
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.11% -3.38% 

Giá cuối ngày 1358.78 318.63 

KLGD (triệu cổ phiếu) 876.69 224.09 

GTGD (tỷ đồng) 28922.37 5459.45 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-13,336,500 -1,036,740 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-646.85 -43.83 

Số CP tăng giá 157 102 

Số CP đứng giá 51 141 

Số CP giảm giá 265 119 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

WCS 20% bằng tiền 08/06/2021 

DIG 17% bằng cổ phiếu 08/06/2021 

BTU 12% bằng tiền 08/06/2021 

NVL 555:198 bằng cổ phiếu 08/06/2021 

PTB 
20% bằng tiền 

5,51% bằng cổ phiếu 
09/06/2021 

VIB 40% bằng cổ phiếu 09/06/2021 

ACB 25% bằng cổ phiếu 10/06/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DXG: Khép lại quý đầu năm nay, DXS đạt doanh thu 1.041 tỷ đồng, 

tăng 131% so với cùng kỳ năm 2020. Động lực chủ yếu nhờ việc ghi nhận 

doanh thu, lợi nhuận từ triển khai bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các dự 

án bất động sản. 

 DPR : Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.075,5 

tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 419,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,81% 

và 115,45% so với năm 2020. 

 MBS: Doanh thu quý I/2021 đạt 1.945 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 

đạt 215 tỷ đồng, bằng 115% và 168% quý I/2020 và hoàn thành 23% và 

49% kế hoạch cả năm. 

 HDG :Trong quý I/2021, HDG ghi nhận doanh thu đạt 1.353,9 tỷ đồng, 

lợi nhuận sau thuế đạt 401,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,2% và 71,9% so 

với cùng kỳ năm trước. 

 VIB: CTCP Uniben, đã bán ra 3 triệu cổ phiếu VIB từ ngày 17/5 đến 

27/5 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở 

hữu tại VIB xuống còn hơn 52,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,72%. 

 SBA : năm 2021, SBA lên kế hoạch đạt tổng doanh thu 239,9 tỷ đồng, 

lợi nhuận sau thuế 85,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,8% và 16,3% so với thực 

hiện năm ngoái.  

 TV2:Kết thúc quý I/2021, tổng doanh thu của TV2 đạt 345,9 tỷ đồng, 

giảm 45,9% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 9,4% kế hoạch năm; 

lợi nhuận sau thuế đạt 28,5 tỷ đồng, giảm 47,9% và hoàn thành 10,6%. 

 PGC: Năm 2021, Công ty đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với 

doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 

160 tỷ đồng, cổ tức chi trả tối thiểu 12%. 

 TPB : Ngày 7/6, HĐQT đã thông qua việc triển khai phương án tăng 

vốn điều lệ năm 2021 dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được 

ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, với mức vốn tăng thêm hơn 1.000 tỷ 

đồng. 

 HCM: Ông Nguyễn Quốc Huân, đã bán ra 243.000 cổ phiếu HCM từ 

ngày 06/5 đến 04/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Huân 

đã giảm sở hữu tại HCM xuống còn hơn 1,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,36%. 

 TDM : Ông Võ Văn Bình, đã bán ra 750.000 cổ phiếu TDM từ ngày 

17/5 đến 03/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, 

ông Bình đã giảm sở hữu xuống còn 1,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,82%. 

  

TIN SÀN HOSE 

 SHB:Trong 3 tháng đầu năm 2021, SHB đã ghi nhận khoản lợi nhuận 

sau thuế đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, 

Con trai Bầu Hiển đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu SHB theo hình thức 

khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian mua từ ngày 10/6 đến 8/7. 

 SDG: Năm 2021, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu 

tổng doanh thu đạt 1.486,55 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90,73 tỷ 

đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 75,76 tỷ đồng.  

 VKC: Ông Đỗ Ngọc Nam, đã mua vào 200.000 cổ phiếu VKC từ ngày 

10/5 đến 03/6. Sau giao dịch, ông Nam đã nâng sở hữu tại VKC lên 400.000 

cổ phiếu, tỷ lệ 2,07%. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VRE 156.8 SHS 3.54 

NVL 95 PVG 1.01 

OCB 82.9 CEO 0.81 

PLX 73.8 PTS 0.61 

VHM 46.4 TIG 0.55 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG -524.7 SHB -17 

VIC -224.8 VND -13.92 

VPB -124.5 GLT -5.58 

DCM -64.4 PVS -4.92 

MBB -51.4 PAN -4.82 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng 

hải - TKV 
17/06/2021 

 Hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất và cơ sở 

hành chính sự nghiệp không được hỗ trợ giảm 

giá và tiền điện lần 3. Theo nguồn tin từ VTV, đối 

tượng được hỗ trợ lần này hẹp hơn đáng kể so với 

2 lần trước đó. Dự kiến, tổng số tiền hỗ trợ đợt 3 

là khoảng 1.150 tỷ đồng. 

 Nhật Bản dự kiến cung cấp vaccine Covid-19 

cho Việt Nam ngay trong tháng này. Đài truyền 

hình NHK thông tin Chính phủ Nhật Bản dự kiến 

cung cấp vaccine Covid-19 cho Việt Nam ngay 

trong tháng 6. Đáng chú ý, số vaccine này được 

Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam nằm ngoài 

chương trình COVAX - sáng kiến hỗ trợ các nước 

thu nhập thấp và trung bình tiếp cận vaccine do Tổ 

chức Y tế Thế giới dẫn đầu. 

 Năm 2021 sẽ là năm bội thu của doanh nghiệp 

kinh doanh bất động sản công nghiệp. Savills 

đánh giá, trong khi nhiều phân khúc khác khá trầm 

lắng thì bất động sản công nghiệp vẫn cho thấy sức 

hấp dẫn khi giá thuê liên tục tăng bất chấp dịch 

bệnh. Điều này cũng phản ánh rõ qua hiệu quả đầu 

tư của các doanh nghiệp trong ngành. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Chính phủ dự kiến vay 75 tỷ USD trong giai đoạn 

2021-2023,  trong đó phần lớn là vay cho ngân sách 

trung ương. Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu các địa 

phương khống chế hạn mức bội chi và nợ. Bội chi ngân 

sách địa phương khoảng 0,2% GDP hằng năm và nghĩa 

vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 18,4 

nghìn tỷ đồng. 

 Sản xuất công nghiệp vẫn tăng dù dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp. Sản xuất công nghiệp tháng 5 ước 

tăng 1,6% so với tháng trước và tăng gần 12% so với 

cùng kỳ năm ngoái dù dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp từ cuối tháng 4 và ảnh hưởng trực tiếp đến một số 

khu công nghiệp tại Bắc Giang và Bắc Ninh. Tuy vậy, 

tốc độ tăng trưởng của sản xuất công nghiệp tháng 5 

cũng đã chậm lại và bằng một nửa so với tốc độ tăng 

hơn 22% của tháng 4. 

 Phấn đấu dự toán thu nội địa tăng 6-8% vào 2022. 

Dự thảo nêu rõ dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 

2022 phải được xây dựng phấn đấu ở mức tích cực, khả 

thi, theo đúng quy định về thuế, phí, lệ phí và những 

quy định có liên quan. Mức tăng thu cụ thể tùy theo 

điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng 

kinh tế trên địa bàn của từng địa phương. 

TIN VĨ MÔ 

 Đề xuất tăng vốn cho VSD thêm 1.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quy định tại dự thảo quyết định theo 

hướng thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam để tiếp tục hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước.  Nguồn bổ sung vốn điều lệ cho Tổng 

công ty không cấp từ ngân sách nhà nước mà bổ sung theo tiến độ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau 

thuế hàng năm của Tổng công ty. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

 Số lượng cổ phiếu chào bán ra thị trường năm 2021 có thể đạt 9,9 tỷ cổ phiếu. Theo thống kê của Fiin Pro đến 27/5, khoảng 

167 doanh nghiệp niêm yết dự kiến tăng quy mô vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phần trong năm 2021 nhằm đáp ứng 

nhu cầu vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế đang dần hồi phục.  

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.630 -0,36% 

S&P 500 4.226 -0,08% 

Nikkei 225 29.167 0.51% 

Kospi 3.254 0.07% 

Hang Sheng 28.894 0.28% 

SET 1.612 0.07% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90,00 0.05% 

USD/CNY 6,4 -0,13% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.57 -0,19% 

S&P500 VIX 16.42 0.00% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ khi các chỉ số vẫn chưa thể giành lại mức đỉnh cũ thiết lập trong năm nay. Dow 

Jones giảm 0,4%, Nasdaq Composite nhích 0,5%, Chỉ số S&P 500 giảm 0,1%. 

 Giá dầu thô hôm nay tiếp tục giảm vì áp lực chốt lời sau khi leo đỉnh 2 năm. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,07% 

xuống 69,18 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng giảm 0,08% xuống 71,41 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay giảm 0,05% xuống 1.898,7 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 

tăng 0,14% lên 1.901,6 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay giảm trên thị trường quốc tế do tác động từ dữ liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ. Tỷ giá euro so 

với USD tăng 0,02% lên 1,2191. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,4177. Tỷ giá USD so với yen Nhật 

tăng 0,02% lên 109,27. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Lãi suất tăng tốt cho kinh tế Mỹ. Bộ 

trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng Tổng thống Joe Biden 

nên thúc đẩy kế hoạch chi tiêu 4.000 tỷ USD ngay cả khi đề xuất 

này khiến lạm phát và lãi suất tăng.  

 Lạm phát tăng và nền kinh tế phục hồi - 'phép thử' chính sách 

của ECB. ECB sẽ công bố dự báo mới nhất trong ngày 10/6, với 

lạm phát có thể được điều chỉnh tăng từ mức hiện nay là 1,5% cho 

năm nay và 1,2% trong năm tới. Ngoài ra, Chương trình mua trái 

phiếu khẩn cấp trong đại dịch trị giá 1.850 tỷ euro (2.200 tỷ USD) 

của ECB, công cụ chính mà ngân hàng này sử dụng nhằm ứng phó 

với tác động của dịch, dự kiến sẽ được duy trì đến tháng 3/2022. 

  

HIGHLIGHT 


