
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0,72% -0,06% 

Giá cuối ngày 1.374,05 329,76 

KLGD (triệu cổ phiếu) 943,32 203,04 

GTGD (tỷ đồng) 31.398,00 4.644 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-22.197.356 -1.543.650 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-1.513,06 -44,99 

Số CP tăng giá 224 107 

Số CP đứng giá 56 146 

Số CP giảm giá 193 109 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

VIM 19% bằng tiền 07/06/2021 

TMP 45% bằng tiền 07/06/2021 

DRC 10% bằng tiền 07/06/2021 

PET 10% bằng tiền 07/06/2021 

VNM 11% bằng tiền 07/06/2021 

WCS 20% bằng tiền 08/06/2021 

DIG 17% bằng cổ phiếu 08/06/2021 

BTU 12% bằng tiền 08/06/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 GVR: Đã công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 với tổng doanh 

thu hợp nhất 2021 dự kiến đạt 26.914 tỷ đồng (tăng 5%) và lãi sau thuế 

4.564 tỷ đồng (giảm 10% so với thực hiện 2020).  

 FPT: duy trì tăng trưởng tích cực với doanh thu đạt 7.586 tỷ đồng, tăng 

14,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1,151 tỷ, tăng 

22,8%. Doanh thu tháng 4/2021 đạt 2,845 tỷ, tăng 28,7% so với cùng kỳ 

năm ngoái; lợi nhuận trước thuế tháng 4/2021 đạt 523 tỷ, tăng 21,3%. 

 TDH : Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, TDH đạt doanh thu 

319 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng tỷ lệ lãi gộp cao 

nhất trong 4 quý gần đây, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, mức giảm 

là 59% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lãi gộp ở tất cả các mảng kinh doanh đều tăng 

so với cùng kỳ năm trước. 

 VPS: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của VPS trong quý I 

đạt 114,7 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 

21,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,96 tỷ đồng, tăng 30,4% 

và hoàn thành 19,7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,8 tỷ đồng, 

tăng 20%. 

 PDR: Công bố đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 99,5% phần vốn góp 

của các cổ đông CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển cao ốc Bình 

Dương để chính thức sở hữu Dự án Chung cư Bình Dương Tower, và toàn 

quyền quyết định việc đầu tư phát triển – kinh doanh dự án này. 

 ITA : CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn đã mua vào hơn 1,67 triệu 

cổ phiếu ITA từ ngày 07/5 đến 04/6 theo phương thức thỏa thuận. 

 NLG : Ông Trần Thanh Phong, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán hơn 

1,54 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 08/6 đến 02/7 theo phương thức thỏa 

thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Phong sẽ giảm sở hữu tại NLG 

xuống còn hơn 12,13 triệu cổ phiếu. 

 HPX: Công bố kế hoạch doanh thu hợp nhất 2021 đạt từ 1.500 – 1.600 

tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ khoảng 1.000 – 1.500 tỷ đồng. Cùng với đó, 

lợi nhuận sau thuế của Hải Phát Invest cũng dự kiến đạt ở mức 370 – 390 

tỷ đồng, trong đó, Công ty mẹ đạt từ 350 – 370 tỷ đồng. 

 PDR: Phát Đạt hoàn tất thương vụ M&A Bình Dương Tower. Dự án 

chung cư Bình Dương Tower sở hữu diện tích 45.510 m2 (hơn 4,5 ha) tọa 

lạc tại trung tâm đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Thuận An; giao nối 

với Đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13, và cách TP.HCM chỉ 20 km. 

TIN SÀN HOSE 

 SRA : Đã thông qua phương án phát hành hơn 18,14 triệu cổ phiếu chào 

bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:42, giá chào bán 10.000 đồng/cổ 

phiếu. Thời gian thực hiện trong quý II/2021. 

 TTZ : Bà Nguyễn Thùy Linh, Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 

368.000 cổ phiếu TTZ sở hữu, tỷ lệ 4,87%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 

ngày 07/6 đến 02/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

 HHG : Ông Nguyễn Hữu Hoan, Tổng giám đốc đã mua bất thành 

500.000 cổ phiếu HHG đăng ký mua từ ngày 03/5 đến 28/5. Như vậy, hiện 

tại ông Hoan vẫn chỉ đang nắm giữ hơn 1,2 triệu cổ phiếu HHG, tỷ lệ 3,44%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VSE 127,70 SHB 4,29 

FUESSVFL 73,20 PVI 4,28 

PLX 69,50 THD 3,40 

OCB 67,10 VGS 1,14 

VIX 33,60 VCS 1,12 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MBB (508,80) PVS (34,85) 

HPG (427,60) VND (12,93) 

VSC (383,00) PAN (3,51) 

VIC (217,90) SHS (2,44) 

VNM (171,80) APS (1,90) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng 

hải - TKV 
17/06/2021 

 Bất chấp dịch Covid-19, kiều hối vẫn đổ mạnh 

về TP HCM. Lượng kiều hối chảy về TP HCM 

qua hệ thống ngân hàng đạt tới 2,6 tỷ USD trong 

5 tháng đầu năm giữa bối cảnh dịch Covid-19. 

Dự báo cả năm nay, lượng kiều hối về TP HCM 

sẽ đạt khoảng 6,5 tỷ USD, sau khi tăng 15% lên 

mức kỷ lục 6,1 tỷ USD vào năm ngoái. Từ nhiều 

năm qua, TP HCM là một trong những địa bàn 

nhận được lượng kiều hối đổ về liên tục tăng 

mạnh, bất chấp giai đoạn dịch Covid-19. 

 Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng 

mạnh. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch 

Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng vốn 

đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng 

thêm đạt 546,7 triệu USD (tăng hơn 3 lần so với 

cùng kỳ). Trong đó có 21 dự án được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn 

đăng ký đạt 143,5 triệu USD (bằng 88,7% so với 

cùng kỳ) và 9 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư 

với tổng vốn tăng thêm là 403,2 triệu USD (tăng 

21,4 lần so với cùng kỳ). 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Lãi suất chưa có dấu hiệu tăng, dòng tiền sẽ tiếp tục 

chảy mạnh vào thị trường chứng khoán? Các chuyên 

gia cho biết chưa nhận thấy áp lực tăng lãi suất trong 

ngắn hạn. Bên cạnh đó, với việc hoạt động sản xuất tiếp 

tục đình trệ do Covid-19, sự hoạt động tích cực của nhà 

đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục có lợi cho kênh chứng khoán 

khi lượng tiền lớn đổ vào TTCK thông qua các tài khoản 

cá nhân để tìm kiếm lợi nhuận. 

 Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến quý 

III. Các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc có 

nhiều dấu hiệu tích cực. Nhu cầu mua sắm của người tiêu 

dùng Mỹ, châu Âu đối với quần áo và giày dép tăng mạnh 

khi kinh tế được phục hồi, dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa. 

 Tăng trưởng GDP 6 tháng đạt khoảng 5,8%. Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư dự báo, tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu 

năm đạt khoảng 5,8%, thấp hơn 1,31 điểm phần trăm so 

với mục tiêu kịch bản là 7,11% đề ra tại Nghị quyết số 

01/NQ-CP. Động lực tăng trưởng kinh tế năm 2021 được 

xác định là đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng và 

khu vực dịch vụ, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến 

chế tạo, gia tăng đầu tư và mở rộng hoạt động thương 

mại... 

TIN VĨ MÔ 

 SSI Research: Động lực tăng đang mạnh, dù vậy nên ưu tiên bảo toàn lợi nhuận. SSI Research cho rằng VN-Index có thể 

tiếp tục hướng về vùng mục tiêu tiếp theo 1.400 điểm và có thể đi xa hơn trong trường hợp hạn chế của hệ thống giao dịch được 

khắc phục vượt kỳ vọng. SSI Research cũng thể hiện quan điểm thận trọng khi VN-Index và chỉ số VN30 đã tăng 23,59% và 

40,5% nếu tính từ đầu năm có thể sẽ kích hoạt mạnh cung chốt lời trong ngắn hạn khi các chỉ số tiếp tục tiến lên vùng điểm số 

cao hơn. 

 Thêm 22 mã cổ phiếu sàn UPCoM bị đưa vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư.  Sở GDCK Hà Nội bổ sung thêm 22 mã và 

loại bỏ 5 mã của sàn UPCoM trong danh sách cảnh báo nhà đầu tư tính từ đợt công bố 13/5, nâng tổng số cổ phiếu cần lưu ý lên 

175 mã. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.756 0,52% 

S&P 500 4.23 0,88% 

Nikkei 225 28.942 -0,40% 

Kospi 3.24 -0,23% 

Hang Sheng 28.908 -0,12% 

SET 1.612 -0,37% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90,13 -0,42% 

USD/CNY 6,4 -0,13% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 0.55 1.47% 

S&P500 VIX 22.99 -3.24% 

 Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đồng loạt đi lên sau khi báo cáo việc làm tháng 5 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, cải 

thiện tâm lý nhà đầu tư vào quá trình phục hồi kinh tế. S&P 500 tăng 0,9%, Dow Jones tăng 0,5%, Nasdaq Composite vượt 

trội với mức tăng 1,5%. 

 Giá dầu hôm nay duy trì đà tăng, dầu Brent trở lại mốc 72 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,22% lên 

69,77 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng tăng 0,5% lên 72 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay quay đầu giảm vào đầu tuần mới.  Giá vàng giao ngay giảm 0,17% xuống 1.888,8 USD/ounce. Giá vàng 

giao tháng 8 cũng giảm 0,01% xuống 1.891,9 USD/ounce. 

 Tỷ giá USD hôm nay giảm trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,2167. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD tăng 0,06% lên 1,4163. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,12% lên 109,63. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 G7 đạt thỏa thuận lịch sử về thuế doanh nghiệp toàn cầu. Mỹ, 

Anh và một số nước giàu khác trong nhóm G7 vừa đạt được thỏa 

thuận lịch sử về thuế doanh nghiệp toàn cầu, có thể buộc các công 

ty đa quốc gia như Google, Apple và Amazon trả nhiều thuế hơn. 

Hãng tin Reuters đánh giá động thái này có thể tạo ra hàng trăm tỷ 

USD cho các nước trên để giúp họ đối phó với hậu quả do đại dịch 

Covid-19 gây ra. 

 APEC đạt đồng thuận về tăng tốc phân phối vaccine Covid-19. 

Các nền kinh tế APEC sẽ đẩy mạnh sự lưu thông và vận chuyển của 

mọi loại vaccine cùng các hàng hóa liên quan, thông qua các cảng 

trên biển, trên bộ và cảng hàng không. 

HIGHLIGHT 


