
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.73% 0.19% 

Giá cuối ngày 1337.78 318.47 

KLGD (triệu cổ phiếu) 629.42 201.09 

GTGD (tỷ đồng) 21,762  4,510  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-9,190,108 -1,403,710 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-593.71 -34.91 

Số CP tăng giá 169 130 

Số CP đứng giá 64 158 

Số CP giảm giá 244 75 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

GVT 35% bằng tiền 03/06/2021 

GEX 
Quyền mua giá 12.000 đồng, 

Tỷ lệ 10:6 
03/06/2021 

NDC 25% bằng tiền 03/06/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 KDC: Công ty dự kiến doanh thu đạt 11.500 tỷ đồng - tăng hơn 38% so 

với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự vào mức 800 tỷ đồng - tăng cao gần 

gấp 2 lần mức 416 tỷ năm ngoái. 

 FLC : Kết thúc năm 2020, FLC ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 

13.500 tỷ, lợi nhuận trước thuế trên 421 tỷ đồng và sau thuế gần 308 tỷ 

đồng, vượt xa so với kế hoạch năm. 

 SSI: Tổng kết quý I/2021,  ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng 

ấn tượng với doanh thu đạt 1.503 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 

528,2 tỷ đồng – tăng gấp 34 lần so với cùng kỳ năm 2020. 

 GAS: Sản lượng khí thu gom và kinh doanh trong quý I đạt 2 tỷ m3 và 

1,93 tỷ m3, lần lượt bằng 85% và 84% so với cùng kỳ 2020 và đạt 20,5% 

kế hoạch năm. Lũy kế 4 tháng đầu năm, sản lượng khí ẩm thu gom đạt 2,9 

tỷ m3, bằng 91% so với cùng kỳ 2020. 

 DHC: Trong quý I/2021, DHC ghi nhận doanh thu thuần cán mốc 

nghìn tỷ, đạt 1.017 tỷ đồng tăng 51,7% so với cùng kỳ. 

 DBC: Kết quả kinh doanh, năm 2020 Dabaco đạt 10.022 tỷ đồng doanh 

thu, tăng 39,6% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế gấp 4,6 lần cùng 

kỳ, lên 1.400 tỷ đồng. 

 DPG: Hoàn tất việc bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 10/5 đến 28/5 

theo phương thức khớp lệnh, với giá bán bình quân 36.343 đồng/cổ phiếu. 

 NLG: Ông Nguyễn Xuân Quang, đã bán ra 1,3 triệu cổ phiếu NLG từ 

ngày 28/5 đến 31/5 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, ông Quang đã 

giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 37,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,45%. 

 PC1: Ngày 31/5, thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần 

để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Khoáng sản Tấn Phát từ 51% lên 60%. Thời 

gian thực hiện trong quý II/2021. 

 MSH: Bà Bùi Thu Hà đăng ký mua hơn 467.000 cổ phiếu MSH, tỷ lệ 

0,95% từ ngày 03/6 đến 03/7 theo phương thức thỏa thuận. Hiện tại, bà Hà 

chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu MSH nào. 

 CTI: Cường Thuận IDICO dự kiến phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu 

kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu có tài sản bảo đảm là 14.779 m2 đất tại Đồng 

Nai, kỳ hạn 36 tháng và thời gian dự kiến trong quý II/2021. Mục đích huy 

động sẽ dùng 70 tỷ đồng chi phí đầu tư mỏ Thiện Tân 10 bao gồm chi phí 

cấp quyền khai thác mỏ, chi phí liên quan đến chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, đầu tư máy móc …; và 80 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. 

TIN SÀN HOSE 

 TVC:  Năm 2021 lên kế hoạch đạt tổng doanh thu 450 tỷ đồng và lợi 

nhuận sau thuế 200 tỷ đồng. Sau quý 1/2021, TVC đã thu được 104 tỷ đồng 

doanh thu và 123 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp hơn 13 lần cùng kỳ năm 2020. 

 RCL: thông qua phương án phát hành hơn 601.000 cổ phiếu ESOP, với 

giá 13.500 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 

trong vòng 01 năm. 

 MBS: thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi lần 

2/2021 với tổng giá trị 200 tỷ đồng 

 SD2: Bà Bùi Thị Thanh đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 1,03 triệu cổ phiếu 

SD2 sở hữu, tỷ lệ 7,18% trong ngày 21/5. 



TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

TPB 77.2 SHS 5.09 

VHM 72.8 MBS 2.94 

VRE 46.1 NTP 1.37 

SSI 26.2 IDV 0.48 

KDH 24.8 BAX 0.41 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG (554.8) PVS (21.53) 

STB (77.9) PAN (4.60) 

VCB (68.1) VND (4.56) 

VIC (58.0) APS (4.17) 

MSN (38.7) VCS (4.07) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng 

hải - TKV 
17/06/2021 

 Một ngày dừng 4 khu công nghiệp, Bắc Giang 

ước tính mất hơn 2.000 tỷ, hơn 140.000 lao động 

ngừng việc. Tính đến ngày 31/5, tỉnh này đã cho 

phép 10 doanh nghiệp hoạt động trở lại với khoảng 

4.000 công nhân, dự kiến sẽ có thêm một số doanh 

nghiệp nữa được hoạt động trở lại trong hôm nay. 

 Đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công 

chức, viên chức. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất giảm 

17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công 

chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức.  Không quy định 

cụ thể các chương trình bồi dưỡng theo các ngạch 

công chức hoặc hạng viên chức; thời hạn mỗi 

chương trình đào tạo bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch, 

chức danh nghề nghiệp không quá 8 tuần. 

 "Thần tốc" cắt giảm 1.000 dự án sau 1 tuần nhận 

Chỉ thị từ Chính phủ. Một tuần kể từ khi Chỉ thị 

13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng chất lượng 

xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 – 2025 được ban hành, đã có khoảng 1.000 dự 

án đầu tư công được các bộ ngành, địa phương công 

bố cắt giảm... 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,7% 

năm nay và 7,3% vào năm sau. Theo các chuyên gia 

của Standard Chartered, số liệu thương mại của Việt 

Nam duy trì tích cực kể từ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu 

điện thoại và linh kiện chiếm khoảng 16% tổng kim 

ngạch xuất khẩu và các mặt hàng điện tử, máy tính và 

linh phụ kiện chiếm khoảng 15% kim ngạch xuất khẩu. 

Đồng thời, thặng dư thương mại của Việt Nam cũng 

đạt 1,3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021. Các 

chuyên gia cũng nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế 

nhanh sẽ có thể làm gia tăng lạm phát, và giá cả thực 

phẩm trên thế giới gia tăng cũng đang gây ra ảnh hưởng 

lên lạm phát trong nước. Dự báo lạm phát trung bình 

của Việt Nam năm nay sẽ đạt 3,8%. 

 Thủ tướng yêu cầu rà soát quy hoạch điện VIII. Thủ 

tướng đề nghị việc rà soát quy hoạch điện VIII phải bảo 

đảm phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia và dân 

tộc lên trên hết, trước hết, đặc biệt chú ý đến chống tiêu 

cực trong xây dựng chính sách. Thủ tướng nhấn mạnh 

ai vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng 

và chính sách pháp luật của Nhà nước. 

 

TIN VĨ MÔ 

 HoSE giao dịch bình thường từ 2/6, hệ thống dự phòng có thể bàn giao đầu tháng 7. Sau đó, HoSE sẽ có báo cáo các cấp 

có thẩm quyền để sớm đưa hệ thống này vào vận hành. Hệ thống mà HoSE và FPT đang xây dựng kỳ vọng sẽ giải quyết được 

dứt điểm tình trạng nghẽn lệnh hiện nay, vì hệ thống được thiết kế với năng lực nhận lệnh nhiều hơn hiện nay rất nhiều.  

 HNX hủy niêm yết 4 cổ phiếu từ ngày 24/6 là VMI, SJC, DPS và NHP. Nguyên nhân cả 4 cổ phiếu trên nộp chậm báo cáo tài 

chính trong 3 năm liên tiếp (2018 – 2020).  

 Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam còn tăng nữa, VN-Index dự báo vượt 1.500 điểm. Thị trường chứng khoán Việt Nam 

đang được hỗ trợ bởi thanh khoản. Các yếu tố cơ bản như tăng trưởng kinh tế và định giá đều thuận lợi. Bloomberg cho rằng các 

doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng trưởng lợi nhuận gần 30% năm nay và đặt mục tiêu VN-Index 1.500 điểm vào cuối năm. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  34,575 0.13% 

S&P 500  4,202  -0.05% 

Nikkei 225  28,849 0.12% 

Kospi  3,232  0.87% 

Hang Sheng  29,493  1.20% 

SET  1,619 1.57% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 89.88 0.06% 

USD/CNY 6.38 0.02% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.618 0.19% 

S&P500 VIX 17.90 6.80% 

 Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi cổ phiếu dầu khí tăng mạnh khi giá dầu vượt 70 USD lên đỉnh hai năm. Dow 

Jones tăng gần 0,13%. Chỉ số S&P 500 giảm chưa đầy 0,01%, Nasdaq Composite cũng giảm gần 0,1%. 

 Giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi dầu thô Brent chạm mức 71 USD/thùng vào phiên trước 

nhờ triển vọng nhu cầu lạc quan. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,28% lên 67,91 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao 

tháng 8 tăng nhẹ 0,01% lên 70,61 USD/thùng.  

 Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay sau khi leo lên gần đỉnh 5 tháng  nhờ đồng USD suy yếu.  Giá vàng giao 

ngay giảm 0,04% xuống 1.898,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng giảm 0,17% xuống 1.901,85 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay dao động gần mức thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với 

USD tăng 0,04% lên 1,2216. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,4153. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 

0,05% lên 109,51. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thái Lan thông qua gói kích thích 4,5 tỷ USD, tiếp tục phát tiền 

cho người dân để hạn chế tác động đại dịch. Thống đốc Ngân 

hàng Trung ương Thái Lan Sethaput Suthiwartnaruepu nói rằng nền 

kinh tế sẽ không trở lại mức tăng trưởng như trước đại dịch cho đến 

đầu năm 2023, muộn hơn 3 quý so với kỳ vọng trước đó. 

 Xuất khẩu Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 32 năm, xuất khẩu 

chip và xe hơi tăng vọt. Kim ngạch xuất khẩu tăng 45.6% so với 

cùng kỳ, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết trong ngày 01/06. Tuy 

vậy, con số này vẫn thấp hơn so với dự báo tăng trưởng 48.9% của 

các chuyên gia kinh tế. Trong đó, xuất khẩu tới Trung Quốc tăng 

22.7%, còn tổng giá trị xuất khẩu chất bán dẫn tăng 24.5%. 

HIGHLIGHT 


