp thuế tiền thuê đất. 

Đối với thuế giá trị gia tăng, thời gian gia hạn có thể 

từ 3 đến 5 tháng tùy theo thời gian kê khai thuế theo 

tháng hoặc theo quý. Đối với thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thời gian gia hạn 3 tháng. Hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia 

hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021. 

 Kiến nghị Chính phủ cho Vietjet và Bamboo 

hưởng gói vay ưu đãi lãi suất thấp từ 0-4%/năm. 

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ có giải pháp hỗ trợ 

các doanh nghiệp hàng không trong nước bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19, như hoãn, giảm thuế 

phí, giảm lãi vay, đặc biệt là hỗ trợ về tín dụng. Theo 

Hiệp hội hàng không Việt Nam, dù các doanh 

nghiệp hàng không tư nhân báo lãi hợp nhất, nhưng 

riêng hoạt động kinh doanh vận tải hàng không của 

các hãng đều lỗ, với mức lỗ trên 18.000 tỷ đồng. 

 Hàng container qua cảng biển Việt Nam tăng 

18% trong 4 tháng đầu năm. Hàng nhập khẩu đạt 

hơn 2,5 triệu Teus, tăng 13%, hàng nhập khẩu hơn 

2,6 triệu Teus, tăng 19% và hàng nội địa hơn 2,7 

triệu Teus, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần kiểm soát tín 

dụng vào lĩnh vực bất động sản và chứng khoán, 

tránh đầu cơ. Về lâu dài cần có giải pháp căn cơ, phát 

triển thị trường tài chính đảm bảo ổn định, lành mạnh và 

cân bằng giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn để giảm 

sức ép cung ứng vốn từ hệ thống tổ chức tín dụng, đáp 

ứng nhu cầu huy động vốn trung dài hạn của nền kinh tế. 

 Quý I/2020, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng gần 40% so 

với cùng kỳ với 22,24 tỷ USD hàng hóa. Hoa Kỳ cũng 

tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ 

Việt Nam với trị giá đạt 3,51 tỷ USD, tăng 5,9% so với 

cùng kỳ năm trước và chiếm 48,7% tổng trị giá xuất khẩu 

hàng dệt may của cả nước. Xuất khẩu điện thoại các loại 

và linh kiện của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị 

giá 2,48 tỷ USD, giảm 7,1%.  

 Hạ tầng giao thông 10 năm tới dự kiến được đầu tư 

triệu tỷ đồng theo ba kịch bản phát triển. Mục tiêu cụ 

thể đến năm 2030, hệ thống GTVT đáp ứng được nhu 

cầu vận tải với tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 

4,4 tỷ tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-

2030 là 6,82%/năm. Khối lượng hàng hóa luân chuyển 

nội địa đạt 543 tỷ tấn.km, tốc độ tăng trưởng bình quân 

là 7,0%/năm. 

TIN VĨ MÔ 

 VN Diamond thêm mới TCM và 5 cổ phiếu ngân hàng VIB, EIB, ACB, MSB, LPB. Số lượng cổ phiếu thành phần VN 

Diamond đã được nâng từ 13 lên 18 mã, KDH là trường hợp bị loại do không đáp ứng tiêu chí room ngoại, MWG và FPT giữ 

vững 2 vị trí lớn nhất trong rổ Diamond với tỷ trọng 15%, nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn bị giảm tỷ trọng như TCB giảm 

2,65%, VPB giảm 5,15%, MBB giảm 5,65%. Sau kỳ cơ cấu này, rổ VNDiamond sẽ có 10 cổ phiếu ngân hàng với tổng tỷ 

trọng 40%. Rổ chỉ số VNFin Lead kì này loại bỏ VND do mã này đã tạm chuyển giao dịch sang HNX, số lượng cổ phiếu 

thành phần trong danh mục đã hạ xuống còn 14 đơn vị. VN30 Index giữ nguyên danh mục cổ phiếu thành phần trong kỳ cơ 

cấu này. 

 Gần chục tỷ cổ phiếu "vua" sắp tung ra thị trường. Thống kê sơ bộ kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2021 của các ngân 

hàng, lượng cung trên sàn chứng khoán sẽ tăng thêm ít nhất 7,3 tỷ đơn vị, phần lớn trong số đó là chia cổ tức bằng cổ phiếu. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,077  -0.36% 

S&P 500  4,163  -0.53% 

Nikkei 225  29,140  -1.84% 

Kospi  3,212  0.41% 

Hang Sheng  29,117  0.37% 

SET  1,575 1.68% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91.09 0.03% 

USD/CNY 6.54 0.04% 

Chỉ số trái phiếu 

US 10Y Bond Yield 1.603 0.43% 

S&P500 VIX 17.29 6.40% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ khi diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu công nghệ kéo theo tâm lý bi quan trên 

diện rộng. Dow Jones giảm 0,4%, S&P 500 giảm 0,4%, Nasdaq Composite cũng mất 1%. 

 Giá dầu hôm nay iếp tục tăng nhờ đồng USD suy yếu. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,14% lên 63,52 USD/thùng. 

Giá dầu thô Brent giao tháng 6 cũng tăng 0,02% lên 66,15 USD/thùng.  

 Giá vàng phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay sau khi rơi khỏi đỉnh hơn 7 tuần vào phiên trước vì lợi suất trái phiếu 

Mỹ tăng trở lại. Giá vàng giao ngay tăng 0,02% lên 1.771,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 0,05% lên 1.771,55 

USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay trượt dốc trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,09% lên 1,2044. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,07% lên 1,3992. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,07% xuống 108,07. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 BFA: Kinh tế châu Á tăng trưởng tối thiểu 6,5% trong năm 

2021. Báo cáo được công bố tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao, có 

trích dẫn số liệu từ IMF, dự báo kinh tế châu Á sẽ tăng ít nhất 6,5%, 

thể hiện sự phục hồi đáng kể từ mức giảm 1,7% của năm 2020. Khu 

vực Nam Á sẽ chứng kiến tăng trưởng đạt 9,7% trong năm nay - 

tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Trong khi đó, các nền 

kinh tế Đông Á dự kiến tăng trưởng 6,5%. 

 50% người trưởng thành Mỹ đã tiêm vaccine Covid-19. Trung 

tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm 18/4 cho 

biết khoảng 130 triệu người từ 18 tuổi trở lên ở nước này đã được 

tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19, chiếm 50,4% dân số trưởng 

thành, trong đó 84 triệu người, tương đương 32,5% dân số trưởng 

thành, đã được tiêm chủng đầy đủ. 

HIGHLIGHT 


