
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.48% 2.68% 

Giá cuối ngày 1,252.68  294.72  

KLGD (triệu cổ phiếu)  692.48   139.29  

GTGD (tỷ đồng) 21,011.89  2,917  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-12,088,900 -1,926,730 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-656.81 -82.6 

Số CP tăng giá 143 100 

Số CP đứng giá 64 154 

Số CP giảm giá 274 108 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TOW 12% bằng tiền 19/05/2021 

QBR 12% bằng tiền 19/05/2021 

PTG 20% bằng tiền 19/05/2021 

VC2 12% bằng tiền 19/05/2021 

MCM 15% bằng tiền 20/05/2021 

CPH 16,4% bằng tiền 20/05/2021 

GTA 12% bằng tiền 20/05/2021 

TCM 15% bằng cổ phiếu 20/05/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 VPB: VPBank khóa room ngoại ở mức 15%, chuẩn bị bán vốn cho nhà 

đầu tư nước ngoài? Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ông Ngô Chí 

Dũng – Chủ tịch HĐQT VPBank cho biết, ngân hàng đang có kế hoạch phát 

hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài và có thể thực hiện vào cuối năm 

nay. Ngân hàng còn có thể dùng thêm cả lượng cổ phiếu quỹ đang có kết 

hợp với phát hành cổ phiếu mới để bán cho đối tác nước ngoài.  

 DGC: Báo lãi ròng quý 1/2021 đạt 284 tỷ, tăng 50% so với cùng kỳ. 

Theo đó, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 1,949 tỷ đồng, tăng 28%. 

DGC cho biết, do có sự đổi mới về công nghệ sản xuất phốt pho vàng, axit 

phosphoric trích ly và phân bón, đã giúp Công ty tiết giảm được chi phí 

điện năng, chi phí nguyên liệu đầu vào (như quặng apatit, than) dẫn đến 

giảm giá thành sản phẩm, giúp cho lãi gộp tăng 41% so với cùng kỳ. Biên 

lợi nhuận tăng từ 20% lên 22%. 

 HPG: Con trai ông Trần Đình Long đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG 

từ ngày 21/5 đến ngày 18/6. Phương thức giao dịch có thể là khớp lệnh hoặc 

thỏa thuận.  

 HSG: Lợi nhuận tăng sau soát xét, nợ vay giảm hơn 1.4 ngàn tỷ đồng 

sau 6 tháng. Cụ thể, mức lợi nhuận sau thuế tăng thêm 64 tỷ đồng so với 

báo cáo tự lập trước đó. Với kết quả này HSG đã thực hiện 60% kế hoạch 

doanh thu và vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cho niên độ 2020-2021 

 MSN: Alibaba và Baring Private Equity Asia rót 400 triệu USD vào 

công ty con của Masan. Thông qua giao dịch này, The CrownX được định 

giá 6.9 tỷ USD (trước phát hành) cho 100% vốn chủ sở hữu, tương đương 

trị giá mỗi cổ phần là 93.5 USD (xấp xỉ 2,150,000 đồng). Sau đợt phát hành 

này, tỉ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX là 80.2%. Đồng thời, Masan 

đang trong quá trình đàm phán một giao dịch đầu tư chiến lược với những 

nhà đầu tư khác trị giá từ 300 - 400 triệu USD vào The CrownX. Giao dịch 

dự kiến hoàn tất trong năm 2021 

 KDH: Vietnam Ventures Limited muốn bán 7,7 triệu cổ phiếu Khang 

Điền, để giảm sở hữu từ 5,05% về còn 3,67% và sẽ không còn là cổ đông 

lớn tại doanh nghiệp nếu giao dịch thành công. Giao dịch dự kiến thực hiện 

từ 20/5 đến 18/6. 

 CNG: Năm 2021 với giả định giá dầu 45 USD/thùng và tỷ giá là 23.500 

đồng/USD, doanh nghiệp đặt ra kế hoạch tổng sản lượng CNG là 243 

triệu SM3. Bên cạnh đó, dự kiến tổng doanh thu là 2.371,34 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế là 60,08 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,9% và giảm 8,1% so với 

thực hiện trong năm 2021. 

TIN SÀN HOSE 

 ACV: Đề xuất hơn 1.200 tỷ đồng xây nhà ga mới tại sân bay Đồng Hới. 

Theo đó, nhà ga T2 được ACV đề xuất với công suất khai thác 3 triệu hành 

khách/năm với diện tích đất sử dụng khoảng 20,92 ha; trong đó, nhà ga hành 

khách T2 có diện tích 1,136 ha; sân đỗ ô tô trước nhà ga T2 và các công trình 

phụ trợ là 19,784 ha. 

 BNA: CTCP Á Long, cổ đông lớn đăng ký bán hơn 750.000 cổ phiếu 

BNA từ ngày 20/5 đến 18/6 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông 

trên đang nắm giữ hơn 1,5 triệu cổ phiếu BNA, tỷ lệ 18,81%. 

 VC7: Ông Nguyễn Văn Thanh, cổ đông lớn đã bán ra 1 triệu cổ phiếu 

VC7 trong ngày 11/5. Sau giao dịch, ông Thanh đã giảm sở hữu tại VC7 

xuống còn hơn 502.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,09%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

STB 34.90  VCS  4.14  

DHC 26.60  NTP  2.48  

HDG 24.10  SHS  0.41  

LPB 14.40  S99  0.38  

GMD 11.90  PVL  0.25  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPB (136.20) VND (87.25) 

VIC (125.40) MBS (1.60) 

VNM (88.00) NVB (0.62) 

PLX (64.50) PAN (0.61) 

VCB (62.00) SCI (0.45) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

 Hiệp hội Dệt may kiến nghị miễn thuế với hàng 

nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu, tạo sự 

bình đẳng giữa hình thức gia công và sản xuất xuất 

khẩu. Theo Hiệp hội Dệt may, việc nộp thuế nhập 

khẩu theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ làm tăng 

thủ tục hành chính cho không chỉ doanh nghiệp mà 

cả cơ quan quản lý để theo dõi, chuẩn bị hồ sơ quyết 

toán thuế, hoàn thuế. 

 Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm hưởng lợi từ 

làn sóng COVID-19 mới từ Ấn Độ. Việc Ấn Độ 

chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng COVID-19 mới 

tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh như Ecuador, 

Indonesia, và Việt Nam) cải thiện thị phần trong các 

nước nhập khẩu - đặc biệt là ở Mỹ. VASEP dự báo 

xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng do nhu 

cầu toàn cầu tăng nhẹ trong khi nguồn cung từ nhiều 

nước sản xuất sẽ giảm do COVID.  

 Việt Nam mua 31 triệu liều vaccine Pfizer. Hãng 

dược này cam kết bán cho Việt Nam với giá thấp 

nhất, dành cho các nước có thu nhập thấp".Được biết 

quá trình đàm phán để đi đến thoả thuận với Pfizer 

đã được Bộ Y tế liên tục thúc đẩy suốt thời gian qua. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Doanh nghiệp FDI tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng xuất 

khẩu, xuất siêu lên tới 10,74 tỷ USD. 4 tháng đầu năm 

2021, tổng trị giá XNK hàng hóa cả nước đạt 208,25 tỷ 

USD, tăng 30,7% với cùng kỳ. Giá hàng hóa xuất khẩu 

đạt 104,94 tỷ USD, tăng 29,6%, và nhập khẩu đạt 103,31 

tỷ USD, tăng 31,8%. Với kết quả này, trong 4 tháng đầu 

năm 2021, cả nước tiếp tục xuất siêu 1,63 tỷ USD. 

 Doanh nghiệp địa ốc chờ Luật Đất đai sửa đổi. Sự 

chậm trễ trong sửa đổi Luật Đất đai 2013 đã ảnh hưởng 

tiêu cực đến thị trường bất động sản, làm hạn chế nguồn 

cung mới ra thị trường và đẩy doanh nghiệp địa ốc vào 

thế khó. Việc chậm giải phóng mặt bằng sẽ gây thất thoát 

lớn cho doanh nghiệp, làm tăng chi phí, tăng giá thành 

sản phẩm, giảm tính cạnh tranh và mất cơ hội đón thời 

điểm thuận lợi của thị trường. 

 Lãi suất liên ngân hàng đang hình thành mặt bằng 

mới. VDSC cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân 

hàng tăng trở lại thời gian gần đây do chênh lệch huy 

động - tín dụng thu hẹp trong 4 tháng đầu năm. So với 

đầu năm, lãi suất liên ngân hàng đã tăng 96 -113 điểm ở 

tất cả các kỳ hạn từ một tháng trở xuống. 

  

TIN VĨ MÔ 

 Quỹ ngoại vẫn có cái nhìn tích cực về chứng khoán Việt Nam. Trong buổi trao đổi với các nhà đầu tư của Quỹ VOF gần đây, 

các chuyên gia và nhà quản lý quỹ đánh giá, số lượng nhà đầu tư nội tại Việt Nam tăng mạnh giúp thanh khoản tăng cao. Thị 

trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang có định giá rẻ hơn so với các nước khác trong khu vực, rủi ro cũng thấp hơn với việc 

chính trị ổn định, tình hình đại dịch Covid-19 được kiểm soát và triển vọng kinh tế tích cực. Các lĩnh vực phát triển tốt nhất bao 

gồm công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng, bất động sản, chứng khoán. 

 HOSE nhận hồ sơ niêm yết hơn 358 triệu cổ phiếu Đất Xanh Services (DXS). HOSE thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký 

niêm yết hơn 358,2 triệu cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh vào ngày 14/5. Trong đợt IPO cuối tháng 4, toàn 

bộ 71,7 triệu cổ phiếu DXS, tương đương 20% vốn điều lệ đã được chào bán thành công với mức giá 32.000 đồng/cp. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,382  1.06% 

S&P 500  4,174  1.49% 

Nikkei 225  28,407  2.09% 

Kospi  3,173  1.23% 

Hang Sheng  28,589  1.58% 

SET  1,567  1.14% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.3 -0.49% 

USD/CNY 6.43 -0.21% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.635 -0.01% 

S&P500 VIX 18.81 -18.68% 

 Chứng khoán Mỹ đảo chiều lao dốc khi nhóm Big Tech bị bán tháo, dữ liệu tiêu cực về nhà ở cũng đè nặng lên tâm lý nhà 

đầu tư. Dow Jones giảm 0,8%, S&P 500 giảm 0,9%, Nasdaq Composite giảm 0,6%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm vì tiềm năng đạt được thoả thuận hạt nhân Iran. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 

0,72% xuống 65,02 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng giảm 0,32% xuống 68,22 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay lên cao nhất trong gần 4 tháng. Giá vàng giao ngay tăng 0,02% lên 1.869,1 USD/ounce. Giá vàng giao 

tháng 6 cũng tăng 0,12% lên 1.870,25 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay lao dốc trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,2224. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,01% lên 1,4188. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên 108,94. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc gia hạn miễn thuế với hàng loạt hàng hóa Mỹ. 79 

mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm quặng đất hiếm, quặng vàng, 

quặng bạc và quặng tuyển, sẽ được gia hạn miễn thuế đến ngày 

25/12, Bộ Tài chính Trung Quốc hôm nay cho biết. 

 Kinh tế Nhật Bản quý I suy giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 

trước, theo số liệu công bố hôm nay, giảm 1,3% so với quý trước, 

sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Đại dịch Covid-19 đã khiến 

kinh tế Nhật Bản không thể tăng trưởng trong hai quý liên tiếp. 

 Trùm bán khống trong ‘The Big Short’ cược hơn nửa tỷ USD 

cổ phiếu Tesla giảm. Michael Burry, đang nắm giữ các quyền chọn 

bán với 800.100 cổ phiếu Tesla của Elon Musk, tương đương 534 

triệu USD, vào cuối quý I, theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán 

và Hối đoái Mỹ (SEC) ngày 17/5. 

HIGHLIGHT 


