
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.82% 0.42% 

Giá cuối ngày 1308.58 301.59 

KLGD (triệu cổ phiếu) 679.06 116.13 

GTGD (tỷ đồng) 21,246  2,580  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,617,033 -810,870 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-84.37 -28.16 

Số CP tăng giá 212 99 

Số CP đứng giá 75 147 

Số CP giảm giá 193 116 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

PHN 15% bằng tiền 26/05/2021 

VSM 12% bằng tiền 26/05/2021 

VHL 22% bằng tiền 27/05/2021 

TVP 30% bằng tiền 27/05/2021 

APF 35% bằng tiền 27/05/2021 

G36 5,38% bằng cổ phiếu 27/05/2021 

HAX 30% bằng cổ phiếu 27/05/2021 

DPC 10% bằng tiền 28/05/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 MWG: Lợi nhuận 4 tháng đầu năm tăng 26% lên 1.691 tỷ đồng, Điện 

Máy Xanh sẽ bán thêm xe đạp từ tháng 5/2021. 

 ROS: Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021, FLC Faros ghi nhận 

doanh thu thuần 422,5 tỷ đồng, dù giảm ở mảng bán hàng hóa nhưng 

doanh thu xây dựng lại đạt gần 98 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước. 

 FPT: Nhóm Dragon Capital vừa mua ròng gần 2,4 triệu cổ phiếu FPT 

của Tập đoàn FPT, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,77% lên hơn 5,07%, 

tương đương hơn 40 triệu cổ phiếu. Như vậy, nhóm quỹ này đã quay trở lại 

thành cổ đông lớn của FPT. 

 HPG: Doanh thu thuần đạt 31.177 tỷ đồng (tăng 62% so với cùng kỳ 

năm ngoái), lợi nhuận sau thuế 7.005 tỷ đồng (tăng trưởng 204%), lần 

lượt hoàn thành 26.2% và 38.9% kế hoạch. 

 KDH: Quỹ ngoại do VinaCapital quản lý vừa bán ra 7,7 triệu cổ phiếu 

Khang Điền.  Cụ thể, Vietnam Ventures Ltd, cổ đông lớn đã bán ra 7,7 

triệu cổ phiếu KDH trong ngày 20/5 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao 

dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại KDH xuống còn hơn 20,52 triệu cổ 

phiếu, tỷ lệ 3,67%. 

 VIB: Ông Từ Anh Hào, chồng bà Nguyễn Thị Tuyết Hà đăng ký bán 

toàn bộ hơn 1,69 triệu cổ phiếu VIB sở hữu, tỷ lệ 0,15%. Giao dịch dự 

kiến thực hiện từ ngày 27/5 đến 25/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp 

lệnh. 

 DHC: Đông Hải Bến Tre có thêm cổ đông lớn. Cụ thể, KIM Vietnam 

mua thêm 250.000 cổ phiếu DHC. Hiện nhóm KIM là cổ đông lớn thứ 2 tại 

doanh nghiệp, xếp sau một quỹ khác là KWE Beteilgungen AG với tỷ lệ 

nắm giữ 13,78% 

 GEX: Tổng Giám đốc GLEX - Ông Nguyễn Văn Tuấn - muốn mua 

thêm 30 triệu cổ phiếu GEX, nâng lượng sở hữu lên 86,5 triệu đơn vị, ứng 

với 17,7% vốn. Thời gian giao dịch từ 28/5 đến 25/6 theo phương thức thỏa 

thuận và/hoặc khớp lệnh. Sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan tới ông 

Tuấn sẽ sở hữu tổng cộng 166,45 triệu đơn vị, ứng với 34,1% vốn điều lệ. 

 NLG: Chủ tịch đăng ký bán 1,3 triệu cổ phiếu. Giao dịch sẽ được thực 

hiện theo phương thức thỏa thuận, dự kiến từ ngày 28/5 đến ngày 26/6. Nếu 

giao dịch thành công, ông Quang sẽ giảm sở hữu tại Nam Long xuống còn 

37,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,45%. 

TIN SÀN HOSE 

 SMT: AFC Vietnam Fund đã bán ra hơn 1,24 triệu cổ phiếu SMT trong 

ngày 21/5. Sau giao dịch, cổ đông trên chỉ còn nắm giữ 4.500 cổ phiếu SMT, 

tỷ lệ 0,08%. 

 LIG: Ông Bùi Văn Sinh, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu LIG từ ngày 26/5 

đến 31/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Sinh chưa 

nắm giữ bất kỳ cổ phiếu LIG nào. 

 VTP: Viettel Post muốn niêm yết lên HOSE, đảm bảo cổ tức 2021 sẽ 

"rủng rỉnh" hơn 2020. Năm 2021, VTP đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 

kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 21,420 tỷ đồng, lợi nhuận sau 

thuế đạt 496 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23.5% và 29.4% so với năm trước. 

VTP còn đảm bảo việc chia cổ tức năm 2021 không thấp hơn so với 2020. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 122.7  THD  11.22  

VNM 33.2  PVI  3.90  

VCB 27.0  PAN  1.79  

VRE 23.3  BVS  0.54  

SZC 16.0  THT  0.48  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (105.1) VND (40.36) 

VIC (82.9) PVS (2.43) 

FUESSVFL (52.5) BNA (1.73) 

DXG (52.2) PVC (1.24) 

CTG (37.7) VCS (0.48) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng 

hải - TKV 
17/06/2021 

 Việt Nam đề nghị Trung Quốc miễn kiểm tra 

virus SARS-CoV-2 hàng đông lạnh, khôi phục 

các cửa khẩu, cặp chợ. Bộ trưởng Nguyễn Hồng 

Diên cũng đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc tạo điều 

kiện cho việc tiêu thụ các loại hoa quả, nông sản của 

Việt Nam, nhất là những loại trái cây sắp vào vụ thu 

hoạch như vải thiều, nhãn, xoài của Bắc Giang, Hải 

Dương, Sơn La và các địa phương khác của ba miền. 

 Bắc Giang lập kế hoạch tái sản xuất cho các khu 

công nghiệp bị phong tỏa. UBND tỉnh Bắc Giang 

quyết định tổ chức tái sản xuất cho 8 doanh nghiệp 

tại 4 KCN gồm: Vân Trung, Đình Trám, Quang 

Châu, Song Khê - Nội Hoàng. Theo đó, các doanh 

nghiệp này được tỉnh xây dựng mô hình thí điểm sẽ 

hoạt động trở lại vào ngày 28/5 tới đây. 

 Mỹ áp thuế chống bán phá giá lốp ôtô Việt Nam 

22,3%. Bộ Thương mại Mỹ ngày 24/5 đã đưa ra kết 

luận mức thuế chống trợ cấp đối với lốp ôtô từ Việt 

Nam như sau: Lốp từ Kumho Tire (Vietnam) Co. 

Ltd. bị áp thuế 7,89%; lốp từ Sailun (Vietnam) Co. 

Ltd. bị áp thuế 6,23%; và lốp từ các nhà sản xuất 

khác tại Việt Nam bị áp thuế 6,46%. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Dự toán ngân sách đầu tư công giai đoạn 2021-2025 

là 2,87 triệu tỷ đồng, tăng 120.000 tỷ đồng. Dự kiến 

mức vốn bố trí bình quân đầu người vùng Tây Nguyên là 

cao nhất, khoảng hơn 5,8 triệu đồng/người. Thủ tướng 

yêu cầu dứt khoát khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, 

manh mún, chia cắt cũng như tâm lý trông chờ, ỷ lại từ 

nguồn vốn Trung ương. 

 Tỷ lệ trúng thầu trái phiếu bất ngờ tăng vọt, tháng 5 

huy động gần 30 nghìn tỷ đồng. Từ đầu tháng 5/2021 

đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 29.533 

tỷ đồng so với con số gọi thầu 32.500 tỷ đồng, tỷ lệ thành 

công gần 91%. Lãi suất trúng thầu tăng từ 0,05 - 

0,06%/năm tại các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm, giữ nguyên 

tại các kỳ hạn 20 và 30 năm. 

 Việt Nam trở thành nguồn nhập khẩu thứ 6 của Mỹ. 

Giai đoạn 2018-2019, Mỹ đã áp các khoản thuế đối với 

hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, nhằm mục đích 

thúc đẩy hoạt động sản xuất tại các nhà máy trong nước. 

Nhưng hàng loạt doanh nghiệp lại chuyển hướng tìm nhà 

cung cấp tại các nước châu Á khác. Việt Nam là quốc gia 

được hưởng lợi lớn khi đứng thứ 6 toàn cầu về nhập khẩu 

vào Mỹ. Trước đó, năm 2018 Việt Nam ở vị trí thứ 12. 

TIN VĨ MÔ 

 Thị trường chứng khoán vẫn hấp dẫn tiền nhàn rỗi trong dân cư. Theo các chuyên gia chứng khoán, áp lực lạm phát tăng, 

nhưng không đáng ngại và bối cảnh hiện tại, thị trường chứng khoán vẫn hấp dẫn đối với dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư . Hơn 

nữa, theo phân tích, lạm phát tăng phản ánh tăng trưởng kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh và phục hồi từ phía cầu. Đây là 

giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu phục hồi sau dịch, lợi nhuận được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ. 

 Thành viên HĐQT của Đầu tư phát triển Thương mại Viễn Đông bị phạt do bán 'chui' cổ phiếu VID. Bà Trần Thị Thủy 

Tiên bị phạt 25 triệu đồng do bán 30.000 cổ phiếu VID nhưng không báo cáo việc dự kiến giao dịch cổ phiếu. 

 Nhà đầu tư lại bất an khi xuất hiện 4 phiên nghẽn lệnh liên tiếp. Theo nhiều lập luận của nhà đầu tư, thực tế thanh khoản 

21.000 - 23.000 tỷ đồng không chỉ xuất hiện ở các phiên nghẽn lệnh, mà trong 2 tuần liên tiếp thanh khoản đã duy trì ở vùng 

cao này, nhưng không hiểu sao hiện tượng nghẽn lệnh bất ngờ xuất hiện trở lại trong 4 phiên liên tiếp gần đây. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,312 -0.24% 

S&P 500  4,188  -0.21% 

Nikkei 225  28,629 0.26% 

Kospi  3,177  0.18% 

Hang Sheng  28,949  1.82% 

SET  1,568 1.08% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 89.68 -0.07% 

USD/CNY 6.41 0.02% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.566 -0.21% 

S&P500 VIX 18.84 2.39% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ khi thị trường không tìm được một hướng đi rõ ràng. Dow Jones kết phiên giảm 

hơn 0,2%, S&P 500 giảm 0,2%, Nasdaq Composite đóng cửa ngay dưới tham chiếu ở 13.657 điểm.  

 Giá dầu hôm nay biến động trái chiều sau khi tăng nhẹ vào phiên trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,12% 

xuống 65,98 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 0,07% lên 68,47 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống 1.897,4 USD/ounce, giá vàng giao tháng 6 

tăng 0,01% lên 1.898,25 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay giảm sau tuyên bố của Fed về vấn đề lạm phát. 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  

 BlackRock - Rủi ro địa chính trị tiềm tàng có thể đánh sập thị 

trường chứng khoán lúc bất ngờ nhất. BlackRock - công ty quản 

lý tài sản lớn nhất trên thế giới với tài sản được quản lý khoảng 

8.700 tỷ USD – vừa cảnh báo trong khi các nhà đầu tư lo lắng về 

việc giá cả tăng cao thì căng thẳng Mỹ - Trung bùng lên có thể 

khiến các nhà đầu tư bất ngờ. 

 Nợ ở thị trường mới nổi đe dọa đà phục hồi kinh tế thế giới hậu 

Covid-19. Tổng dư nợ giữa chính phủ, doanh nghiệp, hộ gia đình 

và các phân khúc tài chính tăng lên kỷ lục 24.000 tỷ USD trong 

năm 2020, theo một phân tích của Moody’s Analytics. Mức tăng 

này góp phần nâng tổng dư nợ toàn cầu lên 366% GDP. Tỷ lệ nợ 

tại các nền kinh tế mới nổi tăng lên gấp hơn hai lần so với thập kỷ 

trước đó, và hiện chiếm khoảng 1/3 tổng khối lượng dư nợ toàn cầu, 

theo báo cáo của Moody’s Analytics. 

HIGHLIGHT 


