
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.80% -0.11% 

Giá cuối ngày 1239.39 281.75 

KLGD (triệu cổ phiếu)  647  85.13 

GTGD (tỷ đồng) 19,300  1,711  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,976,030 672,980 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-387.32 16.13 

Số CP tăng giá 220 87 

Số CP đứng giá 84 150 

Số CP giảm giá 167 124 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

PSC 12% bằng tiền 04/05/2021 

S55 12% bằng tiền 04/05/2021 

TMC 9% bằng tiền 04/05/2021 

WTC 35% bằng tiền 05/05/2021 

HGM 8% bằng tiền 06/05/2021 

SHB 10% bằng cổ phiếu 06/05/2021 

NTP 10% bằng tiền 07/05/2021 

DHG 40% bằng tiền 07/05/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển ghi nhận đến hết quý 

I/2021, tổng tài sản BIDV đạt trên 1,56 triệu tỷ đồng, tăng 2,9% so với 

đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.396 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ 

năm ngoái. 

 CTD: Xây dựng Coteccons  ghi nhận doanh thu quý 1 giảm mạnh từ 

3.547 tỷ xuống còn 2.563 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm mạnh 56% xuống còn 

54,4 tỷ đồng. 

 HAG: Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu quý 1 giảm mạnh từ 

mức 836 tỷ xuống còn 284 tỷ đồng. Công ty lỗ ròng hơn 58 tỷ đồng. Công 

ty đang lỗ luỹ lế 7.474 tỷ. 

 TMS: Công ty Cổ phần Transimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.084 

tỷ đồng cao gấp gần 2 lần cùng kỳ.  Lãi sau thuế 101,2 tỷ đồng 75,7% so 

với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là hơn 99 tỷ đồng tương đương EPS đạt 

1.429 đồng. 

 SHI: CTCP Quốc tế Sơn Hà ghi nhận doanh thu thuần của SHI trong 

quý tăng trưởng 41,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 1.498 tỷ 

đồng.  Lãi sau thuế của SHI đạt 40,5 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ 

năm trước. 

 KBC: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ghi nhận 

doanh thu quý 1 đạt 2.002 tỷ đồng, gấp gần 4 lần quý 1/2020. Công ty 

báo lãi ròng 599 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm 2020. 

 BCM: Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP ghi 

nhận doanh thu thuần quý 1 đạt xấp xỉ 1.399 tỷ đồng, tăng 14% so với 

cùng kỳ 2020. Công ty báo lãi ròng quý 1/2021 đạt 457 tỷ đồng tăng 47% 

so với cùng kỳ. 

 VPB: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Bình đã bán khớp lệnh 

160.000 cổ phiếu VPBank vào ngày 29/4. Ông Bình đang sở hữu 196.990 

đơn vị. 

 VNM: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký mua 900.000 

cổ phiếu từ ngày 6/5 đến 5/6. SIC hiện chưa nắm giữ cổ phiếu VNM. Bà 

Thu Hà, người đại diện phần vốn sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước – Chủ sở hữu SIC là Thành viên HĐQT Vinamilk. 

 VHM: Ngày 9/3, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã 

chuyển quyền sở hữu toàn bộ 89,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2,7% vốn 

CTCP Vinhomes qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.  

TIN SÀN HOSE 

 DTK: Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP ghi nhận doanh thu thuần 

đạt 2.916 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận 

gộp 362,5 tỷ đồng, giảm 30% so với quý 1/2020. Lãi sau thuế 208 tỷ đồng, 

tăng 44% so với quý 1/2020. 

 NTH: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, vợ của Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Cao, 

đăng ký mua 200.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 

ngày 5/5 đến 28/5. Bà Hoa đang có 165.134 đơn vị, tương đương 1,5% vốn. 

 NSH: Ngày 20/4, Phó Tổng giám đốc Phan Tiến Hòa đã bán 150.000 cổ 

phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 17.270 đơn vị, tương đương 0,1% vốn CTCP 

Nhôm Sông Hồng. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG 113.2 THD 16.78 

NVL 58.9 ACM 3.38 

VCB 45.4 VCS 0.94 

VRE 43.9 TIG 0.41 

HDB 43.6 CVN 0.41 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPB (579.5) SHB (4.96) 

VNM (216.1) MBS (1.03) 

VHM (41.3) PVL (0.69) 

PDR (18.7) PSD (0.33) 

BID (13.4) IDJ (0.31) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

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

 Vốn đầu tư ra nước ngoài tăng gần 8 lần so với 

cùng kỳ. Trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu 

tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm 

đạt 545,9 triệu USD, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 

2020. Trong đó có 18 dự án được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 

142,8 triệu USD, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ. 

 Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm đạt 

mức cao nhất giai đoạn 2017-2021. Tính chung 4 

tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn 

ngân sách Nhà nước đạt 98,7 nghìn tỷ đồng, bằng 

21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Tính đến ngày 29/3/2021, ngoài một số 

bộ, ngành và địa phương có tiến độ giải ngân đạt 

khá, vẫn còn 31 bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch.  

 Quốc tế khuyến nghị Việt Nam tăng 3-5 lần công 

suất quy hoạch điện gió để hút vốn đầu tư. Theo 

Dự thảo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030 công 

suất điện gió ngoài khơi đạt từ 2-3 GW. Tuy nhiên, 

theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế, Việt Nam 

nên tăng công suất lên 10 GW để thu hút các nhà đầu 

tư… 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 CPI 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0.89% so với cùng kỳ 

năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2021 giảm 

0.04% so với tháng trước, tăng 2.7% so với cùng kỳ năm 

trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 0.89% 

so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 

2016; lạm phát cơ bản 4 tháng tăng 0.74%. 

 Giá hàng hóa tăng vọt, nguy cơ lạm phát lên cao. Sắt 

thép, xi măng đã tăng từ 35 - 40%, bắp, đậu, cám gạo 

tăng mạnh từ 20 - 70%; giá xăng hiện nay cũng tăng gần 

14% so với cuối năm 2020 và tăng hơn 60% so với cùng 

kỳ năm trước; giá nhà đất, chứng khoán cũng bật tăng 

mạnh. Học phí của nhiều trường đại học cũng sẽ tăng từ 

năm học 2021 - 2022. 

 Dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, Việt Nam có nguồn 

lực cho đà tăng trưởng mới. Theo ADB, dự trữ ngoại 

hối Việt Nam đã tăng và ước đạt khoảng 4,2 tháng nhập 

khẩu vào thời điểm cuối năm 2020... Gia tăng dự trữ 

ngoại hối là thành công của NHNN và giúp cơ quan quản 

lý có nhiều dư địa, giải pháp phù hợp trong việc điều 

hành chính sách tiền tệ, tạo thuận lợi cho việc điều hành 

linh hoạt và ổn định tỷ giá, nâng cao giá trị tiền đồng. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Hơn 2.500 tỷ đồng đổ vào TTCK Việt Nam ngay trước kỳ nghỉ lễ thông qua 3 quỹ ETFs. Tuần giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, 

3 quỹ ETFs lớn nhất thị trường, bao gồm VFM VNDiamond ETF, VNM ETF, Fubon FTSE Vietnam ETF đã hút ròng lượng 

vốn lên tới hơn 2.500 tỷ đồng. 

 VNDirect: Rủi ro 'Sell in May' gia tăng, VN-Index có thể về dưới 1.200 điểm trong tháng 5. VNDirect dự báo chỉ số VN-

Index dao động trong vùng từ 1.160-1.260 điểm trong tháng 5/2021. Nhà đầu tư nên chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu về ngưỡng 

an toàn để giảm thiểu rủi ro. Margin đang ở mức cao, một số CTCK đã vượt trần cho vay ký quỹ. 

 Tự doanh CTCK bán ròng tháng thứ 4 liên tiếp, 'xả' mạnh CCQ FUEVFVND. Theo dữ liệu của FiinPro, khối tự doanh 

bán ròng ở mức 38,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng gần 677,4 tỷ đồng, giảm 14% so với tháng 3. Như vậy, dòng vốn 

này đã bán ròng trong cả 4 tháng đầu năm 2021 với tổng giá trị 2.020 tỷ đồng. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,113 0.70% 

S&P 500  4,193  0.27% 

Nikkei 225  28,812 -0.83% 

Kospi  3,131  0.12% 

Hang Sheng  28,280  -1.38% 

SET  1,583 -0.46% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91.03 0.08% 

USD/CNY 6.48 0.04% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.603 -0.19% 

S&P500 VIX 18.31 -1.61% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực, đà tăng chủ yếu đến từ các cổ phiếu hưởng lợi trong quá trình tái mở cửa nền kinh tế 

sau dịch. Dow Jones tăng 0,7%, S&P 500 thêm 0,3%, Nasdaq Composite giảm 0,5%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp đà đi lên sau khi tăng hơn 1% vào phiên trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,11% lên 64,56 

USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng tăng 0,16% lên 67,66 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay tiến sát mốc 1.800 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm 0,07% xuống 1.791,7 USD/ounce, giá vàng giao 

tháng 6 tăng 0,05% lên 1.792,75 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% xuống 1,2058. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,04% xuống 1,3903. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên 109,11. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 AstraZeneca lần đầu công bố doanh thu của vaccine Covid-19. 

Với 68 triệu liều vaccine phân phối, AstraZeneca thu về 275 triệu 

USD trong 3 tháng đầu năm, trong đó riêng châu Âu đạt 224 triệu 

USD, tại các thị trường mới nổi đạt 43 triệu USD. Tổng doanh thu 

của "gã khổng lồ" trong ngành dược này cũng tăng 15% lên 7,32 tỷ 

USD trong quý I, chủ yếu nhờ doanh số bán hàng của các loại thuốc 

điều trị ung thư mới. Lợi nhuận ròng tăng gấp đôi lên 1,56 tỷ USD 

so với cùng kỳ năm trước. 

 Ấn Độ phát hiện đột biến nCoV né kháng thể. Giới khoa học Ấn 

Độ phát hiện đột biến trong một số mẫu nCoV có khả năng né phản 

ứng miễn dịch của cơ thể, nhưng chúng chưa nhân rộng. 

HIGHLIGHT 


