
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.41% -0.22% 

Giá cuối ngày 1367.36 318.29 

KLGD (triệu cổ phiếu) 730.94 152.94 

GTGD (tỷ đồng) 24425.31 4134.42 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

1,520,600 -521,360 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

111.39 -2.14 

Số CP tăng giá 183 83 

Số CP đứng giá 81 161 

Số CP giảm giá 198 118 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

GIL 10% bằng tiền 16/06/2021 

LIX 10% bằng tiền 16/06/2021 

SKG 5% bằng tiền 17/06/2021 

NCT 15% bằng tiền 17/06/2021 

C32 12% bằng tiền 18/06/2021 

VCI 100% bằng cổ phiếu 18/06/2021 

ADS 10% bằng tiền 18/06/2021 

SFI 15% bằng tiền 21/06/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 HDC: Trong quý I/2021, HDC ghi nhận doanh thu đạt 295,9 tỷ, lợi 

nhuận sau thuế đạt 78,5 tỷ, lần lượt tăng 96,2% và 84,7% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 47,9% về còn 41,3%. 

 SCS: Kết thúc quý I/2021, SCS ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 196,1 

tỷ đồng, tăng 6,77%; lợi nhuận sau thuế đạt 137,3 tỷ đồng, tăng 13% cùng 

kỳ 2020. Biên lợi nhuận SCS ở mức cao với hơn 79%. 

 CII: Trong quý I/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 963,5 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế đạt 48,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 104,1% và giảm 82,5% so 

với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 38,9% về còn 32,6%. 

 HAH: Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng sản lượng là 

972.350 TEU, tổng doanh thu là 1.661,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 

157,9 tỷ đồng. Như vậy, so với thực hiện trong năm 2020, lợi nhuận dự kiến 

tăng 7,7%. 

 DXG: Nhóm cổ đông lớn nước ngoài của CTCP Tập đoàn Đất Xanh do 

Dragon Capital quản lý đã có thông báo bán ra tổng cộng hơn 5,07 triệu cổ 

phiếu DXG trong ngày 08/6. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm 

xuống còn hơn 76,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,77%. 

 VDS: Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, đã mua vào 17 triệu cổ phiếu của 

CTCP Chứng khoán Rồng Việt, tương ứng tỷ lệ 17% trong ngày 10/6. 

Trước giao dịch, ông Hiệp chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VDS nào. 

 NHA: thông qua việc phát hành 350.000 cổ phiếu ESOP. Thời gian thực 

hiện trong ngày 24/6/2021. 

 VCG: thông qua việc góp vốn bổ sung 600 tỷ đồng vào Công ty TNHH 

MTV Vianconex Xây dựng để tăng vốn điều lệ của Công ty con này lên 

800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VCG cũng góp vốn bổ sung 620 tỷ vào Công ty 

TNHH MTV Vinaconex Đầu tư, qua đó, nâng vốn điều lệ tại Vinaconex 

Đầu tư lên lên 1.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II, III/2021. 

 GIL: Ngày 14/6, HĐQT thông qua việc góp vốn 180 tỷ đồng vào CTCP 

Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long, tương ứng tỷ lệ sở hữu 30%/Vốn 

điều lệ của Gilimex Vĩnh Long. 

 IMP: Quỹ của VinaCapital thoái vốn, SK Group thế chân tại 

Imexpharm. SK Group chính thức gia tăng sở hữu tại Imexpharm từ 

24,02% lên 29,2% sau khi hoàn tất chuyển nhượng gần 3,5 triệu cổ phiếu 

IMP để nâng sở hữu lên 19,5 triệu đơn vị. Sau đó, SK Investment Vina III 

Pte. Ltd tiếp tục đăng ký mua 1 thêm triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện 

từ 18/6 đến 17/7/2021. 



TIN SÀN HOSE 

 TVB: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt, đã mua vào 1 triệu cổ phiếu 

TVB từ ngày 07/6 đến 09/6. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại 

TVB lên hơn 3,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,11%. 

 BII: Ông Đỗ Thành Nhân, đã mua bất thành 4 triệu cổ phiếu BII đăng 

ký mua từ ngày 19/5 đến 10/6. Như vậy, sau giao dịch, ông Nhân vẫn chỉ 

đang nắm giữ hơn 7,95 triệu cổ phiếu BII, tỷ lệ 13,79%. 

 IDC: IDICO - Sau cổ đông chiến lược đăng ký thoái toàn bộ, tới lượt 

doanh nghiệp bán tài sản cho cổ đông chiến lược. Theo đó, IDC vừa thông 

qua việc chuyển nhượng toàn bộ 26 triệu cổ phiếu, tương ứng 26% vốn điều 

lệ tại CTCP Thủy điện Đak Mi cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC 104.6 VND 17.89 

PLX 97.5 NBC 0.78 

VRE 84.9 PVI 0.48 

VHM 70.2 MBG 0.35 

PDR 64.8 NRC 0.31 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

KDC -307.9 PAN -9.18 

VPB -95.1 PVC -4.88 

KBC -72.1 BVS -2.17 

MBB -68.8 TNG -1.96 

LPB -37.2 SHS -1.54 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng 

hải - TKV 
17/06/2021 

CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa 

Việt Thành 
12/07/2021 

 Bộ GTVT yêu cầu giải ngân tối thiểu 90% vốn 

đầu tư công đến hết tháng 12. Nhằm thực hiện 

thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách năm 2021, Bộ Giao thông Vận 

tải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu 

giải ngân 100% kế hoạch trước 31/1/2022. Đối với 

một số dự án mới được giao bổ sung kế hoạch, Bộ 

yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ 

tiến độ triển khai, cập nhật, chuẩn xác kế hoạch 

giải ngân chi tiết từng tháng còn lại trong năm 

2021.  

 Thị trường căn hộ cho thuê: 'Mức thuế 10% 

khá cao và cần lộ trình'. Chưa kịp thích nghi 

trước tác động của dịch COVID-19, từ cuối tháng 

4 đến nay, nhiều nhà đầu tư căn hộ cho thuê trong 

chung cư, cao ốc lại có thêm lý do để lo lắng khi 

các cơ quan thuế có động thái siết chặt quản lý đối 

với phân khúc này. Về mức thuế 10%, cho dù thu 

nhập từ việc cho thuê trên 100 triệu đồng/năm thì 

mức này cũng khá cao so với bối cảnh hiện nay, 

khi giá cả và lạm phát đã tăng cao so với thời điểm 

3 - 4 năm trước.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 

5,8%, thấp hơn kỳ vọng, nhưng đây là mức tăng tích 

cực trong bối cảnh khó khăn. Thời gian qua, Việt Nam là 

quốc gia duy nhất được cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm 

quốc tế đồng loạt nâng điểm triển vọng lên “Tích cực”. 

Ngoài ra, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 55,5% dự toán, 

tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2020. 

 NHNN xử lý yêu cầu nới ‘room’ tín dụng cho ngân 

hàng. Dựa trên kiến nghị của các nhà băng, NHNN sẽ 

tiến hành đánh giá và đưa ra định mức phù hợp cho mỗi 

tổ chức tín dụng. Trước đó, một số ngân hàng có tình 

trạng hết “room” tín dụng và thắt chặt giải ngân nhằm 

kiểm soát không vượt trần. Với các nhà băng được cấp 

chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành như 

Vietcombank và Techcombank, hoạt động giải ngân vẫn 

diễn ra bình thường. 

 Xuất khẩu cá tra sang EU giảm hơn 26% so với cùng 

kỳ. Tính đến nửa đầu tháng 5, tổng giá trị xuất khẩu cá 

tra sang thị trường EU đạt 39,4 triệu USD, giảm 26,2% 

so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu sang Hà Lan 

giảm 21,7%, Tây Ban Nha giảm 33%. Đầu năm nay, thị 

trường bán lẻ EU tăng 30% so với năm trước. Tuy nhiên 

ngành dịch vụ thực phẩm vẫn rất chậm. 

TIN VĨ MÔ 

 HOSE được dự báo sẽ thêm mới ACB, GVR, đồng thời loại SBT và TCH khỏi danh mục VN30 trong kỳ cơ cấu tới đây. 

Ngày 19/7 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần trong rổ VN30 trong kỳ cơ 

cấu tháng 7/2021. Danh mục mới chính thức có hiệu lực từ ngày 2/8. ACB hiện đã đủ thời gian niêm yết, còn với GVR, cổ phiếu 

này có tỷ lệ freefloat dưới 10% nhưng giá trị vốn hóa điều chỉnh theo tỷ lệ freefloat đạt trên 2.500 tỷ đồng. 

 Thoái vốn nhà nước, kỳ vọng chuyển động từ tháng 7. Với việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2021/TT-BTC, khung 

pháp lý cho hoạt động thoái vốn nhà nước đã được hoàn thiện. Trước đây, do chưa có quy chế mẫu nên các sở giao dịch chứng 

khoán cho rằng thiếu căn cứ để tiến hành các cuộc bán đấu giá cổ phần. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.299 -0,27% 

S&P 500 4.247 -0,20% 

Nikkei 225 29.393 -0,16% 

Kospi 3.271 0.40% 

Hang Sheng 28.638 -0,71% 

SET 1.622 -0,66% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 90,55 -0,02% 

USD/CNY 6,4061 -0,00% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.499 -0,92% 

S&P500 VIX 17.39 4.73% 

 Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ trong lúc chờ kết quả cuộc họp Fed. S&P 500 giảm 0,2%, Nasdaq Composite giảm 

0,7%, Dow Jones cũng 0,3%. 

 Giá dầu hôm nay tiếp đà tăng gần 2% của phiên trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,53% lên 72,5 USD/thùng. 

Giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng tăng 0,12% lên 74,34 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay giảm 0,04% xuống 1.858 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 

tăng 0,18% lên 1.859,7 USD.  

 Tỷ giá USD hôm nay ổn định trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng đạt 1,2125. Tỷ giá đồng bảng Anh so 

với USD tăng 0,01% lên 1,4081. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,02% lên 110,09. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Fed New York: Lạm phát dự kiến cao kỷ lục. Khảo sát cho thấy 

lạm phát của Mỹ trong 12 tháng tính đến tháng 5 tăng 0,6 điểm phần 

trăm lên 4%, tăng tháng thứ 7 liên tiếp, trong khi triển vọng lạm 

phát ba năm tăng lên 3,6% so với mức 3,1% trước đó.  

 Thế giới hứng thêm một cuộc khủng hoảng vận tải biển ở miền 

nam Trung Quốc. Ngành vận tải biển gần đây liên tiếp trải qua 

khủng hoảng, khiến chi phí vận chuyển hàng hóa bằng con đường 

này tăng mất kiểm soát. Đầu tiên, đó là tình trạng thiếu hụt 

container nghiêm trọng. Sau đó là sự cố tắc nghẽn ở Kênh đào Suez 

do tàu Ever Given gây ra. Và giờ là dịch Covid-19 bùng phát trở lại 

ở miền nam Trung Quốc, làm gián đoạn hoạt động của các cảng 

biển và gây chậm trễ trong việc giao hàng. Điều này có nguy cơ đẩy 

chi phí vận chuyển lên cao hơn nữa. 

HIGHLIGHT 


