
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.74% 0.73% 

Giá cuối ngày 1361.72 319.01 

KLGD (triệu cổ phiếu) 775.72 165.09 

GTGD (tỷ đồng) 25335.26 3997.24 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-6,952,672 -2,792,980 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-77.2 -95.04 

Số CP tăng giá 202 117 

Số CP đứng giá 76 148 

Số CP giảm giá 184 97 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

MLS 40% bằng tiền 15/06/2021 

HSG 10% bằng cổ phiếu 15/06/2021 

CSM 5% bằng tiền 15/06/2021 

TYA 17,5% bằng tiền 15/06/2021 

SSI 10% bằng tiền 15/06/2021 

GIL 10% bằng tiền 16/06/2021 

LIX 10% bằng tiền 16/06/2021 

SKG 5% bằng tiền 17/06/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• HPX: Hải Phát công bố kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt từ 1.500 – 

1.600 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ khoảng 1.000 – 1.500 tỷ đồng; lợi 

nhuận sau thuế dự kiến đạt ở mức 370 – 390 tỷ đồng, trong đó, Công ty mẹ 

đạt từ 350 – 370 tỷ đồng. 

• TNH: Dự kiến doanh thu năm 2021 đạt mức 420 tỷ đồng, tăng 25% so 

với kết quả 2020; lãi sau thuế 139 tỷ đồng, tăng 28%. 

• TDH: Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,03 triệu 

cổ phần sở hữu tại CTCP Chứng khoán Sen Vàng, tương ứng tỷ lệ 

22,49%, với giá không thấp hơn 5.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện 

trong vòng 2 tháng kể từ ngày 14/6/2021. 

• SSI: Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh, cổ đông lớn đã 

mua vào 350.000 cổ phiếu SSI theo phương thức thỏa thuận trong ngày 

11/6 với ông Nguyễn Hồng Nam – Tổng giám đốc SSI. Sau giao dịch, cổ 

đông trên đã nâng sở hữu tại SSI lên hơn 36,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,57%. 

• HBC: Ông Phương Công Thắng, đã bán ra 300.000 cổ phiếu HBC từ 

ngày 14/5 đến 11/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thắng 

đã giảm sở hữu tại HBC xuống còn hơn 703.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,3%. 

• DBT: Ông Phạm Thứ Triệu, đã mua vào 700.000 cổ phiếu DBT từ ngày 

13/5 đến 13/6 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Triệu đã 

nâng sở hữu tại DBT lên hơn 1,79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,6%. 

• POM: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt, Công ty mẹ 

đăng ký bán hơn 1,08 triệu cổ phiếu POM từ ngày 17/6 đến 13/7 theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Thép 

Việt sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 144,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,5%. 

• HAH: CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh, cổ đông đăng ký bán toàn bộ 

hơn 558.000 cổ phiếu HAH sở hữu, tỷ lệ 1,14%. Giao dịch dự kiến thực 

hiện từ ngày 17/6 đến 16/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

• NTC: Nam Tân Uyên đặt kế hoạch cho thuê 90 ha NTU3 và triển khai 

khu dân cư Uyên Hưng, chi trả 240 tỷ cổ tức cho năm 2020. Theo tài liệu 

ĐHCĐ được công bố, NTC đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2021 là 472,1 

tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 226,8 tỷ đồng. So với thực hiện năm 

trước thì tổng doanh thu theo kế hoạch giảm 1% và lợi nhuận giảm 22%. 

• DBT: 2 lãnh đạo Dược phẩm Bến Tre vừa mua 1 triệu cổ phiếu. Theo 

đó, ông Phạm Thứ Triệu, Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT mua vào 

700.000 cổ phiếu và ông Nguyễn Khắc Hanh, Phó tổng giám đốc mua thêm 

300.000 cổ phiếu, giao dịch thông qua thỏa thuận từ 13/5 - 13/6.  

•

TIN SÀN HOSE 

• PSW: Năm 2021 dự kiến đem về 1.697 tỷ đồng tổng doanh thu và 10 tỷ 

đồng lãi trước thuế. Ngoài ra, đơn vị dự kiến sản lượng kinh doanh đạt 

243.000 tấn. Trong đó, 185.000 tấn từ sản xuất và 55.000 tấn từ nhập khẩu. 

• SHB: Kết quả kinh doanh quý I/2020 của SHB công bố vừa qua cho thấy, 

tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế đạt 2,6 nghìn tỷ 

đồng (+38% so với cùng kỳ) và 1,7 nghìn tỷ đồng (+113,5% so với cùng 

kỳ). Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 28,6% kế hoạch năm 2021 (5,83 nghìn 

tỷ đồng), nhờ tăng trưởng mạnh mẽ về thu nhập lãi thuần (+32% so với cùng 

kỳ), thu nhập ngoài lãi (+98% so với cùng kỳ); tỷ lệ chi phí trên thu nhập 

(CIR) giảm mạnh về mức 34,9% từ 58% trong quý 1/2020. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

APH 120.9 PVI 4.79 

DXG 65..5 VCS 1.95 

PLX 55.2 PVS 1.55 

PDR 50 MBG 1.48 

HSG 41 SHB 1.32 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

FUEVFVND -212.8 VND -89.35 

KDC -150.4 PVC -10.64 

MBB -102.9 BVS -2.74 

HPG -38.9 TNG -1.58 

VCB -33 MBS -1.43 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng 

hải - TKV 
17/06/2021 

• Cước vận tải vượt kiểm soát, doanh nghiệp 

khốn đốn. Tính đến nay, giá cước vận tải đường 

biển xuất hàng qua thị trường châu Âu và Mỹ đã 

tăng 7 - 8 lần, có những nơi tăng gấp 10 lần. Thêm 

vào đó, một số hãng tàu lớn còn bắt đầu bán bớt 

tàu, khiến các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu Việt 

Nam càng thêm khó khăn. 

• Lập Tổ công tác đặc biệt, giải quyết các dự án 

tồn đọng. Tổ công tác đặc biệt sẽ bao quát tiến độ 

dự án đầu tư công, bao gồm cả dự án ODA và vốn 

vay ưu đãi; dự án đầu tư kinh doanh, bao gồm dự 

án FDI và dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư. Tùy thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, Tổ 

công tác có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan 

trung ương và địa phương, chuyên gia. 

• Bộ Y tế chốt tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-

19. Theo quyết định phân bổ vaccine phòng 

COVID-19 đợt 3 cho các địa phương trên cả nước, 

Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai tiêm 

ngay khi nhận được vaccine và hoàn thành trước 

ngày 15/8. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Ngân hàng tính đường dài với Basel III. Tuy mức độ 

yêu cầu mới là Basel II, nhưng hiện tại một số ngân hàng 

đã chuẩn bị cho bước áp dụng các chuẩn mực cao hơn 

trong Basel III như TPBank, VIB, MSB…Lý do chủ 

động áp dụng chuẩn mực Basel III được lãnh đạo ngân 

hàng chia sẻ: ngân hàng xác định muốn hoạt động ổn 

định, an toàn hiệu quả trên nền tảng quản trị tốt thì phải 

áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến trên thế giới. 

• Giá sắt thép tăng cao nguy cơ làm tắc dòng vốn đầu 

tư. Tới thời điểm hiện tại giá trị công trình tăng thêm hơn 

khoảng 4% đã dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp xây dựng 

lao đao, đứng trước nguy cơ "vỡ trận", ảnh hưởng lớn 

đến tiến độ thi công công trình đã và đang thực hiện vì 

phần lớn hợp đồng ký đơn giá cố định, làm tiếp cũng lỗ, 

không làm cũng lỗ do phải đền bù. 

• Bộ Tài chính: 37/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn 

vay nước ngoài 0%. Bộ Tài chính thông tin, tình hình 

giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài kế 

hoạch năm 2021 tại các địa phương tính đến 31/5 chỉ đạt 

1.100 tỷ đồng và bằng 1,73% dự toán. Đáng chú ý, mới 

có 15 trong tổng số 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt 

trên 3%.  

TIN VĨ MÔ 

• FPT: Hệ thống giao dịch mới sẵn sàng chạy từ tháng 7. Chủ tịch Công ty Hệ thống thông tin FPT cho biết hệ thống khớp lệnh 

được nhà đầu tư chờ đợi đã hoàn thành 80%, cuối tháng này có thể vận hành. Hệ thống có công suất xử lý 3-5 triệu lệnh một 

ngày, tức gấp ít nhất 3 lần hiện tại và bỏ cơ chế phân bổ cho các công ty chứng khoán để tránh nghẽn cục bộ. 

• BVSC: “Việt Nam khó có thể được nâng hạng Emerging Markets trong tháng 6, còn nhiều vấn đề cần giải quyết”. Theo 

đánh giá của CTCK Bảo Việt, mặc dù MSCI mới chỉ công bố kết quả kỳ đánh giá Khả Năng Tiếp Cận Thị Trường Toàn Cầu 

năm 2021, nhưng kết quả này kỳ đánh giá này cho thấy, rất khó để Việt Nam có thể được MSCI chính thức nâng hạng lên thị 

trường mới nổi (Emerging Markets) tại kỳ đánh giá này. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.394 -0,25% 

S&P 500 4.255 0.18% 

Nikkei 225 29.441 0.96% 

Kospi 3.255 0.14% 

Hang Sheng 28.842 0.36% 

SET 1.633 -0,21% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90,51 -0,02% 

USD/CNY 6,3987 -0,20% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.487 -0,92% 

S&P500 VIX 16.39 4.73% 

• Chứng khoán Mỹ nhích lên đỉnh mới khi nhà đầu tư dồn tiền vào cổ phiếu tăng trưởng trước cuộc họp chính sách quan trọng 

của Fed. Nasdaq Composite tăng 0,7% lên đỉnh lịch sử 14.174 điểm, S&P 500 tăng khoảng 0,2% lên mức kỷ lục 4.255 điểm. 

Dow Jones giảm 0,3%. 

• Giá dầu hôm nay tăng trở lại sau khi biến động nhẹ vào phiên trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,3% lên 71,09 

USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng tăng 0,19% lên 73,23 USD/thùng. 

• Giá vàng tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng nay nhờ đồng USD suy yếu sau khi giảm mạnh vào phiên trước. Giá vàng 

giao ngay tăng 0,04% lên 1.866,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 cũng tăng 0,14% lên 1.868,6 USD.  

• Tỷ giá USD hôm nay ít biến động trước thềm cuộc họp chính sách của Fed. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,2121. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,4111. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 110,05. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Trung Quốc bắt đầu tìm cách kiềm chế đà tăng của đồng nhân 

dân tệ. Lần đầu tiên kể từ năm 2007, PBoC sẽ nâng tỷ lệ dự trữ bắt 

buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các ngân hàng có chi nhánh 

ở nước này từ 5% lên 7% từ ngày 15/6. PBoC cho biết các khoản 

tiền gửi bằng ngoại tệ của Trung Quốc đạt khoảng 1.000 tỷ USD 

vào cuối tháng Tư và như vậy có nghĩa là các ngân hàng sẽ cần trích 

lập thêm 20 tỷ USD. Động thái này sẽ rút bớt thanh khoản khỏi thị 

trường, qua đó thúc đẩy lợi suất và khiến các nhà đầu tư giảm nhu 

cầu bán ngoại tệ để mua đồng nhân dân tệ. 

• Theo CME, xác suất Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất 

trong khoảng 0% -0,25% trong tháng 6 là 93% và xác suất tăng 

lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 0,25% - 0,50% là 7% 

HIGHLIGHT 


