
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.15% 1.16% 

Giá cuối ngày 1256.43 280.93 

KLGD (triệu cổ phiếu)  744  115.03 

GTGD (tỷ đồng) 21,210  2,349  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-16,557,549 239,710 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-773.11 15.51 

Số CP tăng giá 330 156 

Số CP đứng giá 53 126 

Số CP giảm giá 93 78 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

 STB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ghi nhận 3 tháng đầu 

năm có lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng, chỉ tăng 12,3 tỷ so với cùng kỳ năm 

ngoái, tương đương tăng 1,25%. Thu nhập lãi thuần quý 1/2021 của 

Sacombank đạt 3.008 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ.  

 TTF: CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu 

quý 1/2021 hơn 312 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Công ty 

lỗ ròng gần 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 1,7 tỷ đồng. 

 VCF: CTCP Vinacafe Biên Hòa ghi nhận doanh thu thuần trong quý 

đạt 399 tỷ đồng, giảm 17,4% so với quý 1/2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 

76,3 tỷ đồng, giảm 25,9% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020 

 VCG: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 

ghi nhận doanh thu thuần quý 1 đạt  952 tỷ đồng giảm nhẹ so với thực 

hiện cùng kỳ năm ngoái. Công ty báo lãi sau thuế 345 tỷ đồng cao gấp 5,4 

lần so với quý 1/2020, LNST thuộc về công ty mẹ là hơn 341 tỷ đồng tương 

đương EPS đạt 858 đồng. 

 FRT: FPT Retail ghi nhận doanh thu quý 1/2021 đạt 4.692 tỷ đồng, tăng 

hơn 13% so với cùng kỳ.  FRT đạt lãi sau thuế 31 tỷ đồng, giảm 13%. So 

với kế hoạch 2021, 3 tháng Công ty thực hiện được khoảng 1/3 chỉ tiêu lợi 

nhuận cả năm. 

 SAM: CTCP SAM Holdings báo lãi quý 1 tăng gấp 4,5 lần cùng kỳ nhờ 

nguồn thu tài chính. Doanh thu thuần đạt 443,4 tỷ đồng, giảm 9,8% so với 

cùng kỳ năm trước. 

 POW: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP ghi nhận 

doanh thu thuần hợp nhất giảm 4% so với cùng kỳ, đạt 7.661 tỷ đồng. 

Lãi sau thuế 566 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ đạt 

trên 508 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. 

 BCG: Công ty Cổ phần Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần quý 

1/2021 đạt gần 634 tỷ đồng tăng 65% so với cùng kỳ. BCG lãi sau thuế 

162,7 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 8,3 tỷ đồng của quý 1/2020, LNST 

công ty mẹ đạt gần 118 tỷ đồng. 

 LDG: Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1.756.000 

cp CTCP Đầu tư LDG trong tổng số 6 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng 

lượng sở hữu sau giao dịch lên 30.126.982 cp (tỷ lệ 12,54%). Giao dịch 

thực hiện từ 20/4 đến 23/4/2021. 

 NLG: Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng Giám đốc, đã mua 150.000 cp CTCP 

Đầu tư Nam Long. Trước giao dịch ông Ngọc không sở hữu cổ phiếu nào. 

Giao dịch thực hiện ngày 27/4/2021. 

CRE: Ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1 triệu cp CTCP 

TIN SÀN HOSE 

 SHB: Ông Vũ Xuân Thủy Sơn, Phó Giám đốc kiểm toán nội bộ, đã bán 

toàn bộ 120.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 22/4 đến 26/4/2021. Cũng liên 

quan đến cổ phiếu SHB, ông Đỗ Vinh Quang, con ông Đỗ Quang Hiển – Chủ 

tịch HĐQT, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 

51.878.100 cp (tỷ lệ 2,96%). Giao dịch thực hiện từ 16/4 đến 27/4/2021. 

 VC3: Ông Kiều Xuân Nam, Chủ tịch HĐQT, đã mua 14.643.750 cp 

CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (tỷ lệ 24%) và trở thành cổ đông lớn. 

Trước giao dịch ông Nam không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 

5/4 đến 26/4/2021. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPB 114.2 PVS 27.03 

STB 48.9 VCS 7.67 

VCB 43.7 NTP 6.10 

NKG 21.2 SHS 0.45 

FUEVFVND 19.2 SZB 0.24 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (190.5) NVB (8.48) 

VRE (188.0) PAN (6.86) 

CTG (173.0) VND (6.73) 

MSN (110.1) KLF (0.93) 

VCI (89.1) CKV (0.72) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Dệt may, da giày lấy lại đà tăng trưởng trong 4 

tháng đầu năm. 4 tháng đầu năm 2021 kim ngạch 

xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 9,51 tỷ USD, 

tăng 9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu xơ, 

sợi dệt các loại tăng 43,4%; kim ngạch xuất khẩu vải 

mành, vải kỹ thuật khác tăng 35,7%. Ngoài ra, kim 

ngạch xuất khẩu giày, dép các loại ước đạt 6,4 tỷ 

USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ. 

 Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ 

tháng 5/2021. Hướng dẫn mới về giao dịch ngoại tệ, 

quy định về phát hành giấy tờ có giá, cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19, giảm 50% mức thu phí trong chăn 

nuôi... là những chính sách kinh tế mới có hiệu lực 

từ tháng Năm này. 

 Bộ trưởng Y tế kéo dài thời gian cách ly lên 21 

ngày từ 5/5/2021. Bộ trưởng Y tế cho biết thời gian 

cách ly đối với trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm 

Covid-19 hoặc nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 

thêm 7 ngày, lên 21 ngày. Quyết định được được đưa 

ra sau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia về dịch 

tễ học và virus học. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Thủ tướng đã duyệt gói hỗ trợ lần 2 trị giá 115.000 tỷ, 

có mở rộng đối tượng được hưởng. Gói hỗ trợ 115.000 

tỷ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế 

thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế đất 

năm 2021…trong đó có lộ trình chung, đặc biệt là mở 

rộng về đối tượng. 

 NHNN sẽ kiên định duy trì lãi suất thấp. Trong bối 

cảnh dịch bệnh phức tạp trở lại như hiện nay, cầu tín dụng 

có thể bị ảnh hưởng và Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ kiên 

định mục tiêu giữ lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và 

nền kinh tế. Mặt bằng lãi suất thị trường 1 sẽ giữ ổn định 

ở mức thấp trong quý II do thanh khoản các NHTM vẫn 

khá dồi dào. 

 Hơn 51 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường 

trong 4 tháng đầu năm, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 

28.349 doanh nghiệp, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 

2020. Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 16.403 

doanh nghiệp, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020. Số 

doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại là 6.744 doanh 

nghiệp, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Huy động được hơn 26.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ. Trên thị trường sơ cấp, thông qua 16 đợt đấu thầu trái 

phiếu Chính phủ được tổ chức tại HNX trong tháng 4/2021, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 26.302 tỷ đồng, tăng 215% 

so với tháng trước.  

 Công ty liên doanh với Hòa Phát để nuôi bò sắp lên sàn chứng khoán. CTCP Việt Trung Quảng Bình vừa được chấp thuận 

đăng ký giao dịch hơn 17 triệu cổ phiếu trên UPCoM. Đây là đơn vị liên doanh với Hòa Phát để chăn nuôi bò tại Quảng Bình.. 

 VDSC: Động lực thúc đẩy TTCK tháng 5 đến từ cá nhân và khả năng tăng nguồn margin của các CTCK. Theo VDSC, 

dòng vốn từ quỹ Fubon ETF và quỹ mới liên quan đến Dragon Capital sẽ là yếu tố dẫn dắt nhóm cổ phiếu VN30. Sự tham gia 

của nhà đầu tư cá nhân và khả năng gia tăng nguồn vay ký quỹ trong thời gian tới đến từ việc tăng vốn của các công ty chứng 

khoán sẽ là động lực thúc đẩy thị trường. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,230 0.29% 

S&P 500  4,167 0.07% 

Nikkei 225  29,301 1.70% 

Kospi  3,163  0.51% 

Hang Sheng  28,436  -0.38% 

SET  1,549 -2.14% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91.32 -0.06% 

USD/CNY 6.47 0.04% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.582 -0.13% 

S&P500 VIX 19.15 4.59% 

 Chứng khoán Mỹ chứng kiến đà tăng ở nhiều cổ phiếu dầu khí và công nghiệp, nhóm công nghệ vẫn chìm trong sắc 

đỏ sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ ủng hộ tăng lãi suất. Dow Jones tăng 0,3%, S&P 500 tăng 0,1%. Ngược lại, Nasdaq 

Composite sụt 0,4%. 

 Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng nay sau khi biến động nhẹ vào phiên trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của 

Mỹ giảm 0,79% xuống 65,11 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 7 giảm 0,26% xuống 68,47 USD/thùng.  

 Giá vàng biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng nhẹ vào phiên trước vì đồng USD và lợi suất 

trái phiếu Mỹ suy yếu. Giá vàng giao ngay giảm 0,08% xuống 1.785,1 USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 tưang nhẹ 0,05% 

lên 1.785,2 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD đạt mức cao nhất trong hơn hai tuần khi xuất hiện những tin tức về khả năng nâng lãi suất tại Mỹ và động thái 

bán tháo cổ phiếu công nghệ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01 lên 1,2006. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,06% 

lên 1,3912. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,08% lên 109,27. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Mỹ lại thâm hụt thương mại kỷ lục. Thâm hụt thương mại của 

Mỹ lên kỷ lục 74,4 tỷ USD trong tháng 3, cụ thể thâm hụt thương 

mại với Trung Quốc tăng 22% lên 36,9 tỷ USD, với Mexico tăng 

23,5% lên 8,4 tỷ USD. Xuất khẩu trong tháng 3 tăng 200 tỷ USD, 

tương đương 6,6% nhưng nhập khẩu tăng mạnh hơn, lên 274,5 tỷ 

USD. 

  Ngân hàng Dự trữ Australia hôm nay quyết định giữ nguyên 

chính sách tiền tệ, trong đó có duy trì lãi suất ở 0,1%. Trong khi 

đó, số liệu chính thức cho thấy thặng dư thương mại của nước này 

trong tháng 3 thu hẹp với con số sau điều chỉnh là 5,574 tỷ AUD 

(4,31 tỷ USD), giảm hơn 2 tỷ AUD so với tháng 2, thấp hơn nhiều 

so với dự báo 7 tỷ AUD từ các chuyên gia kinh tế. 

HIGHLIGHT 


