
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.70% -0.44% 

Giá cuối ngày 1,241.81  279.86  

KLGD (triệu cổ phiếu)  783.00   114.81  

GTGD (tỷ đồng) 22,420.11  2,167  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-1,201,892 -341,080 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-328.44 -7.99 

Số CP tăng giá 118 66 

Số CP đứng giá 56 141 

Số CP giảm giá 307 155 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DPP 15% bằng tiền 10/05/2021 

APL 12% bằng tiền 10/05/2021 

TQN 22,28% bằng tiền 11/05/2021 

HCM 7% bằng tiền 11/05/2021 

SEB 15% bằng tiền 12/05/2021 

TDW 12% bằng tiền 12/05/2021 

DAP 20% bằng tiền 12/05/2021 

GIC 12% bằng tiền 13/05/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HPG: Hòa Phát đề xuất khảo sát 2 dự án bất động sản tại Cần Thơ. 

Theo đó, dự án đầu tiên là Khu đô thị thương mại dịch vụ có quy mô 88,2 

ha tại quận Cái Răng. Trong đó bao gồm khu nhà ở 58,2 ha và trung tâm 

hội chợ triển lãm 30 ha. Dự án tiếp theo là Khu đô thị thương mại – dịch vụ 

quy mô 6,24 ha tại quận Ninh Kiều 

 NLG: Nhờ khoản mua rẻ công ty, Nam Long lãi ròng 365 tỷ đồng quý 

đầu năm. Từ đánh giá lại việc tăng sở hữu tại công ty Thành phố Waterfront 

Đồng Nai, Nam Long lãi ròng hơn 365 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Giá trị 

tồn kho trong kỳ gấp đôi cuối năm trước, đạt 13.521 tỷ đồng, chiếm 62% 

tổng tài sản, chủ yếu phát sinh từ dự án Waterfront Đồng Nai.  

 NTL: Nhà Từ Liêm lãi hơn 13 tỷ đồng quý I và trả cổ tức năm 2021 tỷ 

lệ 25%. Cụ thể, doanh thu thuần tăng 20% lên 50 tỷ đồng, được đóng góp 

chủ yếu từ sự tăng trưởng của doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản 

(46 tỷ). Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế 13,3 tỷ đồng, tương 

đương tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. 

 MWG: Công bố chỉ số kinh doanh tháng 4/2020 với doanh thu 9.600 tỷ 

đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và tăng 6% so với tháng 3. Theo MWG, 

sau mùa thấp điểm bán hàng tháng 3, doanh thu của tất cả các chuỗi đã tăng 

trưởng trở lại. Luỹ kế 4 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu hơn 40.400 tỷ 

đồng. So với kế hoạch 125.000 tỷ doanh thu, 4 tháng qua MWG đã thực 

hiện được 32% chỉ tiêu năm 2021. 

 VIC: Chính thức công bố VinSmart sẽ dừng việc nghiên cứu, sản xuất 

ti vi và điện thoại di động để tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm 

điện tử và các tính năng về "Infotainment" cho ô tô VinFast. 

 PVD: công bố thông tin về việc Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 14/5/2021 do tình 

hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát. 

 VCG: Đã thông qua việc bán toàn bộ 765.000 cổ phần sở hữu tại CTCP 

Xây dựng Đà Nẵng cho các nhà đầu tư quan tâm. 

 SHI: Đã thông qua việc góp vốn 60 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư 

KCN Sơn Hà Đồng Nai, tương ứng chiếm 30%/vốn Công ty mới. 

 CII: VIAC (No.1) Ltd Partnership, cổ đông lớn đã bán bất thành 2,5 

triệu cổ phiếu CII đăng ký bán từ ngày 07/4 đến 06/5 theo phương thức 

thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, hiện tại, cổ đông trên vẫn đang nắm giữ 

hơn 25,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9%. 

 

TIN SÀN HOSE 

 NSC: Vinaseed ghi nhận lợi nhuận quý đầu năm gấp đôi cùng kỳ đạt gần 

34 tỷ đồng. Kết quả này nhờ doanh thu tăng trưởng 11% khi công ty tăng cơ 

cấu bán sản phẩm bản quyền cũng như kiểm soát chi phí hợp lý. 

 LTG: ghi nhận có doanh thu quý đầu năm gấp 3,3 lần cùng kỳ đạt gần 

2.400 tỷ đồng. Mặc dù các chi phí cũng tăng mạnh nhưng công ty vẫn báo 

lãi ròng gần 182 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 39 tỷ đồng cùng 

kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do thời tiết thuận lợi và giá nông sản giữ ở 

mức cao khiến nông dân tích cực đầu tư sản xuất. Ngoài ra, hệ thống phân 

phối hoạt động ổn định sau giai đoạn tái cơ cấu từ năm 2020 và công ty tiếp 

tục điều chỉnh các chính sách quản lý theo tình hình thực tế. 

TVB Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUEVFVND 126.90  SHB  1.19  

VHM 61.10  IDV  0.41  

CTG 52.00  NTP  0.41  

MBB 48.10  ACM  0.40  

NVL 41.10  S99  0.32  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPB (368.90) PAN (4.67) 

HPG (123.00) NRC (3.80) 

VNM (95.70) VND (1.36) 

HDB (67.10) VCS (0.89) 

VCI (47.50) IDJ (0.69) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Doanh nghiệp Mỹ ưu tiên tìm kiếm nguồn cung 

từ Việt Nam. 43% doanh nghiệp được hỏi tại Mỹ 

đều khẳng định Việt Nam nằm trong số 3 điểm đến 

họ ưu tiên tìm kiếm nguồn cung trong đầu năm 2021, 

tăng gấp đôi so với năm 2019. Theo báo cáo quý 

1/2021 từ QIMA, nhà cung cấp các giải pháp đảm 

bảo chuỗi cung ứng, nguồn cung ứng từ Việt Nam 

đang có mức tăng trưởng bền vững. 

 Nhiều dự án điện than sẽ khó tiếp cận với nguồn 

tài chính giá rẻ. Nhiều quốc gia tuyên bố thắt chặt 

các điều kiện cho vay đối với các dự án điện than ở 

nước ngoài, chấp nhận chỉ cho vay các dự án ở các 

quốc gia có kế hoạch giảm phát thải hoặc không có 

giải pháp thay thế khả thi. Việt Nam cần xem xét lại 

kế hoạch mở rộng các dự án điện than.  

 Doanh nghiệp FDI đua nhau tăng vốn đầu tư tại 

Đồng Nai. Đồng Nai thu hút được 17 dự án cấp mới 

với tổng vốn đầu tư 149 triệu USD, 7 dự án điều 

chỉnh với tổng vốn gần 141 triệu USD và 39 lượt 

góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 79,4 triệu USD. Với 

kết quả này, đây là địa phương xếp thứ 10 cả nước 

về thu hút FDI trong 4 tháng đầu năm.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Bất động sản, chứng khoán tăng nóng, NHNN yêu cầu 

siết chặt cho vay vào các lĩnh vực rủi ro. Một trong 

những điểm nhấn trong văn bản ban hành lần này của 

NHNN là yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng 

đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, 

chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông. NHNN yêu 

cầu các tổ chức tín dụng phải thực hiện 10 nội dung nhằm 

kiểm soát chặt chẽ tín dụng. 

 Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: Lãi suất sẽ tăng ít nhất 

1% vào nửa cuối năm. Theo TS.Nguyễn Trí Hiếu, 

chuyên gia tài chính – ngân hàng, thị trường đã có những 

chỉ báo quan trọng về xu hướng biến động của lãi suất 

trong quý II cũng như các tháng cuối năm... Từ quý II trở 

đi, lãi suất sẽ chịu thêm áp lực lạm phát khi cung tiền trên 

thị trường vẫn tăng trước nhu cầu vay vốn đầu tư của 

người dân và doanh nghiệp.  

 Ngành thủy sản và dệt may phục hồi xuất khẩu nhờ 

bước tiến vaccine Covid-19. Trong năm 2021, các nước 

chiếm tỷ trọng chính trong xuất khẩu như EU, Mỹ, Trung 

Quốc dự kiến sẽ là những nước có khả năng đạt tỷ lệ miễn 

dịch cộng đồng sớm nhất, qua đó sẽ hỗ trợ cho nhóm 

ngành xuất khẩu như dệt may, thủy sản phục hồi sớm. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Nhân tố hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ nước Mỹ. Theo VinaCapital, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ 

được hưởng lợi từ sự ổn định của tỷ giá USD/VND, rủi ro thuế quan từ Mỹ bị loại trừ và dòng vốn ngoại chảy vào mạnh thêm. 

 2 công ty con của Gelex chuyển sang HNX. Dây Cáp Điện Việt Nam (Cadivi, HoSE: CAV) sẽ chuyển giao dịch 57,6 triệu cổ 

phiếu CAV sang HNX. Ngày giao dịch cuối cùng là 14/5. Thiết Bị Điện (Thibidi, HoSE: THI) cũng trình phương án chuyển 

giao dịch tạm thời cổ phiếu sang HNX trong khoảng 3 đến 4 tháng. Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng tại HoSE là 19/5, sang 

HNX từ 26/5. 

 Quỹ đầu tư tạm nghỉ xả hơi. Các quỹ đầu tư tiếp tục có một tuần (03-07/05/2021) “nghỉ xả hơi” khi không có bất kỳ thông 

báo nào về việc thực hiện giao dịch trong tuần qua. Tuần qua chỉ có quỹ ngoại America LLC thông báo kết quả giao dịch đã 

thực hiện từ tuần cuối tháng 4. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,778  0.66% 

S&P 500  4,233  0.74% 

Nikkei 225  29,358  0.09% 

Kospi  3,197  0.58% 

Hang Sheng  28,628  0.14% 

SET  1,585  0.83% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.23 -0.79% 

USD/CNY 6.43 -0.42% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.579 0.01% 

S&P500 VIX 16.69 -9.24% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đồng loạt tăng điểm lên kỷ lục mới mặc dù báo cáo việc làm tháng 4 tiêu cực hơn nhiều 

so với kỳ vọng. Nhà đầu tư cho rằng số liệu vĩ mô kém khả quan sẽ giúp chính sách tiền tệ được nới lỏng lâu hơn. S&P 500 

tăng 0,7%, Dow Jones bật tăng 0,7%, Nasdaq Composite tăng 0,9%. 

 Giá xăng dầu hôm nay tăng hơn 1% vào đầu tuần mới. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,11% lên 65,59 USD/thùng. 

Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng tăng tới 1,2% lên 69,05 USD/thùng.  

 Giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng 3 phiên liên tiếp vào cuối tuần trước nhờ đồng USD suy 

yếu. Giá vàng giao ngay tăng 0,23% lên 1.834,4 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 0,26% lên 1.836 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD có xu hướng giảm so với đa số các đồng tiền chủ chốt khác trên thị trường thế giới. Tỷ giá euro so với USD tăng 

0,07% lên 1,2172. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,49% lên 1,4040. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 

108,58. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Báo cáo việc làm khiến chính trường Mỹ chấn động. Báo cáo 

cho thấy các doanh nghiệp Mỹ chỉ tạo ra 266.000 việc làm mới 

trong tháng 4, thay vì khoảng 1 triệu việc làm như dự đoán trước 

đó.  Con số này được đánh giá là "cực kỳ đáng thất vọng" trong bối 

cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Sau khi báo cáo được công 

bố, đảng Cộng hòa và các nhóm bảo thủ đã chỉ trích gói trợ cấp thất 

nghiệp lớn của chính phủ là nguyên nhân khiến tốc độ hồi phục việc 

làm chậm lại. 

 Liên minh châu Âu và Ấn Độ nhất trí nối lại đàm phán FTA. 

Động thái này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến song 

phương, trong đó lần đầu tiên quy tụ Thủ tướng Ấn Độ Narendra 

Modi và tất cả 27 lãnh đạo của khối, một dấu hiệu cho thấy EU 

quan tâm trở lại khu vực khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 

Một nghiên cứu năm 2020 của Nghị viện châu Âu cho thấy một 

thỏa thuận thương mại giữa EU và Ấn Độ sẽ mang lại lợi ích lên 

tới 8,5 tỷ euro (10,2 tỷ USD), mặc dù ước tính này được đưa ra 

trước Brexit. 

HIGHLIGHT 


