
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.57% 2.38% 

Giá cuối ngày 1328.05 317.85 

KLGD (triệu cổ phiếu) 737.17 186.21 

GTGD (tỷ đồng) 25,458  4,359  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-39,104,490 -1,058,040 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-1,684.59 -28.11 

Số CP tăng giá 159 102 

Số CP đứng giá 58 136 

Số CP giảm giá 260 125 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

HPP 15% bằng tiền 02/06/2021 

CLW 12% bằng tiền 02/06/2021 

HJS 10% bằng tiền 02/06/2021 

BMI 20% bằng tiền 03/06/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 MWG : công bố doanh thu thuần tháng 4 đạt hơn 9.620 tỷ đồng và lợi 

nhuận sau thuế hơn 350 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 69% so với cùng kỳ. 

 GIL: Cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông đã mua 250.000 đơn vị vào 

ngày 25/5 và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 2,7 triệu đơn vị tương 

đương 7,61% vốn, , giao dịch được thực hiện ngày 5/5/2021. 

 DXG: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Trường Sơn đăng ký bán 690.000 

đơn vị từ ngày 3/6 đến 2/7 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp 

lệnh. Dự kiến sau giao dịch, ông Sơn sẽ nắm giữ 252.247 cổ phiếu DXG, 

tương đương 0,049% vốn. 

 HBC : Công ty dự kiến trình kế hoạch doanh thu đạt 13.500 tỷ đồng, 

tăng 20% so với kết quả năm 2020. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế 2021 

đạt 235 tỷ đồng, gấp hơn 2,8 lần năm 2020.  

 RAL: Quý 1/2021 Bóng đèn Rạng Đông đạt 1.532 tỷ đồng doanh thu, 

tăng trưởng 38,4% so với cùng kỳ,lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 46% lên 

mức 110 tỷ đồng. EPS đạt 9.108 đồng. 

 NTC: Ghi nhận doanh thu quý 1 đạt 68 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng 

kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 113 tỷ đồng, tăng 32%. 

 THD: Doanh thu quý 1/2021 tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ, đạt 1.086 tỷ 

đồng, còn lợi nhuận sau thuế gấp 40 lần, lên 367 tỷ đồng. 

 TID: CTCP Đầu tư Thành Thành Công đã bán toàn bộ 54.530.000 cp 

(tỷ lệ 27,26%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 

24/5/2021. 

 DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao 

dịch ông Nghĩa sở hữu 2.699.807 cp (tỷ lệ 4,82%). Giao dịch dự kiến thực 

hiện từ 2/6 đến 30/6/2021. 

 TIX: Trần Quang Trường đã mua vào 900.000 cổ phiếu TIX trong ngày 

28/5 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở 

hữu tại TIX lên 3,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11%. 

 PLP: Đối tác Mỹ chấp nhận trả tiền trước để có gạch SPC. Đối tác MSI, 

nhà phân phối vật liệu trong Top 10 thị trường Mỹ, thậm chí chấp nhận trả 

tiền trước để Công ty cổ phần Hoàng Gia Pha Lê tăng công suất sản xuất 

sẵn gạch SPC lưu kho. Khi nhà nhập khẩu thuê được hãng tàu và có 

container là sẵn hàng để vận chuyển sang Mỹ. 

TIN SÀN HOSE 

 TVC: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt, đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu 

TVC từ ngày 29/4 đến 26/5. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại 

TVC xuống còn hơn 15,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,59%. 

 SGC: Bà Trần Thị Thanh Thúy, đã mua 585.100 cp (tỷ lệ 8,19%) và  trở 

thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 29/4 đến 28/5/2021. 

 TID: Thành Thành Công bán toàn bộ 54,53 triệu cổ phiếu Tổng công ty 

Tín Nghĩa để giảm sở hữu từ 27,26% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được 

thực hiện ngày 24/5. 

 Chứng khoán Tiên Phong (ORS) chào bán 100 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực 

hiện là 1:1 tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.  



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PLX 133.4 BVS 2.37 

NVL 42.0 SHB 1.53 

DXG 31.4 ART 0.64 

KDH 26.6 NSC 0.59 

NKG 17.3 NBC 0.48 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (709.3) PVS (10.30) 

MBB (404.2) VCS (8.80) 

VCB (104.8) APS (4.57) 

FUEVFVND (91.3) VND (4.05) 

STB (82.6) IVS (2.46) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng 

hải - TKV 
17/06/2021 

 Cứ mỗi ngày, gần 400 doanh nghiệp rời khỏi thị 

trường. Theo số liệu Tổng cục Thống kê, trong 5 

tháng đầu năm, số danh nghiệp rời khỏi thị trường 

đạt gần 60.000 doanh nghiệp, tăng 23% so với cùng 

kỳ. Các doanh nghiệp du lịch, hàng không tiếp tục 

bị "đóng băng" gần như mọi hoạt động, kéo theo hơn 

2 triệu lao động ngành này bị mất việc làm hoặc cắt 

giảm mạnh lượng công việc. 

 Mục tiêu nhập khẩu 150 triệu liều vaccine Covid-

19 trong năm 2021 là rất khả thi. Theo Bộ trưởng 

Y tế Nguyễn Thanh Long, tình trạng khan hiếm 

vaccine trên thế giới vẫn căng thẳng nhưng với các 

thỏa thuận đã đạt được,  mục tiêu nhập khẩu 150 

triệu liều vaccine vẫn rất khả thi. 

 PMI tháng 5 giảm xuống 53,1 điểm, tốc độ tăng 

sản lượng thấp nhất trong 3 tháng. Theo báo cáo, 

đợt bùng phát trở lại mới đây của đại dịch Covid-19 

đã kìm hãm tăng trưởng của cả sản lượng và số 

lượng đơn đặt hàng mới tại thời điểm giữa quý 2. 

Tốc độ tăng sản lượng chậm lại thành mức thấp của 

3 tháng nhưng vẫn là mạnh khi số lượng đơn đặt 

hàng mới tiếp tục tăng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 17,15 tỷ USD, 

tăng hơn 24% trong 4 tháng đầu năm. Tổng giá trị 

xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 

của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á 

ước tăng 18,2%; châu Mỹ tăng 56,7%; châu Phi tăng 

11,8%; châu Đại Dương tăng 29,2% và châu Âu xấp xỉ 

bằng với cùng kỳ năm 2020. 

 Hơn 406 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công đã được 

phân bổ trong 5 tháng 2021, đạt 88,11% kế hoạch 

Thủ tướng Chính phủ đã giao. Trong tổng số vốn đã 

phân bổ 5 tháng qua thì vốn ngân sách trung ương là 

169.626,7 tỷ đồng, đạt 82,34% kế hoạch vốn Thủ tướng 

Chính phủ giao. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 

285.915,265 tỷ đồng. 

 Hơn 50% thương vụ đầu tư vào startup công nghệ 

Việt Nam được thực hiện bởi quỹ đầu tư nội địa. 

năm 2020, tổng số vốn đầu tư vào các star-tup công 

nghệ Việt Nam đạt 451 triệu USD, giảm 48% so với 

năm 2019. Kể quả này chủ yếu do sự vắng bóng của 

các khoản đầu tư đáng kể đã được các công ty lớn khép 

lại trong năm trước. Song, số lượng các khoản đầu tư 

giảm không đáng kể ở mức 17%. 

TIN VĨ MÔ 

 Cạnh tranh lãi suất margin nóng trở lại. Trong suốt năm 2020, các công ty chứng khoán liên tục tung ra thị trường các gói 

cho vay ký quỹ với lãi suất rất ưu đãi. Xu hướng này đang được “hâm nóng” trở lại, khi thị trường vượt đỉnh lịch sử. Cùng với 

nỗ lực bổ sung nguồn vốn, nhiều công ty chứng khoán đang tung ra gói cho vay ký quỹ với lãi suất hấp dẫn nhằm khai thác cơ 

hội thị trường bùng nổ thanh khoản. 

 Cổ phiếu POW đối diện với nguy cơ bị loại khỏi VN30. Hơn 1 năm qua thị trường đã ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp mới có 

quy mô vốn hóa lớn niêm yết, chưa kể hàng loạt cổ phiếu khác ghi nhận sự bứt phá thị giá từ hàng chục đến cả trăm phần trăm 

thì sự đi ngang về vốn hóa đã khiến thứ hạng của POW ngày càng đi xuống. 

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  28,882 0.08% 

Kospi  3,232  0.87% 

Hang Sheng  29,144  0.03% 

SET  1,594 0.73% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 89.78 -0.28% 

USD/CNY 6.37 0.02% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.613 1.26% 

S&P500 VIX 16.76 0.12% 

 Eurostat: Thương mại của EU trở lại gần mức trước đại dịch COVID-19. Cơ quan Thống kê châu Âu vừa cho biết, 

thương mại hàng hóa giữa Liên minh châu Âu và phần còn lại của thế giới đã tăng đột biến trong tháng 3/2021 và có dấu hiệu 

phục hồi gần về mức trước đại dịch COVID-19 trong quý I/2021. 

 Giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay nhờ sự lạc quan gia tăng về nhu cầu nhiên liệu trong quý tới. Giá 

dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,07% lên 67,03 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng tăng 0,23% lên 69,47 

USD/thùng.  

 Giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay nhờ đồng USD suy yếu và ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ 

tháng 7/2020 vào tháng trước. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.908,2 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 0,3% 

lên 1.911,1 USD.  

 Tỷ giá USD hôm nay trượt dốc trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,228. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,10% lên 1,4223. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,10% xuống 109,43. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Trung Quốc công bố PMI sản xuất. Theo đó, chỉ số nhà quản trị 

mua hàng (PMI) của Trung Quốc tháng 5 là 51 điểm, thấp hơn so 

với dự báo 51,1 điểm từ giới phân tích. PMI tháng 4 là 51,1 điểm. 

 EU cho phép sử dụng vaccine của Pfizer cho trẻ 12-15 tuổi, tạo 

điều kiện cho các nước thành viên EU có thể lựa chọn mở rộng 

chương trình tiêm chủng. 

 Malaysia phong tỏa toàn quốc, thị trường chứng khoán giảm 

sâu. Chính phủ Malaysia thông báo phong tỏa toàn quốc từ ngày 

1/6 để ngăn Covid-19 lây lan. Chỉ số KLCI của thị trường chứng 

khoán Malaysia giảm khoảng 1,5%, sau đó phục hồi một phần. 

HIGHLIGHT 


