
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.45% 0.98% 

Giá cuối ngày 1283.93 297.99 

KLGD (triệu cổ phiếu)  699  133.04 

GTGD (tỷ đồng) 23,667  3,120  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,941,500 -2,724,950 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-294.87 78.24 

Số CP tăng giá 257 130 

Số CP đứng giá 61 145 

Số CP giảm giá 162 88 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HNI 40% bằng tiền 24/05/2021 

TNP 11% bằng tiền 24/05/2021 

VIT 

18% bằng tiền 

Quyền mua giá 10.000 đồng 

Tỷ lệ 1000:1564 

24/05/2021 

EVE 10% bằng tiền 24/05/2021 

KSE 10% bằng tiền 25/05/2021 

SEP 12,55% bằng tiền 25/05/2021 

PHN 15% bằng tiền 26/05/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 FPT lãi ròng 4 tháng tăng gần 20%. FPT cho biết doanh thu và lợi nhuận 

trước thuế 4 tháng đầu năm đạt 10.431 tỷ đồng và 1.920 tỷ đồng, tăng lần 

lượt 18% và 22% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty hoàn thành 31% kế 

hoạch lợi nhuận cả năm. Biên lợi nhuận cải thiện từ 17,8% lên 18,4%. Lợi 

nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.245 tỷ đồng, tăng 19,7%. 

 HDG: Norges Bank đã bán 194.000 cp và Samsung Vietnam Securities 

Master Investment trust [Equity] đã bán 78.000 cp, giảm lượng sở hữu 

cả nhóm gồm 5 quỹ liên quan xuống 10.624.823 cp (tỷ lệ 6,8868%).  

 HPG: Nhóm Dragon Capital bán ra 800.000 cổ phiếu HPG, giảm tỷ lệ 

sở hữu xuống 5,98%. Cụ thể, CTBC Vietnam Equity Fund đã bán 650.000 

cp, DC Developing Markets Strategies Publuc Limited Company đã bán 

100.000 cp, KB Vietnam Focus Balaned Fund đã bán 50.000 cp, giảm 

lượng sở hữu cả nhóm gồm 14 quỹ liên quan xuống 198.148.152 cp.  

 HDC: Ông Trần Minh Chính, nhà đầu tư, đã bán 1.164.900 cp, xuống 

3.019.138 cp (tỷ lệ 4,538%) và không còn là cổ đông lớn.  

 TCO: Bà Lê Hồng Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.160.719 cp, 

nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.081.040 cp (tỷ lệ 24,4%).  

 VIB: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Giám đốc chuyển đổi số, đăng ký bán 

1,7 triệu cp trong tổng số 1.881.267 cp (tỷ lệ 0,17%) đang sở hữu. Giao 

dịch dự kiến thực hiện từ 25/5 đến 22/6/2021. 

 AAA: CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký mua 7 triệu cp. 

Trước gia dịch An Phát Holdings sở hữu 150.129.056 cp (tỷ lệ 50,59%). 

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/5 đến 24/6/2021. 

 D2D: Ông Hồ Đức Thành, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. 

Trước giao dịch ông Thành sở hữu 5.108.662 cp (tỷ lệ 16,86%).  

 TSC: CTCP Tập đoàn FIT đăng ký bán 8,4 triệu cp trong tổng số 

83.700.523 cp (tỷ lệ 56,689%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 

27/5 đến 25/6/2021. 

 DPM: Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể định 

kỳ 2021. Đây là kỳ bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần thứ 10 của Nhà máy 

Đạm Phú Mỹ kể từ khi đi vào hoạt động. Dự kiến sau đợt bảo dưỡng tổng 

thể, nhà máy có thể đạt công suất ổn định ở mức khoảng 2,420 tấn/ngày. 

TIN SÀN HOSE 

 SD2,  Ông Nguyễn Hồng Dương đăng ký bán hơn 859.000 cổ phiếu SD2 

từ ngày 25/5 đến 18/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, 

ông Dương đang nắm giữ hơn 860.000 cổ phiếu SD2, tỷ lệ 5,96%. 

 STG: Sotrans đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 tăng 82%. Cụ thể, STG đặt 

kế hoạch đem về 2,335 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 15%) và 214 tỷ đồng 

lãi sau thuế 2021 (tăng 82% so với kết quả năm 2020).  

 VC1: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ, cổ đông lớn của  đã bán thoái 

vốn toàn bộ hơn 664.000 cp VC1 sở hữu, tỷ lệ 5,54% trong ngày 13/5. 

 CET: Ông Nguyễn Đức Thuận đã mua vào hơn 866.000 cổ phiếu CET, 

tỷ lệ 14,33% từ ngày 15/4 đến 13/5.  



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM 76.0 THD 92.83 

KDH 42.4 SHS 24.61 

MSN 33.5 VCS 3.26 

MBB 27.9 IVS 1.57 

OCB 27.5 PVI 1.05 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (203.9) ART (25.75) 

VIC (104.6) VND (14.92) 

STB (56.0) PLC (3.10) 

HSG (50.8) BVS (1.75) 

VRE (35.6) PAN (1.23) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng 

hải - TKV 
17/06/2021 

 Việt Nam được nâng triển vọng tín nhiệm từ ổn 

định lên tích cực. Ngày 21.5, S&P Global Ratings 

thông báo về việc giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc 

gia của Việt Nam, nâng triển vọng từ ổn định lên 

tích cực. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam là quốc 

gia duy nhất trên thế giới được cả ba tổ chức xếp 

hàng tín nhiệm, gồm Moody’s, S&P và Fitch đồng 

loạt nâng triển vọng lên tích cực. 

 Giá thép tăng ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của 

cả nền kinh tế. Thép chiếm trong chi phí trung 

gian của toàn nền kinh tế khoảng 6,2% và chiếm 

trong giá trị sản xuất của toàn nền kinh tế khoảng 

1,4%, khi giá thành của thép tăng sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp và gián tiếp tới nền kinh tế. Thực tế, giá 

thép tăng nhanh như hiện nay đang ảnh hưởng lớn 

đến công nghiệp sản xuất vật liệu phụ trợ, bởi thép 

là nguyên liệu tối quan trọng trong lĩnh vực sản 

xuất vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình. 

Việc giá mặt hàng thép xây dựng trong nước tăng 

mạnh lên đến 45 - 50% sẽ có nhiều tác động đến 

giá cả chung của các nguyên vật liệu phụ trợ cho 

xây dựng trong thời gian tới. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN muốn rút ngắn thời gian cho vay quá hạn, 

tăng tỷ lệ trích lập dự phòng. Theo đó, NHNN dự 

định rút ngắn thời gian cho vay quá hạn và tăng tỷ lệ 

trích lập dự phòng rủi ro để phản ánh đúng nghiệp vụ 

cho vay tái cấp vốn và mức độ rủi ro của nghiệp vụ này 

theo ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 

16956/BTC-TCNH ngày 6/12/2013. 

 Ngân hàng bất ngờ đua nhau huy động được hàng 

chục nghìn tỷ đồng vốn rẻ, lãi suất thấp hơn nhiều 

so với huy động tiền gửi. Sau quý 1 khá trầm lắng, 

nhiều ngân hàng đã bắt đầu tăng mạnh phát hành trái 

phiếu doanh nghiệp trong nửa cuối tháng 4 và trong 

tháng 5 này. Kỳ hạn trái phiếu chủ yếu là 2-3 năm với 

lãi suất chỉ 3 - 4,2%/năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất 

tiết kiệm. 

 Thiếu kho đông lạnh, xuất khẩu nông sản gặp khó. 

Nhiều loại nông, thủy sản đang có nguy cơ tồn ứ, khó 

tiêu thụ vì số lượng kho lạnh chưa đáp ứng được nhu 

cầu bảo quản và chế biến. Các doanh nghiệp đang phải 

oằn mình gánh phí bởi các chi phí lưu kho, logistic liên 

tục tăng. Việc thu mua nông sản từ nông dân cũng trở 

nên hạn chế hơn. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Cá nhân trong nước bơm hơn 1 tỷ USD cân lực bán khối ngoại, đến lúc đừng quá quan tâm khối ngoại mua bán gì. Nhà 

đầu tư cá nhân đã bơm thêm vào thị trường 23.869 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm nay. Hoạt động mua ròng tiếp tục diễn ra 

trong tháng 5. Giá trị mua vào của NĐT cá nhân trong nước tương đương con số khối ngoại rút ròng khỏi thị trường chứng khoán 

Việt Nam. Ước tính trong 5 tháng (đến phiên 21/5), giá trị bán ròng của NĐT nước ngoài trên thị trường khoảng 24.600 tỷ đồng, 

cao hơn 27% so với tổng giá trị bán ra trong cả năm 2020. 

 Bộ Tài chính yêu cầu sắp xếp, xử lý lại nhà đất để đẩy nhanh cổ phần hóa. Bộ Tài chính cho biết sẽ ưu tiên tập trung xử lý 

những dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương trong thời gian tới. Uỷ ban Quản lý vốn Nhà 

nước tại doanh nghiệp được yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp quy mô lớn đã nhận bàn giao.  

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,207  0.36% 

S&P 500  4,156  -0.08% 

Nikkei 225  28,317  0.78% 

Kospi  3,156  -0.22% 

Hang Sheng  28,420  0.10% 

SET  1,551 -0.23% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.03 -0.07% 

USD/CNY 6.43 0.02% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.622 -0.64% 

S&P500 VIX 20.15 -2.52% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần giảm điểm khi nhóm công nghệ chịu áp lực bán mạnh và giá bitcoin lao dốc trở lại sau 

tuyên bố cứng rắn từ Trung Quốc. Dow Jones tăng 0,4%, S&P 500 đóng cửa giảm 0,08%, Nasdaq Composite giảm 0,5%. 

 Giá xăng dầu hôm nay tiếp đà tăng của cuối tuần trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,47% lên 63,88 USD/thùng. 

Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng tăng 0,42% lên 66,63 USD/thùng.  

 Giá vàng tăng trong phiên giao dịch sáng nay bất chấp đồng USD vẫn đang trong đà tăng giá. Giá vàng giao ngay tăng 

0,12% lên 1.883,2 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 0,38% lên 1.883,9 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định trên thị trường thế giới. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,2179. Tỷ giá đồng bảng Anh so với 

USD giảm 0,06% xuống 1,4138. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 108,96. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 CNBC: Vàng đang "tương đối rẻ" và có thể tăng trở lại mức 

cao nhất mọi thời đại. "Vàng đang tương đối rẻ và chắc chắn nó 

có tiềm năng", Giám đốc chiến lược toàn cầu của TD Securities, 

Richard Kelly nhấn mạnh. "Ngay cả khi giá vàng đạt tới 1.900 USD 

hoặc cao hơn, nó vẫn có khả năng tăng giá hơn nữa với những gì 

chúng ta đang thấy". 

 IMF đề xuất kế hoạch chấm dứt đại dịch trị giá 50 tỷ USD. Kế 

hoạch hướng tới một sự phục hồi bền vững trong dài hạn của kinh 

tế toàn cầu và tiếp đến là mục tiêu tiêm phòng cho ít nhất 60% dân 

số thế giới vào cuối năm 2022.  

 Thị trường tiền ảo lại đỏ lửa sau lời kêu gọi kiểm soát chặt chẽ 

hoạt động đào và giao dịch tiền kỹ thuật số của Trung Quốc. 

Giá Bitcoin giảm hơn 10% sau khi tuyên bố trên được đưa ra. Trong 

khi đó, nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác cũng đã giảm hơn 40% so 

với mức đỉnh. 

HIGHLIGHT 


