
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.23% -1.43% 

Giá cuối ngày 1242.2 277.71 

KLGD (triệu cổ phiếu)  789  100.55 

GTGD (tỷ đồng) 21,481  1,817  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-15,628,616 -825,000 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-692.69 -19 

Số CP tăng giá 154 76 

Số CP đứng giá 53 121 

Số CP giảm giá 263 164 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

WSB 20% bằng tiền 07/05/2021 

DGC 15% bằng cổ phiếu 07/05/2021 

APL 12% bằng tiền 10/05/2021 

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) 

STB 92.7 BAX 0.77 

NVL 74.7 CVN 0.45 

MSN 27.3 IDV 0.44 

HSG 18.0 BVS 0.31 

MBB 17.3 PMC 0.25 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (357.7) VND (16.70) 

VPB (189.4) SHS (0.97) 

KBC (116.8) KLF (0.79) 

VRE (52.8) NSC (0.64) 

KDH (48.9) TVB (0.44) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Quyết không bổ sung ồ ạt các sân bay mới trong 

10 năm. Đề xuất bổ sung một loạt sân bay mới vào 

quy hoạch cảng hàng không đều không được chấp 

thuận. Đây là thông tin mới nhất về việc thẩm định 

Quy hoạch Tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng 

không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 gửi Bộ Giao thông Vận tải. 

Nếu nới quy hoạch thì mật độ các cảng hàng không 

tại Việt Nam là dày đặc, không tập trung được 

nguồn lực để xây dựng đầu mối hàng không quốc 

tế. 

 Malaysia áp thuế chống bán phá lên tới 23.84% 

với thép không gỉ của Việt Nam. Mức thuế áp 

dụng từ 7.81% đến 23.84% đối với các nhà sản 

xuất, xuất khẩu Việt Nam. Mức thuế chống bán 

phá giá có hiệu lực trong 5 năm, từ 24/4/2021 đến 

23/4/2026. Từ chiều ngược lại, trong tháng 

4/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 

số 1162/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản 

phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Malaysia. 



TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tấp nập mở khu công nghiệp đón sóng đầu tư. Trước 

những dự báo lạc quan về khả năng phục hồi kinh tế Việt 

Nam giai đoạn 2021-2022, kết quả thu hút đầu tư 3 tháng 

đầu năm 2021 tăng trưởng khá mạnh, hàng loạt dự án xây 

dựng KCN quy mô hàng trăm héc-ta, giá trị đầu tư nhiều 

ngàn tỉ đồng tại nhiều tỉnh, thành được phê duyệt chủ 

trương đầu tư để kịp đáp ứng nhu cầu đất cho sản xuất 

công nghiệp được dự báo sẽ tăng vọt trong thời gian tới. 

 Giảm điện than, thủy điện để nhường chỗ cho điện 

mặt trời. Giám đốc Trung tâm vận hành hệ thống điện 

quốc gia, cho biết thực hiện chủ trương của Chính phủ 

về việc ưu tiên tối đa huy động nguồn điện năng lượng 

tái tạo, nhất là điện mặt trời, công tác điều độ điện thời 

gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng giảm phát các 

nguồn điện truyền thống, dù đây là các nguồn giá rẻ hơn 

và chất lượng ổn định hơn. 

 Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4/2021 

ước tính tăng 1.1% so với tháng trước và tăng 24.1% 

so với cùng kỳ năm trước.Trong các ngành công nghiệp 

cấp II, một số ngành trọng điểm có chỉ số sản xuất 4 

tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim 

loại tăng 37.9%; sản xuất xe có động cơ tăng 32.9%... 

  

TIN VĨ MÔ 

 Bộ Tài chính “tuýt còi” các Công ty chứng khoán “biến tướng” huy động vốn từ khách hàng. UBCKNN đã có văn bản 

yêu cầu Công ty chứng khoán MB, Công ty chứng khoán VNDirect báo cáo, giải trình về nội dung phản ánh của báo chí nói 

trên và đã có văn bản yêu cầu dừng thực hiện dịch vụ. 

 Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam phá đỉnh nhờ NĐT nhỏ lẻ, sẽ thăng hoa hơn nếu khối ngoại mua vào. Các nhà đầu 

tư cá nhân đang dồn tiền vào cổ phiếu Việt Nam với tốc độ lớn chưa từng có, đưa thị trường chứng khoán nước ta trở thành 

ngọn cờ đầu của châu Á. Nhiều nhà quan sát dự đoán rằng dòng vốn ngoại có thể sẽ sớm quay trở lại Việt Nam. 

 Bộ Tài chính: “Chưa có kế hoạch tiếp tục nâng lô giao dịch, FPT đang gấp rút khắc phục sự cố nghẽn lệnh”. Sau khi 

phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin hoàn tất và đi vào hoạt động, Bộ Tài chính (UBCKNN) sẽ sớm khôi phục môi 

trường đầu tư, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư và thành viên thị trường.  

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,133 0.06% 

S&P 500  4,164 -0.69% 

Nikkei 225  28,812 -0.83% 

Kospi  3,147  0.64% 

Hang Sheng  28,546  0.94% 

SET  1,583 -0.46% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91.24 -0.06% 

USD/CNY 6.48 0.04% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.603 -0.19% 

S&P500 VIX 19.48 6.39% 

 Chứng khoán Mỹ chứng kiến đà lao dốc của các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple, Microsoft, Alphabet, … Nhiều cổ phiếu 

công nghiệp và sản xuất vẫn duy trì sắc xanh.  Dow Jones tăng gần 0.02%, Nasdaq Composite mất 1,9%, S&P 500 giảm 0,7%. 

 Giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng gần 2% vào phiên trước vì các bang nới lỏng phong 

toả ở Mỹ và châu Âu tìm cách thu hút khách du lịch. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,61% lên 66,22 USD/thùng. Giá 

dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 2,89% lên  69,51 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay duy trì xu hướng giảm của phiên trước. Giá vàng giao ngay giảm 0,04% xuống 1.778,2 USD/ounce. Giá 

vàng giao tháng 6 cũng giảm 0,77% xuống 1.778,05 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,2014. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD 

tăng 0,01% lên 1,3890. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 109,33. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Bộ Tài chính Mỹ dự kiến vay 2.280 tỷ USD để bù đắp thâm hụt 

năm 2021. Bộ Tài chính Mỹ ước tính nhu cầu vay trong quý cuối 

cùng của tài khóa 2021 (từ tháng 7-9 năm nay) sẽ ở mức 821 tỷ 

USD, qua đó đưa tổng số nợ của năm nay lên mức 2.280 tỷ USD. 

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã vay 401 tỷ USD từ tháng 1-3/2021 và 

597 tỷ USD từ tháng 10-12/2020, quý đầu tiên của tài khóa này. 

 Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng Cục dự trữ liên 

bang Mỹ (Fed) sẽ cần phải nâng lãi suất để ngăn kinh tế Mỹ 

tăng trưởng quá nóng. “Bởi kinh tế Mỹ cần đến những khoản đầu 

tư trên để có thể cạnh tranh và có năng suất cao hơn, tôi tin rằng 

kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng nhanh hơn nhờ vậy”, bà nói thêm. 

HIGHLIGHT 


