
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.00% -0.14% 

Giá cuối ngày 1303.57 304.45 

KLGD (triệu cổ phiếu) 732.99 137.89 

GTGD (tỷ đồng) 24,088  3,144  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,963,300 1,049,640 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

107.92 159.01 

Số CP tăng giá 101 57 

Số CP đứng giá 55 160 

Số CP giảm giá 322 146 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

RTS 23% bằng tiền 31/05/2021 

FTS 10% bằng cổ phiếu 31/05/2021 

HPG 
5% bằng tiền 

35% bằng cổ phiếu 
31/05/2021 

CMD 15% bằng tiền 01/06/2021 

MCH 45% bằng tiền 01/06/2021 

PLC 5% bằng tiền 01/06/2021 

FPT 
10% bằng tiền 

15% bằng cổ phiếu 
01/06/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HSG:  Công bố ước kết quả kinh doanh tháng 4/2021, doanh thu HSG 

ước đạt 4.550 tỷ đồng, tăng trưởng 104% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau 

thuế HSG ước đạt 538 tỷ đồng, tăng trưởng 498% so với cùng kỳ. 

 NVL: Kết thúc quý đầu năm, NVL đạt doanh thu thuần 4.507 tỷ đồng, 

tăng đến 372% và LNST đạt 701 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ năm 

2020. 

 FCN: Công ty đã phê duyệt phương án phát hành 95 tỷ đồng trái phiếu 

riêng lẻ không chuyển đổi, giá phát hành bằng mệnh giá là 1 triệu đồng/trái 

phiếu, kỳ hạn 24 tháng. Thời gian thực hiện trong quý II/2021. 

 KDC: Đã ký thỏa thuận với đối tác kinh doanh và chính thức công bố 

triển khai dự án bán lẻ theo chuỗi cửa hàng. Tổng vốn đầu tư ban đầu 

của dự án dự kiến là 100 tỷ đồng, Kido sẽ tham gia 61% vốn (tương đương 

61 tỷ đồng) để nắm quyền chi phối hệ thống cửa hàng bán lẻ này. 

 HDG: Ông Lê Viết Liên, Tổng Giám đốc, đã mua 190.000 cp, nâng 

lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.484.988 cp (tỷ lệ 3,73%). Giao dịch thực 

hiện từ 1/4 đến 12/4/2021. 

 VIC: CTCP Vinpearl đăng ký bán 59.182.769 cp trong tổng số 

108.897.962 cp (tỷ lệ 3,16%) đang sở hữu. 

 MSB: Ông Trần Phi Hạnh, anh ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, 

đăng ký bán toàn bộ 5.884.602 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực 

hiện từ 4/6 đến 2/7/2021. 

 VRC  - Bà Nguyễn Thu Huyền, đăng ký bán toàn bộ 1.070.140 cp (tỷ lệ 

2,14%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/6 đến 2/7/2021. 

 EIB: Lãnh đạo Eximbank muốn thoái hết vốn khi giá cổ phiếu EIB lên 

đỉnh lịch sử. Ông Đào Hồng Châu – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP 

Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa đăng ký bán toàn bộ 71.271 cổ 

phiếu EIB, dự định hạ tỷ lệ sở hữu xuống 0%. Thời gian giao dịch dự kiến 

từ 3/6-2/7 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.  

 AGG: Quản lý và đầu tư Trường Giang bị phạt tiền do không báo cáo 

giao dịch đúng hạn. Cụ thể, Quản lý và đầu tư Trường Giang - tổ chức liên 

quan với ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển 

Bất động sản An Gia, đã đăng ký mua 2.5 triệu cp AGG từ ngày 

08/10/2020-06/11/2020 và đã mua gần 1.4 triệu cp AGG từ ngày 08-

12/10/2020. Nhưng đến ngày 12/11/2020, HOSE mới nhận được báo cáo 

kết quả thực hiện giao dịch. 

  

TIN SÀN HOSE 

 SMT: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) đã bán gần 1,5 triệu cổ 

phiếu Sametel, tỷ lệ 22.8% vào ngày 21/5 và không còn là cổ đông lớn khi 

chỉ nắm giữ đúng 4.500 cổ phiếu. 

 PPE: Bà Quách Mỹ Hoa, chị gái Chủ tịch HĐQT, đã bán 161.500 cổ 

phiếu PPE, giảm sở hữu xuống 1.200 đơn vị, ứng với 0,06%. Ngày giao dịch 

từ 22/4 đến 20/5. 

 IDC: Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco vừa đăng ký bán toàn bộ 67,5 

triệu cổ phiếu IDC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 22,5% vốn điều lệ nhằm cơ cấu 

danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận 

và khớp lệnh từ 28/5 đến 25/6. 

  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 148.3 PVS 11.06 

MSN 57.2 THD 6.75 

SSI 54.8 SHB 3.86 

STB 51.6 PVI 1.64 

VNM 43.2 NSC 1.55 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (356.9) APS (9.44) 

LPB (83.2) VND (3.70) 

NVL (59.2) PAN (0.75) 

NKG (16.4) PMC (0.56) 

VIC (14.5) BVS (0.43) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng 

hải - TKV 
17/06/2021 

 Gần 56 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập 

mới trong 5 tháng đầu năm. Tính chung 5 tháng 

đầu năm 2021, tổng số doanh nghiệp thành lập mới 

và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 78.3 ngàn 

doanh nghiệp, tăng 11.9% so với cùng kỳ năm 2020; 

vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập 

mới đạt 14 tỷ đồng, tăng 20.9%. 

 TP HCM giãn cách xã hội trong 2 tuần. Chủ tịch 

TP HCM quyết định giãn cách xã hội trên toàn thành 

phố theo chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp theo Chỉ thị 

16, từ 0h ngày 31/5. Mọi người dân ở nhà, chỉ ra 

ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua 

thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hoặc làm việc tại 

nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, 

hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác. 

 Doanh nghiệp vẫn hạn chế trong nắm bắt các ưu 

đãi từ Hiệp định CPTPP. Theo khảo sát mới đây 

của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 

CPTPP là hiệp định thương mại tự do được doanh 

nghiệp biết đến nhiều nhất ở Việt Nam, với 69% 

doanh nghiệp từng nghe nói hoặc hiểu biết sơ bộ 

nhưng lại chưa được tận dụng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 25 khu công nghiệp được thành lập “thần tốc” chỉ sau 

5 tháng. Trong 5 tháng đầu năm 2021, các khu công 

nghiệp, khu kinh tế trên cả nước đã thu hút được khoảng 

291 dự án FDI với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 

khoảng 6,02 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Các KCN, KKT cũng thu hút thêm 271 dự án đầu 

tư trong nước với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 

53,2 nghìn tỷ đồng. 

 Cán cân thương mại đổi chiều, 5 tháng đầu năm nhập 

siêu 369 triệu USD.  Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, 

kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 130,94 tỷ 

USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu 

vực kinh tế trong nước đạt 33,06 tỷ USD, tăng 16,6%, 

chiếm 25,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực FDI đạt 

97,88 tỷ USD, tăng 36,3%, chiếm 74,8%. Trong 5 tháng 

có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. 

 Giá nguyên vật liệu tăng khiến CPI tháng 5 tăng 

0.16% so với tháng trước. Trong mức tăng 0.16% 

của CPI tháng 5/2021 so với tháng trước có 8 nhóm hàng 

hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 3 nhóm hàng có chỉ 

số giá giảm. Bình quân 5 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 

1.29% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể 

từ năm 2016. 

TIN VĨ MÔ 

 NĐT cá nhân giúp chứng khoán Việt Nam lên đỉnh, bất chấp khối ngoại xả hơn 1 tỷ USD. Theo Bloomberg, ba thị trường 

chứng khoán top đầu châu Á 5 tháng đầu năm nay là Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan đều có sự hỗ trợ đắc lực của các nhà đầu 

tư cá nhân nhỏ lẻ. Người dân có rất ít lựa chọn đầu tư, lãi suất lại đang tương đối thấp và dịch vụ môi giới đang phát triển mạnh 

được coi là những động lực thúc đẩy giao dịch của nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam, Bloomberg cho hay. 

 Sau nhiều tháng hút vốn mạnh, các ETF bị rút ròng gần 1.600 tỷ đồng trong tháng 5. Số liệu thống kê cho biết từ đầu tháng 

5 tới nay, hầu hết các ETF lớn trên thị trường đều bị rút ròng vốn, có thể kể tới như FTSE Vietnam ETF, SSIAM VNFinLead 

ETF, VFMVN30 ETF, Kim Kindex Vietnam VN30 ETF…với tổng lượng rút ròng lên tới gần 1.600 tỷ đồng. Trên thực tế, bất 

chấp áp lực bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại từ năm 2020 tới nay, VN-Index vẫn liên tiếp bứt phá và chinh phục đỉnh cao mới 

với sự dẫn dắt của dòng tiền nội. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,529 0.19% 

S&P 500  4,204  0.08% 

Nikkei 225  29,013 -0.46% 

Kospi  3,185  -0.10% 

Hang Sheng  29,195  0.08% 

SET  1,582 -0.06% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90.08 0.12% 

USD/CNY 6.36 0.02% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.581 -0.77% 

S&P500 VIX 16.76 0.12% 

 Phố Wall tăng điểm phiên cuối tuần khi nhà đầu tư phớt lờ lo ngại lạm phát, Dow Jones tăng 0,19%. S&P 500 tăng 0,08%, 

Nasdaq tăng 0,09%. 

 Giá dầu hôm nay biến động trái chiều vào đầu tuần. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,36% lên 66,56 USD/thùng, 

giá dầu thô Brent giao tháng 7 giảm 0,36% xuống 68,76 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay tăng nhẹ vào đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng 0,04% lên 1.904,2 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 

cũng tăng 0,1% lên 1.907,2 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% xuống 1,2188. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,07% xuống 1,4177. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,10% lên 109,92. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Eurostat: Thương mại của EU trở lại gần mức trước đại dịch 

COVID-19. Theo Eurostat, xuất khẩu hàng hóa của EU trong tháng 

3/2021 đạt 195,1 tỷ euro, tăng 10,6% so với tháng 3/2020 và nhập 

khẩu là 176,3 tỷ euro, tăng 19%. Trong ba tháng đầu năm nay, xuất 

khẩu và nhập khẩu của khối này ước tính lần lượt đạt 508,7 tỷ euro 

và 460,7 tỷ euro, đều giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Sau Fed, NHTW Nhật Bản cũng hoài nghi về Bitcoin. “Hầu hết 

giao dịch Bitcoin đều mang tính đầu cơ và biến động cực kỳ dữ 

dội”, ông Kuroda - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản -  

cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 27/05 

HIGHLIGHT 


