
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.25% 1.09% 

Giá cuối ngày 1359.92 317.07 

KLGD (triệu cổ phiếu) 768.72 146.32 

GTGD (tỷ đồng) 22518 3332.22 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,194,088 -296,940 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-113.07 20.16 

Số CP tăng giá 219 132 

Số CP đứng giá 76 155 

Số CP giảm giá 165 76 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

APG 

15% bằng cổ phiếu 

Quyền mua giá 10.000 

Tỷ lệ 1:1 

21/06/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

 GDT: BVSC hiện dự báo doanh thu thuần năm 2021 của CTCP Chế 

biến Gỗ Đức Thành đạt 523,7 tỷ đồng (tăng 30,8% so với năm ngoái) và 

lợi nhuận sau thuế đạt 112,4 tỷ (tăng trưởng 40,4%). 

 VCG: Đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp 24,37 tỷ đồng, 

tương đương 12,4% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Vina-Sanwa cho 

Tập đoàn Sanwa Holdings. Như vậy, kể từ ngày 14/6, Công ty TNHH Vina-

Sanwa không còn là công ty liên doanh của Vinaconex. 

 BTP: Sự kiến tổng doanh thu 2021 hơn 887 tỷ đồng (tăng 8%) và lãi 

sau thuế đạt gần 81 tỷ đồng (tăng nhẹ so với thực hiện năm 2020). 

 TDG: Đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 743,88 tỷ đồng, lợi nhuận 

sau thuế 2,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,3% và tăng 289,4% so với thực hiện 

năm ngoái. 

 VHC: Trong quý I/2021, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 

1.788,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 131,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,3% 

và giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải 

thiện từ 13,1% lên 15,2%. 

 VCI: Kết thúc quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu 782,28 tỷ đồng, 

tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 363,87 tỷ 

đồng, tăng gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Như vậy, với kế hoạch đề ra là lợi nhuận 

1.250 tỷ, 3 tháng đầu năm, VCI đã hoàn thành hơn 29,1% mục tiêu cả năm. 

 LHG: trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 922,8 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 161 tỷ đồng và vốn đầu tư dự kiến là 1.033,98 

tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2021 sẽ giảm 18,9% so với thực 

hiện trong năm 2020. 

 TAC: Năm 2021 sẽ chỉ tập trung sản xuất và sáp nhập vào KIDO khi 

đủ điều kiện, 6 tháng tăng 22% LNTT lên 105 tỷ đồng. 

 TS4: Ngày 16/6, HOSE đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Thủy 

sản số 4 vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 23/6/2021. Nguyên 

nhân do, Công ty tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường, sau khi 

đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt trước đó. 

 TDH: thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 16,61 triệu 

cổ phiếu sở hữu tại CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM 

(FDC), tương ứng tỷ lệ 43%, với giá thị trường tại thời điểm chuyển 

nhượng, nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. 

 IMP: Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý thuộc nhóm cổ đông 

TIN SÀN HOSE 

 ND2: kết thúc quý I/2021, doanh thu ND2 đạt 48,28 tỷ đồng, tăng trưởng 

44,72% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận âm 8,78 tỷ đồng, trong khi quý 

I/2020 lỗ hơn 28,71 tỷ đồng. 

 QBS: Bà Lê Thị Lê, đã bán hơn 716.000 cổ phiếu QBS từ ngày 10/5 đến 

09/6. Sau giao dịch, bà Lê chỉ còn nắm giữ hơn 23.000 cổ phiếu QBS. Cùng 

thời gian và phương thức giao dịch nêu trên, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã 

bán 300.000 cổ phiếu QBS, hiện chỉ còn nắm giữ hơn 5.700 cổ phiếu QBS. 

 TFC: Bà Nguyễn Minh Nguyệt, đã mua vào hơn 897.000 cổ phiếu TFC 

từ ngày 14/5 đến 17/5. Sau giao dịch, bà Nguyệt đã nâng sở hữu tại TFC lên 

hơn 3,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,02%. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB 216.5 THD 24.08 

VNM 63.4 VND 15.7 

VRE 55 SHB 8.86 

VHM 43.1 VCS 2.28 

SSI 40.5 NBC 0.46 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG -160.3 PVS -15.23 

CTG -155.7 PAN -10.72 

MBB -145.8 PMC -0.98 

HSG -39.7 KKC -0.84 

NVL -32.6 PVC -0.69 

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 

 Thuế 'quản' tới cắt tóc, gội đầu, giặt là, may đo. 

Các ngành nghề như may đo, cắt tóc, gội đầu, tắm 

hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi da, internet, 

game... sẽ đóng thuế 7% từ 1.8 tới theo Thông tư 40 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, 

thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

 Giá phân bón tiếp tục đà tăng đến cuối năm. Đại 

diện Cục Hóa chất cho biết, phân bón đang bước vào 

chu kỳ tăng và dự báo từ nay đến hết năm, giá phân 

bón sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Nguồn cung phân bón 

trong khu vực Đông Nam Á sụt giảm do nhiều nhà 

máy bước vào giai đoạn bảo dưỡng, sửa chữa. 

 Phấn đấu không kéo dài giãn cách xã hội trên 

diện rộng. Họp trực tuyến với lãnh đạo Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, chiều 17/6, 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị lực lượng 

chống dịch của thành phố khẩn trương điều tra dịch 

tễ, xác định các ổ dịch, các nguồn lây, quy mô để 

khoanh vùng thật gọn, thật chặt, phấn đấu không để 

tiếp tục kéo dài tình trạng giãn cách xã hội trên diện 

rộng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

 Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung Quốc tăng cường 

nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Đề nghị Việt Nam 

và Trung Quốc tăng cường tin cậy kinh tế cùng với tin 

cậy chính trị, đề nghị Trung Quốc tăng cường nhập khẩu 

hàng hóa của Việt Nam, quan tâm, chỉ đạo doanh nghiệp 

hai nước giải quyết các dự án hợp tác còn vướng mắc. 

 Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Khu vực tư nhân chưa chưa 

đáp ứng được vai trò là động lực quan trọng của nền 

kinh tế. "Doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là nhỏ và siêu 

nhỏ, trình độ quản trị và công nghệ lạc hậu, khả năng 

cạnh tranh và hiệu quả hoạt động thấp, mức độ sẵn sàng 

liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài hạn chế, chưa đáp 

ứng yêu cầu của chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn 

cầu do đó chưa khai thác được nhiều lợi ích do hội nhập 

kinh tế quốc tế mang lại", báo cáo của Bộ nêu rõ. 

 Đơn hàng rớt giá thảm, doanh nghiệp dệt may lao đao 

do nhu cầu giảm. Đại dịch Covid 19 bùng phát lại đã và 

đang tác động tiêu cực đến ngành dệt may. Trong thời 

gian tới, các doanh nghiệp dệt may sẽ còn khó khăn hơn 

trước nhất là về nguồn hàng để đảm bảo việc làm, duy trì 

hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp cũng không còn có 

những đơn hàng cũ và nguồn tiền dự phòng giảm dần. 

TIN VĨ MÔ 

 Cảng Cam Ranh “rục rịch” niêm yết lên HNX. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đã nhận bộ hồ sơ đăng ký 

niêm yết chứng khoán của CTCP Cảng Cam Ranh (UPCoM: CCR). Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết đạt 24.5 triệu cp. 

Cổ phiếu CCR đang giao dịch quanh giá 12,100 đồng/cp, khối lượng bình quân qua 1 năm chỉ ở mức 305 cp/phiên. 

 Agriseco Research dự báo quý II sẽ tiếp tục chứng kiến hàng loạt mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh cao đột biến so với 

cùng kỳ. Trong bối cảnh dòng tiền vẫn mạnh mẽ và đang tìm kiếm những ngành, cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng thì đây là 

những câu chuyện đầu tư đáng chú ý. Một số doanh nghiệp có kết quả nửa đầu năm khả quan như PVTrans, Minh Phú hay chứng 

khoán SHS. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 33.823 -0,62% 

S&P 500 4.222 -0,04% 

Nikkei 225 29.106 0.30% 

Kospi 3.267 0.08% 

Hang Sheng 28.506 0.19% 

SET 1.617 -0,44% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91,90 0.36% 

USD/CNY 6,4484 0.80% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.519 0.55% 

S&P500 VIX 17.75 -2,20% 

 Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ 2 liên tiếp sau khi Fed nâng dự báo lạm phát và nhận định có thể tăng lãi suất sớm hơn kế 

hoạch cũ. Dow Jones giảm 0,62%, S&P 500 giảm nhẹ 0,04%. Ngược chiều, Nasdaq Composite tăng 0,87%. 

 Giá dầu hôm tiếp tục giảm từ đỉnh nhiều năm vì đồng USD tăng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,1% xuống 70,97 

USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng giảm 0,05% xuống 73,06 USD/thùng.  

 Giá vàng hôm nay mất ngưỡng 1.800 USD/ounce sau khi giảm hơn 2% vào phiên trước. Giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 

1.775,5 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 cũng tăng 0,02% lên 1.775,1 USD/ounce.  

 Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục đà tăng trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1911. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,13% lên 1,3937. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,04% lên 110,25. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

 Thị trường mới nổi châu Á ‘chảy máu vốn’ khi Fed phát tín 

hiệu tăng lãi suất. Nhà đầu tư quốc tế bán ròng 500 triệu USD cổ 

phiếu và trái phiếu tại các thị trường mới nổi châu Á trong tháng 5, 

theo số liệu từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF). Đây là lần đầu tiên tình 

trạng bán ròng xảy ra kể từ tháng 12/2020. 

 Fed dự báo có 2 đợt nâng lãi suất trong năm 2023, không đề cập 

tới thời điểm "siết van" bơm tiền. Cụ thể, Fed bất ngờ dự báo 

nâng lãi suất trở lại vào cuối năm 2023, sớm hơn dự báo hồi tháng 

3/2021. Mặc dù nâng mạnh kỳ vọng lạm phát tổng thể lên 3.4% 

(cao hơn 1 điểm phần trăm so với dự báo tháng 3/2021), nhưng Fed 

vẫn cho rằng áp lực lạm phát chỉ là tạm thời. 

HIGHLIGHT 


