
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.56% 1.66% 

Giá cuối ngày 1261.99 287.03 

KLGD (triệu cổ phiếu)  712  118.82 

GTGD (tỷ đồng) 21,627  2,591  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-25,735,216 -545,610 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-1,176.51 -7.17 

Số CP tăng giá 163 96 

Số CP đứng giá 60 150 

Số CP giảm giá 254 116 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

VGG 20% bằng tiền 14/05/2021 

DTB 12,85% bằng tiền 14/05/2021 

CLM 20% bằng tiền 14/05/2021 

TB8 15% bằng tiền 14/05/2021 

USD 11% bằng tiền 17/05/2021 

NNT 25% bằng tiền 17/05/2021 

BT1 16% bằng tiền 17/05/2021 

HKP 14,1% bằng tiền 17/05/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 MWG muốn cộng tác với 30.000 đại lý, nhắm đến 20% thị phần truyền 

thống. Hiện MWG chiếm khoảng 50% thị phần bán lẻ hàng công nghệ. Các 

nhà bán lẻ theo chuỗi khác chiếm 30%, còn lại chia nhỏ cho khoảng 30.000 

cửa hàng truyền thống 

 NLG: Ông Cao Tấn Thạch, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Nam 

Long đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NLG từ ngày 17/5 đến 15/6 theo 

phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu khớp lệnh toàn bộ, ông Thạch 

sẽ nâng số lượng nắm giữ lên 1,75 triệu cổ phiếu, tương đương 0,6% vốn 

điều lệ 

 MSN: Theo Bloomberg, Masan Group muốn huy động 1 tỷ USD đầu 

tư cho mảng thức ăn chăn nuôi. Masan Group còn cân nhắc lựa chọn chào 

bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho mảng thức ăn chăn nuôi, một 

nguồn tin nói. Đội ngũ lãnh đạo tập đoàn cho rằng Masan MeatLife đang bị 

thị trường định giá thấp. 

 TGG: Đã thông qua chủ trương thoái một phần vốn góp, tương ứng 3,5 

triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Vinh 

 POW: Trong tháng 4/2021, tổng sản lượng từ các nhà máy điện của PV 

Power ước đạt 1,765.2 triệu kWh, tính chung 4 tháng ước đạt 6,405 triệu 

kWh. 

 ITA: Ông Trần Hoàng Ân, Phó tổng giám đốc đã bán ra toàn bộ hơn 1,67 

triệu cổ phiếu ITA sở hữu, tỷ lệ 0,18%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 07/5 

đến 11/5 theo phương thức thỏa thuận. 

 VIB: CTCP Uniben, cổ đông đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu VIB từ ngày 

17/5 đến 14/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch 

thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại VIB xuống còn hơn 52,31 triệu 

cổ phiếu, tỷ lệ 4,72%. 

 QCG: Doanh thu đột biến nhờ bàn giao dự án, lãi ròng vẫn giảm mạnh 

43% trong quý 1/2021, còn 17 tỷ đồng. Nợ phải trả Quốc Cường Gia Lai 

(QCG) tương ứng giảm nhẹ 5%, về mức hơn 5.790 tỷ đồng. Trong đó, 

khoản phải trả lớn nhất của QCG đến từ việc nhận tiền của Sunny cho fdự 

án Phước Kiển gần 2.883 tỷ đồng. 

 CII: Dragon Capital tiếp tục thoái vốn tại Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 

TP.HCM. Theo đó, nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital vừa bán thêm 

1.450.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 8,24% về còn 7,64% vốn điều lệ 

tại doanh nghiệp, giao dịch được thực hiện 13/5. 



TIN SÀN HOSE 

 TAR: Tổng Giám đốc TAR đăng ký bán toàn bộ gần 9,5 triệu cổ phiếu 

tương đương 22,57% vốn. Thời gian đăng ký bán từ ngày 12/5 đến 10/6 

theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.  

 LTG: - Năm 2021, LTG trình cổ đông kế hoạch truyền thống với doanh 

thu 14.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 88,6% và 

8,5% so với thực hiện năm 2020. 

 NSC: Năm 2021, NSC dự kiến đem về 1,800 tỷ đồng doanh thu và 266 tỷ 

đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 10% và 24% so với thực hiện năm 2020. 

 SHS: Bà Phạm Thị Thiêm, mẹ của ông Trần Sỹ Tiến – Kế toán trưởng 

đã bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu SHS sở hữu, tỷ lệ 0,24% trong ngày 10/5. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HCM 33.9 VCS 8.28 

VNM 25.8 NTP 3.14 

VHM 15.0 SCI 0.82 

VPB 11.7 TIG 0.51 

PVT 8.0 MCF 0.34 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG (395.5) VND (9.22) 

HPG (231.0) PAN (7.35) 

NVL (129.8) IDJ (1.52) 

VJC (82.0) PVC (1.40) 

MBB (62.5) BII (0.75) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Bộ Công Thương: Nhu cầu thép trong nước dự 

tính tăng 3% trong năm 2021 nhờ các tín hiệu 

phục hồi của nền kinh tế. Ở thị trường trong nước, 

trong năm 2021, ngành bất động sản và xây dựng hạ 

tầng sẽ hồi phục, việc Chính phủ triển khai các dự 

án đầu tư công lớn như Sân bay Long Thành, đường 

cao tốc Bắc – Nam và các đường dây truyền tải điện 

500KV khi Quy hoạch điện VIII được thông qua. 

 VASEP kiến nghị TP HCM chưa thu phí hạ tầng 

cảng biển trong năm 2021. Nếu gánh thêm khoản 

phí sử dụng cơ sở hạ tầng cảng biển của TP HCM, 

một doanh nghiệp thủy sản quy mô trung bình ở 

ngoài TP HCM sẽ phải chi trả thêm khoảng 5,5 tỷ 

đồng/năm. Chưa kể, hầu hết tất cả các doanh nghiệp 

thủy sản nói riêng, các doanh nghiệp xuất khẩu nói 

chung đều có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu để chế 

biến, gia công hàng và tái xuất thành phẩm.  

 47% doanh nghiệp Đức toan tính mở rộng kinh 

doanh vì nghĩ kinh tế Việt Nam phục hồi trong 12 

tháng tới. Việt Nam sẽ là điểm đến đầu tư của doanh 

nghiệp Đức trong trung và dài hạn, 50% có ý định 

sẽ tuyển dụng thêm nhân sự trong năm tới... 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Chuyên gia nêu 2 lý do khiến ngân hàng ngoại thu hẹp 

hoạt động tại Việt Nam. Rủi ro về nợ xấu và mặt bằng 

lãi suất huy động cao là những lý do chính khiến một số 

ngân hàng ngoại, mà chủ yếu là các ngân hàng đến từ Mỹ 

hay châu Âu quyết định rút khỏi thị trường Việt Nam. 

Theo giới chuyên gia, các ngân hàng nước ngoài hoạt 

động theo các tiêu chuẩn quốc tế với những quy trình 

khắt khe, nghiêm ngặt. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng 

là yếu điểm bởi sẽ khó thu hút được khách hàng trong 

nước. 

 Phí, giá tăng vọt, cảnh báo nguy cơ lạm phát. Không 

chỉ có giá sắt thép, xi măng, nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi... mà một loạt các loại phí dịch vụ vận tải biển, phí 

hàng không... cũng tăng và “dọa” tăng. Chuyên gia dự 

báo có thể “sờ thấy” nguy cơ lạm phát rất gần. Dư địa 

kiểm soát lạm phát hiện nay của Việt Nam không còn 

nhiều vì nếu như thừa nhận có lạm phát, Chính phủ buộc 

phải có chính sách thắt chặt tiền tệ và điều chỉnh giá cả 

thị trường của nhiều tuyến. Như vậy sẽ làm khó cho các 

doanh nghiệp còn đang “thoi thóp”, thị trường bất động 

sản và thị trường chứng khoán cũng sẽ bị ảnh hưởng, 

doanh nghiệp đã khó khăn càng khó khăn hơn. 

TIN VĨ MÔ 

 158 mã cổ phiếu cần lưu ý khi giao dịch trên sàn UPCoM. Ngày 13/05, Sở GDCK Hà Nội đã công bố danh sách cảnh báo 

nhà đầu tư trên hệ thống sàn giao dịch UPCoM với tổng cộng 158 mã được ghi nhận. Theo danh sách công bố, các mã cổ phiếu 

được cảnh báo sẽ chia thành 3 nhóm gồm nhóm có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng (16 mã), nhóm bị hạn chế giao dịch (131 

mã) và nhóm bị đình chỉ giao dịch (11 mã). 

 KQKD ngành phân bón quý 1: Giá phân bón tăng cao giúp các doanh nghiệp lãi lớn. Năm 2021 dự báo diễn biến thời tiết 

thuận lợi hơn cho ngành nông nghiệp, qua đó giúp nhu cầu tiêu thụ phân bón được cải thiện. Quý 2 là thời điểm bước sang vụ 

Hè Thu nên kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng cao. Theo AgroMonitor, tổng nhu cầu tiêu thụ phân bón năm 2021 dự kiến đạt 

khoảng 10,3 triệu tấn, tăng 5,5% so với năm 2020. Thêm vào đó, giá phân bón nội địa năm 2021 kỳ vọng sẽ tăng nhẹ theo giá 

thế giới. Những tín hiệu tích cực này sẽ là kỳ vọng cho ngành phân bón quý 2 và những quý tiếp theo trong năm 2021 này. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,021  1.29% 

S&P 500  4,112 1.22% 

Nikkei 225  27,869  1.53% 

Kospi  3,146  0.78% 

Hang Sheng  27,715 -1.67% 

SET  1,548 -1.51% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.79 0.04% 

USD/CNY 6.45 -0.42% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.663 -0.33% 

S&P500 VIX 23.13 -16.17% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên sau phiên ồ ạt bán tháo giữa lo sợ về lạm phát. Tuy vậy, mức tăng chưa đủ để bù lại sự sụt 

giảm của những phiên trước đó. Dow Jones vọt lên 1,3%. Chỉ số S&P 500 bật tăng 1,2%, Nasdaq Composite cũng tăng 0,7%. 

 Giá dầu hôm nay phục hồi nhẹ sau khi giảm hơn 3% vào phiên trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,03% lên 

63,84 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng tăng 0,03% lên 67,02 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay giảm 0,08% xuống 1.825,3 USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 

tăng 0,1% lên 1.825,85 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD duy trì đà đi lên sau khi giá tiêu dùng Mỹ tăng mạnh khiến thị trường lo ngại về tình trạng lạm phát. Tỷ giá euro 

so với USD giảm 0,02% xuống 1,2075. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,05% xuống 1,4043. Tỷ giá USD so với yen 

Nhật tăng 0,09% lên 109,54. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thâm hụt ngân sách của Mỹ lên mức cao kỷ lục 1.900 tỷ USD. 

Con số trên tăng 30,3% so với mức thâm hụt 1.480 tỷ USD của 

cùng kỳ tài khóa trước. Nhiều nhà kinh tế tư nhân dự báo mức thâm 

hụt của tài khóa hiện hành sẽ vượt cao hơn nữa, trong đó một số 

người dự báo về con số 3.300 tỷ USD. 

 Thị trường hàng hóa bùng nổ, giá thuê tàu hàng rời tăng 700% 

trong hơn một năm. Chỉ số Baltic Dry Index, theo dõi giá của 3 

loại tàu lớn nhất, lên mức cao nhất trong hơn 10 năm qua và tăng 

hơn 700% kể từ tháng 4/2020. Trong đó, tàu cỡ lớn nhất với trọng 

tải trung bình là 180.000 tấn đang được thuê ngay với mức giá 

41.500 USD/ngày, gần gấp đôi so với một tháng trước và gấp gần 

8 lần mức trung bình của năm ngoái 

HIGHLIGHT 


