
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.21% -0.41% 

Giá cuối ngày 1379.72 315.8 

KLGD (triệu cổ phiếu) 591.74 122.02 

GTGD (tỷ đồng)  18,484   2,719  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 5,112,628 -249,980 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 184.8 -5.11 

Số CP tăng giá 112 65 

Số CP đứng giá 73 159 

Số CP giảm giá 274 135 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

VMS 6% bằng tiền 25/06/2021 

PTI 10% bằng tiền 25/06/2021 

NSC 20% bằng tiền 25/06/2021 

HDC 25% bằng cổ phiếu 28/06/2021 

VNR 15% bằng tiền 28/06/2021 

GAS 30% bằng tiền 28/06/2021 

CSC 6% bằng cổ phiếu 29/06/2021 

SCS 50% bằng tiền 29/06/2021 

FOX 20% bằng cổ phiếu 30/06/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• HPG: Dragon Capital mua 1 triệu cổ phiếu HPG. Quỹ thành viên CTBC 

Vietnam Equity Fund thuộc Dragon Capital đã mua 1 triệu cổ phiếu HPG 

vào ngày 22/6, nhằm tăng lượng nắm giữ lên 17,1 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,38%). 

Giao dịch khiến tổng sở hữu cả nhóm xuống tăng lên gần 269 triệu cổ phiếu, 

tương đương 6,013%. 

• VIC: Trình kế hoạch doanh thu thuần 170.000 tỷ đồng (7,4 tỷ USD) và 

lợi nhuận sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và giảm 1% 

so với kết quả năm 2020. Năm 2026, tập đoàn dự định sẽ bán hàng trăm 

nghìn xe ôtô điện tại Mỹ. Riêng năm tới, kế hoạch từng là bán 50.000-

60.000 xe nhưng do tình trạng thiếu chip, con số này được điều chỉnh xuống 

khoảng 15.000 chiếc. 

• TTF: Đã thông qua phương án phát hành chào bán hơn 59,46 triệu cổ 

phiếu riêng lẻ (cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi) với giá 

10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước, mức 

cổ tức ưu đãi cố định 12%/năm. 

• TGG: Đã thông qua việc thoái vốn toàn bộ 175.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 

sở hữu 5% tại CTCP Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia. 

• VHG: Đã thông qua phương án bán bớt vốn tại công ty con duy nhất 

là Công nghiệp Cao su Quảng Nam. Số lượng cổ phần dự kiến thoái đạt 

9,6 triệu cp. Tổng giá trị thoái vốn tối thiểu là 13 tỷ đồng, tương ứng trên 

1.350 đồng/cp. 

• TV2: Đăng ký góp vốn thành lập CTCP Năng lượng Sinh khối Hậu 

Giang. Tổng mức đầu tư của Nhà máy sinh khối Hậu Giang là 875 tỷ đồng. 

Trong đó, 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay từ các tổ chức tín dụng. 

Quy mô công suất là 20MW. Dự án dự kiến được khởi công vào Q 4/21. 

• OPC: CTCP Pacific Partners, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 3,41 triệu 

cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 12,86% trong ngày 21/6. Trước giao dịch, tổ chức 

trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu OPC nào. 

• CKG: CTCP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, cổ đông đã bán ra 

hơn 2,07 triệu cổ phiếu CKG, tỷ lệ 2,5% từ ngày 16/6 đến 23/6 theo 

phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên chỉ còn nắm giữ lô lẻ 

94 cổ phiếu CKG. 

• VNE: CTCP Malblue, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn 

– Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VNE, tỷ lệ 11,06% từ 

ngày 29/6 đến 28/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ 

chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VNE nào. 

TIN SÀN HOSE 

• SGH: Saigon Hotel dự kiến đem về 15 tỷ đồng tổng doanh thu (giảm 

15%) và lãi sau thuế 2,4 tỷ đồng (giảm 45% so với thực hiện năm 2020). 

• SZB: Ông Trần Chung Chiến, chồng bà Lương Minh Hiền – Tổng giám 

đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu SZB từ ngày 25/6 đến 23/7 theo phương 

thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại ông Chiến đang nắm giữ 500.000 cổ 

phiếu SZB, tỷ lệ 1,67%. 

• CSC: Ông Trần Văn Nam, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 cổ phiếu 

CSC từ ngày 25/6 đến 23/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện 

tại, ông Nam đang nắm giữ hơn 1,27 triệu cổ phiếu CSC, tỷ lệ 5,91%. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

SSI 100.7 VCS 0.76 

VHM 83.3 PVS 0.6 

VCB 70 PLC 0.5 

DXG 58.7 CVN 0.46 

GAS 57.2 CEO 0.21 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MBB -69.1 VND -3.36 

VPB -63.3 PCG -2.07 

CTG -60.5 BVS -2.01 

VIC -36.2 APS -0.31 

HSG -29.7 BCC -0.31 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 
CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa 

Việt Thành 
12/07/2021 

HSX Ngân hàng TMCP Bản Việt 22/07/2021 

• 9,1 triệu người Việt bị ảnh hưởng bởi đợt dịch 

thứ 4 và việc chậm tiêm vắc xin khiến "tiềm năng 

của Việt Nam đã thất thế nhất định". 19,2% cơ sở 

sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp; 21% 

hợp tác xã, liên doanh bị ảnh hưởng. Theo Bộ trưởng 

Dung, là đợt dịch thứ 4 này bắt đầu chuyển hướng 

sang cộng đồng mạnh hơn, tác động trực tiếp đến 

các khu chế xuất, khu công nghiệp. 

• Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quỹ vaccine phòng 

Covid-19 đã có gần đủ tiền để tiêm vaccine cho 

75 triệu dân.  Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin, 

Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bố trí 14.000 tỷ 

đồng, cùng với Quỹ vaccine phòng Covid-19 

khoảng 8.000 tỷ đồng, tổng cộng 22.000 tỷ đồng, 

nghĩa là gần đủ để tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 

75 triệu dân, mỗi người 2 mũi. 

• Lần đầu tiên, xuất khẩu phân bón đạt khối lượng 

và kim ngạch cao nhất. Sau hơn tám năm tham gia 

thị trường, đến thời điểm hiện tại, lần đầu tiên xuất 

khẩu phân bón nước ta đã đạt khối lượng 615.710 

tấn, tương đương giá trị 212,867 triệu USD... tăng 

49% về lượng và tăng 1,76 lần về trị giá.  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Xuất khẩu tôm tăng 12% so với cùng kỳ. Theo 

VASEP, tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam tính tới hết 

tháng 5 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ 

2020. Xuất khẩu tôm sang hầu hết thị trường đều đạt mức 

tăng trưởng tốt, riêng giá trị xuất khẩu tôm sang Trung 

Quốc - Hồng Kông giảm 19% so với cùng kỳ năm 2020. 

Các quốc gia thuộc CPTPP vẫn là khối thị trường xuất 

khẩu hàng đầu của các doanh nghiệp tôm Việt Nam. 

• Thủ tướng: Sớm đưa kim ngạch thương mại Việt 

Nam - Hàn Quốc lên 100 tỷ USD, trong đó Hàn Quốc 

ưu tiên nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam, nhất là nông 

sản, trái cây. Đồng thời khẳng định Việt Nam khuyến 

khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư vào 

Việt Nam, nhất là về chuyển đổi số, công nghiệp chế 

biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, y học... 

• Việt Nam sắp có sàn giao dịch nợ xấu. Tổng Giám đốc 

VAMC cho biết, được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà 

nước, đầu quý 3/2021, sàn giao dịch nợ xấu sẽ ra đời. 

Ngoài ra, được phép của Tổng thư ký Hiệp hội Ngân 

hàng, VAMC còn thành lập câu lạc bộ với 23 thành viên, 

tạo diễn đàn để các bên lên tiếng, hướng tới các đơn vị 

tham gia thị trường mua bán nợ. 

TIN VĨ MÔ 

• Chủ tịch UBCKNN: Hệ thống giao dịch mới chắc chắn vận hành trong thời hạn đã cam kết. Ông Trần Văn Dũng khẳng 

định hệ thống mới sẽ được "go live" vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 như đã cam kết. 

• Nâng hạng thị trường MSCI: Việt Nam lại lỡ hẹn. Vào sáng 25/06, MSCI đã công bố kết quả phân loại thị trường định kỳ 

dành cho 84 thị trường chứng khoán trên thế giới. Theo kết quả vừa công bố, Việt Nam lại lỡ hẹn với danh sách xem xét để được 

nâng hạng từ thị trường cận biên (frontier market) sang thị trường mới nổi (emerging market). Trên thực tế, kết quả này có lẽ đã 

được nhiều chuyên gia dự báo từ trước vì đánh giá của MSCI về thị trường Việt Nam vẫn chưa thực sự cải thiện nhiều sau 1 

năm. Ngoài ra, tình trạng giao dịch khó khăn trên sàn HOSE trong năm nay cũng có thể là yếu tố gây cản trở tiến trình xem xét 

nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. MSCI cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng nghẽn lệnh tại HOSE. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.197 0.95% 

S&P 500 4.266 0.58% 

Nikkei 225 28.875 0.00% 

Kospi 3.286 0.30% 

Hang Sheng 28.880 0.25% 

SET 1.586 -0,40% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91,80 0.04% 

USD/CNY 6,481 0.22% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.465 -0,55% 

S&P500 VIX 15.97 -2,14% 

• Chứng khoán Mỹ thiết lập kỷ lục mới sau khi Tổng thống Joe Biden cho biết Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận với một 

nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng về dự luật đầu tư hạ tầng. S&P 500 tăng 0,6% và đóng cửa ở đỉnh mọi thời đại 4.266,49 điểm, 

Nasdaq Composite tăng 0,7% lên đỉnh mới 14.370 điểm. Dow Jones tăng 1%. 

• Giá dầu hôm nay neo trên đỉnh gần 3 năm nhờ tín hiệu tăng trưởng nhu cầu. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,11% 

lên 73,39 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng tăng 0,07% lên 75,67 USD/thùng.  

• Giá vàng biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay khi đồng USD tăng trở lại. Giá vàng giao ngay tăng 0,02% lên 

1.774,8 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 giảm 0,08% xuống 1.775,25 USD. 

• Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% xuống 1,1929. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,05% xuống 1,3914. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 109,72. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Tổng thống Joe Biden đạt thoả thuận mới về gói chi tiêu cơ sở 

hạ tầng với một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng. Nhà Trắng cho biết thỏa 

thuận cơ sở hạ tầng sẽ bao gồm 579 tỷ USD chi tiêu mới.  

• Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ vào tháng 8, 

nếu các nhà lập pháp không nhanh chóng hành động để đình chỉ 

hoặc nâng giới hạn vay. Bà Yellen nói rằng để tránh bất ổn cho thị 

trường tài chính, quốc hội nên thông qua luật giới hạn nợ mới - cho 

phép Kho bạc tiếp tục vay - trước khi lệnh đình chỉ gần nhất hết hạn 

vào ngày 31/7. 

HIGHLIGHT 


