
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.43% 0.15% 

Giá cuối ngày 1259.58 280.27 

KLGD (triệu cổ phiếu)  771  109.89 

GTGD (tỷ đồng) 23,134  2,187  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

7,318,700 181,680 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

90.57 4.56 

Số CP tăng giá 214 91 

Số CP đứng giá 60 156 

Số CP giảm giá 207 115 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

DCI 15% bằng tiền 13/05/2021 

NAC 15% bằng tiền 13/05/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DQC: Anh trai Chủ tịch Bóng đèn Điện Quang đăng ký bán 500.000 cổ 

phiếu DQC từ ngày 12/5 đến 7/6 theo phương thức khớp lệnh và thỏa 

thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Lam sẽ giảm số lượng nắm giữ còn 

gần 1,2 triệu cp, tương đương 3,36% vốn điều lệ. Tạm tính theo thị giá DQC 

là 20.800 đồng/cp, ông Lam có thể thu về số tiền 10,4 tỷ đồng.  

 HPG: Ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát 

thông báo đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu từ ngày 13/5 đến 11/6. Nếu giao 

dịch thành công, ông Dương sẽ giảm sở hữu cổ phiếu HPG xuống 76,6 triệu 

đơn vị, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm xuống 2,31%. 

 TCH: Tài chính Hoàng Huy đăng ký bán toàn bộ gần 9,7 triệu cổ phiếu 

quỹ để tăng dòng tiền đầu tư và phát triển kinh doanh. Hình thức giao dịch 

là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận qua sàn; giao dịch lô lẻ với công ty chứng 

khoán. Thời gian giao dịch dự kiến từ 19/5 đến 17/6.  

 BCM: Dựa vào các yếu tố trên cùng tình hình thực tế tại doanh nghiệp, 

BCM đề ra mục tiêu đạt 8.900 tỷ đồng doanh thu và 2.300 tỷ đồng lãi 

sau thuế trong năm 2021, lần lượt tăng 15% và 5%. 

 REE: Platinum Victory Pte Ltd, cổ đông lớn chỉ mua được 500.000 cổ 

phiếu REE trong tổng số hơn 14,52 triệu cổ phiếu đăng ký mua từ ngày 

08/4 đến 07/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ 

đông trên đã nâng sở hữu tại REE lên hơn 94,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,46%. 

 KBC: Quỹ thành viên KB Vietnam Focus Balanced Fund bán ra 

562.800 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán 2 triệu đơn vị. Sau giao dịch, tỷ 

lệ sở hữu của Dragon Capital tương ứng giảm xuống còn 7,57% (~35,6 triệu 

cổ phần). Thời gian giao dịch là ngày 10/5/2021. 

 DPM: 4 tháng đầu năm, DPM cung ứng gần 350.000 tấn phân bón ra 

thị trường. Dự kiến trong tháng 5-6/2021, PVFCCo sẽ tiếp tục đưa khoảng 

150.000 tấn Phân bón Phú Mỹ ra thị trường. Từ đầu quý II, nhu cầu phân 

bón tăng mạnh do bước vào cao điểm canh tác, chăm bón vụ mùa mưa/Hè 

thu – một trong những vụ mùa lớn nhất trong năm 

 DBT: Dược phẩm Bến Tre vừa thoái toàn bộ 51% vốn tại CTCP Vắc 

xin và Sinh phẩm Nha Trang. Được biết, tính tới 31/3/2021, Bepharco 

đang sở hữu 51% vốn điều lệ tại Biopharco, doanh ngiệp hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa dược, dược phẩm, dược liệu. 

 ROS: Muốn phát hành riêng lẻ 60 triệu cp cho nhà đầu tư chuyên 

nghiệp, giá không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Số lượng nhà đầu tư tham 

gia đợt phát hành không quá 100, mỗi nhà đầu tư được mua tối đa 20 triệu 

cp. Các cổ phiếu chào bán riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm 

TIN SÀN HOSE 

 VTR: Vietravel muốn tách Vietravel Airlines để tránh lỗ. Công ty cho 

biết đại dịch ảnh hưởng lớn nên hoạt động công ty mẹ không đủ bù đắp cho 

các khoản lỗ đầu tư, đặc biệt là Vietravel Airlines. Công ty sẽ lập ra pháp 

nhân Vietravel Holdings để trở thành công ty mẹ chi phối cổ phần tại 

Vietravel và Vietravel Airlines. 

 VGT: Vingroup chỉ bán được 12,3 triệu cổ phiếu Vinatex trong lượng 

đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu VGT. Tạm tính theo mức bình quân 16.000 

đồng/cp, số tiền Vingroup thu về khoảng 197 tỷ đồng. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM 133.4 NTP 5.01 

MSB 109.8 BSI 3.95 

HPG 70.0 SHS 1.53 

VRE 64.0 BII 0.94 

MBB 56.2 BNA 0.74 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG (314.1) BBC (3.11) 

KBC (61.6) PAN (2.40) 

VCB (42.7) APS (1.11) 

KDH (33.8) VGS (1.02) 

E1VFVN30 (33.0) TIG (0.77) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Các ổ dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. 

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

bệnh COVID-19, diễn ra 10/5. Phó Thủ tướng Vũ 

Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế phải xây dựng kế hoạch 

về trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm cho kịch bản 

ca mắc COVID-19 tăng cao trình Chính phủ.  

 Cảng Việt Nam thiệt đơn, thiệt kép. Các hãng tàu 

nước ngoài đang thu phụ phí xếp dỡ tại cảng (THC) 

từ khách hàng nhập khẩu ở mức cao nhưng chỉ trả 

lại cho cảng tại VN bằng 30 - 45% mức thu. Hiện tỷ 

suất lợi nhuận của các doanh nghiệp cảng biển VN 

so với một số doanh nghiệp cảng niêm yết trong khu 

vực cũng thấp hơn nhiều.  

 Hiệp hội Thép Việt Nam khuyến nghị doanh 

nghiệp đẩy mạnh công suất vì giá thép tăng. VSA 

đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp tổ chức hệ 

thống phân phối hợp lý để ổn định nguồn cung trong 

nước, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Xu hướng diễn 

biến giá cả nguyên liệu và thép thành phẩm trên thế 

giới trong năm 2021 sẽ có nhiều biến động, có thể 

thiết lập một mặt bằng giá mới như 2008. 



TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tín dụng bất động sản dồn về Hà Nội và TP. 

HCM. Dư nợ cho vay đối với lĩnh vực bất động sản 

tại Hà Nội và Tp.HCM chiếm tỷ trọng lần lượt 20,8% 

và 13,5%. Để đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế 

rủi ro, nhà điều hành đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng 

phải kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào 

một số khách hàng/nhóm khách hàng lớn, các dự án 

bất động sản có quy mô lớn; cấp tín dụng để đầu tư, 

kinh doanh bất động sản. 

 HSBC: Đến lúc cần đánh giá lại sức khỏe ngành 

ngân hàng Việt Nam. Theo HSBC, mặc dù nợ xấu 

được thể hiện trong bảng cân đối kế toán chỉ tăng nhẹ 

vào năm 2020, nhưng nên lưu ý đến rủi ro nợ xấu có 

hệ thống đang gia tăng. Ngoài ra, Việt Nam vẫn là 

nước ASEAN duy nhất trong phạm vi nghiên cứu của 

HSBC chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Basel II. 

 Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm 

tăng cường giám sát bán bảo hiểm qua ngân hàng, 

để kênh phân phối này vừa mang lại hiệu quả cao, 

vừa an toàn và không ảnh hưởng tới quyền lợi người 

mua bảo hiểm. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Nhà đầu tư trong nước tiếp tục mở mới hơn 110.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 4, 109.998 tài khoản từ các nhà 

đầu tư cá nhân và 123 tài khoản từ các tổ chức. Lũy kế 4 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới 366.816 tài khoản chứng 

khoán, bằng 93% lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020. 

 ‘Việt Nam là điểm sáng hút vốn tháng 4 của khu vực Châu Á nhờ dòng vốn ETF’. Đó là nhận định mà SSI đưa ra trong 

Báo cáo cập nhật diễn biến dòng vốn đầu tư toàn cầu tháng 4/2021. SSI cũng dự báo dòng vốn nước ngoài vào cổ phiếu Việt 

Nam trong tháng 5 có thể không mạnh như tháng 4 nhưng sẽ vẫn duy trì tích cực. 

 Dòng vốn từ Thái Lan chiếm gần một nửa quy mô danh mục VFMVN30 ETF. Ước tính trong 4 tháng đầu năm, nhà đầu tư 

Thái Lan đã đổ thêm khoảng 2.000 tỷ đồng vào chứng khoán Việt Nam thông qua DR VFMVN30 ETF và đây cũng là tháng 

thứ 6 liên tiếp nhà đầu tư Thái mua ròng VFMVN30 ETF, sau giai đoạn rút ròng mạnh trong năm 2020 bởi dịch Covid-19. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,743  -0.10% 

S&P 500  4,188  -1.04% 

Nikkei 225  29,518  0.55% 

Kospi  3,249  1.63% 

Hang Sheng  28,594  -0.12% 

SET  1,588 0.20% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.34 0.14% 

USD/CNY 6.42 -0.42% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.579 0.01% 

S&P500 VIX 19.66 17.80% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn (Big Tech). Nasdaq giảm sâu 

trong khi Dow Jones và S&P 500 đánh mất đỉnh lịch sử thiết lập trong phiên trước. Nasdaq Composite mất 2,5%, Dow Jones 

giảm 0,1%, S&P 500 giảm 1%. 

 Giá dầu thô tăng sau khi một cuộc tấn công mạng khiến đường ống dẫn dầu lớn của Mỹ đóng cửa và dấy lên lo ngại về sự 

gián đoạn nguồn cung. Giá dầu thô Brent tăng 1% lên 68,97 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,9% lên 65,51 USD. 

 Giá vàng tiếp đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay và dao động quanh mức cao nhất gần 3 tháng. Giá vàng giao ngay 

tăng 0,29% lên 1.836 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 0,29% lên 1.836,6 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD đã sụt giảm sau khi báo cáo việc làm đáng thất vọng của Mỹ được công bố khiến nhu cầu đầu tư vào đồng bạc 

xanh đi xuống. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,08% lên 1,2139. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,07% lên 1,4131. Tỷ 

giá USD so với yen Nhật tăng 0,08% lên 108,88. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Bất chấp thảm kịch Covid-19, chứng khoán Ấn Độ vẫn tăng  

bền bỉ. Theo đó, chỉ số BSE Sensex vẫn tăng hơn 3% kể từ đầu 

năm, Nifty 50 tăng khoảng 7% trong cùng giai đoạn. Theo Young, 

chủ tịch Aberdeen Standard Investments ở châu Á, cuộc khủng 

hoảng hiện tại đầy thách thức nhưng Ấn Độ vẫn thu hút nhà đầu tư 

về dài hạn.  

 Nhà Trắng ban bố tình trạng khẩn cấp ở 17 bang và thủ đô Mỹ. 

Tuyên bố khẩn cấp trên từ Bộ Giao thông Vận tải Mỹ được đưa ra 

sau khi Colonial Pipeline - nhà vận hành đường ống dẫn nhiên liệu 

hàng đầu tại nước này - tạm thời đóng cửa toàn bộ hệ thống sau vụ 

tấn công mạng cuối tuần qua. Lệnh khẩn cấp này nhằm dỡ bỏ hạn 

chế đối với các hãng vận tải và tài xế đang cung cấp hỗ trợ cho 

những khu vực thiếu hụt "xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và 

các sản phẩm dầu mỏ tinh chế khác". 

HIGHLIGHT 


