
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.79% -1.46% 

Giá cuối ngày 1356.52 313.65 

KLGD (triệu cổ phiếu) 769.63 174.23 

GTGD (tỷ đồng) 23433.89 4362.31 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-869,816 -996,360 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-66.40 -27.61 

Số CP tăng giá 176 86 

Số CP đứng giá 64 161 

Số CP giảm giá 222 115 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

VPS 7,5% bằng tiền 21/06/2021 

AMC 20% bằng tiền 21/06/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 DXG: Nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital thông báo, đã bán ra 

hơn 10,07 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 09/6. Qua đó, giảm sở hữu tại 

DXG xuống còn hơn 66,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,82%. 

 PHR: Năm 2021, Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu tổng doanh thu công 

ty mẹ 2.129 tỷ đồng, giảm 4%; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 865 tỷ 

đồng, giảm 25% so với năm 2020. Cổ tức tiền mặt tối thiểu 40%. 

 ELC: Năm 2021, BSC kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của 

ELC đạt 1.101 tỷ (tăng 37,3% so với năm trước) và 48 tỷ đồng (tăng trưởng 

52,2%). EPS 2021 đạt 888 đồng, P/E fw 2021 đạt 16,1. 

 DRC: Quý I/2021, DRC duy trì tăng trưởng tích cực với lợi nhuận đạt 

63,7 tỷ đồng (tăng 70,1% so với cùng kỳ năm ngoái) và doanh thu đạt 

912.32 tỷ đồng, tăng 13,61%, trong đó lốp Bias tăng 15,8%, lốp Radial 

13,9% nhờ sản lượng tiêu thụ khả quan. 

 DAH: Trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 5,3 tỷ 

đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế là âm 5,5 

tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 64,2 triệu đồng. 

 DBT: thông qua việc mua thêm hơn 157.000 cổ phần tại CTCP Dược 

phẩm Yên Bái (Ypharco), với giá không quá 13.000 đồng/cổ phần. Dự 

kiến giao dịch thành công, DBT sẽ nắm giữ hơn 3,64 triệu cổ phần tại 

Ypharco, tương ứng tỷ lệ 85,9%. 

 DLG: Bà Vũ Thị Hải, đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DLG từ ngày 21/6 

đến 20/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Hải chỉ 

đang nắm giữ hơn 35.000 cổ phiếu DLG. 

 VIB: Ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng giám đốc VIB, đăng ký mua 1 

triệu cổ phiếu từ ngày 22/6 đến 21/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp 

lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Minh sẽ nâng sở hữu tại VIB lên 

gần 1,45 triệu cổ phiếu. 

 LPB: Ông Nguyễn Xuân Thủy đã mua vào 1 triệu cổ phiếu LPB từ ngày 

08/6 đến 11/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thủy đã 

nâng sở hữu tại LPB lên hơn 1,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,15%. 

 BVH: Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt đăng ký bán 127.000 cổ phiếu để 

hạ số lượng nắm giữ xuống 178.761 đơn vị tương đương 0,024% vốn. Giao 

dịch được thực hiện từ ngày 18/6 đến 15/7 theo phương thức khớp lệnh 

hoặc thỏa thuận. 

 NLG: Thành viên HĐQT Cao Tấn Thạch đã không mua được cổ phiếu 

TIN SÀN HOSE 

 SHS: Ước tính về kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021, ông Tiến cho biết, 

SHS kết thúc quý 2/2021 sẽ có thể hoàn thành đến 80% kế hoạch của cả năm, 

tương đương mức lợi nhuận đạt được trên 600 tỷ. 

 MBS: Ông Trần Hải Hà, Tổng giám đốc MBS kiêm thành viên Hội đồng 

quản trị, đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu MBS sở hữu, tỷ lệ 0,61%. 

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/6 đến 16/7 theo phương thức thỏa 

thuận và khớp lệnh. 

 TAR: Ông Phạm Thanh Bình, Tổng giám đốc TAR, đã bán ra toàn bộ 

9,48 triệu cổ phiếu TAR sở hữu, tỷ lệ 22,57%. Giao dịch đã thực hiện từ 

ngày 12/5 đến 10/6. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

PDR 90.6 PVS 9.83 

VCB 76.5 SHB 3.25 

STB 62.7 PVI 1.72 

VRE 59.3 THD 0.87 

VNM 49.2 NBC 0.62 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MBB -172.5 VND -18.09 

KDC -141 PAN -9.22 

SSI -114.7 PVC -6.64 

HPG -98.1 NRC -5.45 

GEX -30.5 VNR -2.65 

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 

 Hàng container qua cảng biển tăng 22% trong 

nửa năm 2021. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, tổng sản 

lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước 

đạt gần 363 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 

2020. Riêng hàng container vẫn giữ nhịp tăng 

trưởng mạnh với hơn 12,4 triệu TEUs, tăng 22% so 

với cùng kỳ năm trước. Một số khu vực cảng biển 

có sản lượng hàng container thông qua cao như: khu 

vực Mỹ Tho tăng 74%; khu vực An Giang tăng 50%; 

khu vực TP HCM tăng hơn 17%; khu vực Bà Rịa-

Vũng Tàu tăng 38%. 

 90% doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM đã ngưng 

hoạt động. Từ ngày 1.1.2020 - 3.3.2021, có tổng 

cộng 152 DN kinh doanh lữ hành rút giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành. Một số DN lớn vốn tư nhân 

chỉ bố trí nhân sự trực tại công ty, DN vốn nhà nước 

cũng hoạt động cầm chừng, một số DN dựa trên 

nguồn vốn dự phòng còn lại để hoạt động. Các đơn 

vị vận tải khách du lịch cũng không đứng ngoài 

“vòng xoáy chết chóc của dịch bệnh”. Trong thời 

gian cao điểm dịch bệnh, các đơn vị vận chuyển du 

lịch gần như ngưng hoạt động hoàn toàn. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 NHNN sửa đổi quy định xếp hạng yếu và yếu kém 

cho các ngân hàng. Theo NHNN, việc sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 52 sẽ khiến cơ sở pháp lý hoàn thiện 

hơn về xếp hạng các TCTD. Từ đó, thực trạng và mức 

độ rủi ro trong hoạt động của các TCTD được phản ánh 

đầy đủ; kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý đối với từng 

TCTD nhằm đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống các 

TCTD. 

 Chủ tịch Quốc hội: Tình hình lạm phát năm nay sẽ 

kiểm soát được ở mức dưới 4%. Giá cả cơ bản vẫn 

ổn định, dù một số nhóm mặt hàng thiết yếu có dấu hiệu 

tăng giá. Giá bất động sản và vật liệu xây dựng có thời 

kỳ tăng rất đột biến, tuy nhiên chúng ta cơ bản kiểm 

soát được ở mức dưới 4% bởi sức cầu đang quá yếu. 

 Đề xuất gói an sinh xã hội 27 nghìn tỷ hỗ trợ lao 

động gặp khó, mất việc. Bộ LĐ-TB&XH đang hoàn 

thiện dự thảo gói hỗ trợ an sinh lần thứ 2. Dự kiến, gói 

hỗ trợ lần này khoảng 27.000 tỷ đồng. Thủ tướng cũng 

vừa yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH sớm hoàn thiện dự thảo 

gói hỗ trợ trên. Trong khi đó, gói an sinh lần 1 gần 

62.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được hơn 22%. 

 

TIN VĨ MÔ 

 Báo chí Anh đánh giá cao thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo trang Proactive của Anh, TTCK Việt Nam đang đạt được 

những bước tiến như mong đợi trong mục tiêu chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên nhóm thị trường mới nổi. Theo báo trên, 

TTCK Việt Nam gần đây đã lập kỷ lục với 1 tỷ USD giao dịch hàng ngày, trở thành thị trường có tính thanh khoản cao thứ hai 

ở Đông Nam Á.  

 Ngành dược hấp dẫn nhà đầu tư ngoại, sôi động hoạt động M&A. Hàng loạt thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) trong 

thời gian qua của các tập đoàn dược phẩm quốc tế với công ty dược nội, cùng với đó là hoạt động "gom" ròng của khối ngoại 

tại một số mã cổ phiếu trong lĩnh vực này. Hiện nhiều doanh nghiệp ngành dược có sở hữu khối ngoại trên 49%, có thể kể tới 

như Dược Hậu Giang, Domesco, Pymepharco... Về dài hạn, ngành dược Việt Nam vẫn được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát 

triển, trong bối cảnh ngành dược thế giới đang bước vào giai đoạn bão hòa. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.034 -0,77% 

S&P 500 4.224 -0,54% 

Nikkei 225 28.983 -1,05% 

Kospi 3.256 -0,69% 

Hang Sheng 28.452 -0,65% 

SET 1.625 0.15% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91,46 0.36% 

USD/CNY 6,3972 -0,00% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.587 1.17% 

S&P500 VIX 18.15 6.64% 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ sau khi Fed nâng dự báo lạm phát và thông báo sẽ tăng lãi suất sớm hơn 

lịch trình trước đó. Dow Jones giảm 0,8%, S&P 500 giảm 0,5%,  Nasdaq Composite kết phiên giảm 0,2%. 

 Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng phiên thứ 5 liên tiếp vào hôm trước, khi các nhà lọc dầu Mỹ 

tăng cường hoạt động để đáp ứng nhu cầu đang phục hồi. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,07% xuống 71,38 

USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng giảm 0,38% xuống 73,6 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay tăng 0,39% lên 1.818,9 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 giảm 

tới 2,21% xuống 1.820,2 USD. 

 Tỷ giá USD hôm nay bật tăng sau tuyên bố của Fed. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1996. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD giảm 0,02% xuống 1,3984. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 110,75. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Fed cân nhắc tăng lãi suất từ năm 2023, điều chỉnh lạm phát kỳ 

vọng. Fed quyết định giữ lãi suất cận 0% sau cuộc họp chính sách 

trong hai ngày 15 - 16/6. Ngân hàng trung ương Mỹ nâng lạm phát 

kỳ vọng năm nay lên 3,4% và vẫn cho rằng áp lực lạm phát hiện tại 

chỉ là "tạm thời".  Ngoài ra, Fed nâng dự báo tăng trưởng GDP Mỹ 

năm nay lên 7% từ mức 6,5% trước đó, tăng trưởng năm 2022 và 

2023 lần lượt là 3,3% (không đổi) và 2,4% (trước đó là 2,2%). Tỷ 

lệ thất nghiệp ước tính vẫn là 4,5%. 

 EU huy động đợt đầu 20 tỷ euro cho quỹ phục hồi kinh tế. Chủ 

tịch Ủy ban châu Âu cho biết số tiền này huy động được trên thị 

trường vốn bằng cách phát hành trái phiếu 10 năm với lợi suất của 

đợt phát hành đầu tiên sẽ được trả ở mức 0,1%, đây là đợt phát hành 

trái phiếu lớn nhất từ trước đến nay ở châu Âu. 

HIGHLIGHT 


