
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.75% 1.00% 

Giá cuối ngày 1390.12 318.22 

KLGD (triệu cổ phiếu) 598.1 117.52 

GTGD (tỷ đồng)  19,128   2,909  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-2,391,390 -388,220 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

82.94 -6.73 

Số CP tăng giá 223 120 

Số CP đứng giá 89 152 

Số CP giảm giá 147 87 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

TCD 
6% bằng tiền 

20% bằng cổ phiếu 
30/06/2021 

MSN 9,5% bằng tiền 

 
01/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• VCS: Công bố kết quả kinh doanh ước quý II năm 2021 với doanh thu 

thuần riêng ước đạt 1.793 tỷ đồng, tăng 59,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt ước đạt 528 tỷ đồng và 448 tỷ 

đồng, tương ứng tăng 73,2% và 74,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

• KBC: Phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu, ngày kết thúc đợt 

phát hành là 24/6 với lãi suất cố định 10,8%/năm, kỳ hạn là 24 tháng. Trong 

đó, 99,4% lượng trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư tổ chức trong 

nước và nước ngoài; và 0,6% tổng số lượng trái phiếu được phân phối cho 

nhà đầu tư cá nhân. 

• MWG: Sau 5 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 

51,830 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế 

(LNST) đạt 2,172 tỷ đồng (tăng 26%). Với kết quả này, MWG đã thực hiện 

41% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch LNST cả năm. 

• VCG: Thông báo, đã hoàn tất việc mua hơn 6,43 triệu cổ phần tại 

CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc (ND2). Qua đó, kể từ ngày 

23/6, ND2 trở thành công ty con của VCG.Liên quan đến VCG, Công ty đã 

thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 2021 với tổng giá trị theo 

mệnh giá tối đa 2.500 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu không chuyển đổi, mệnh 

giá 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng. 

• DXG: Nhóm quỹ thuộc quản lý của Dragon Capital, cổ đông lớn đã 

mua vào hơn 2,71 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 24/6. Qua đó, nâng sở 

hữu tại DXG lên hơn 74,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,37%. 

• GMC: CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh 

(GIL), cổ đông lớn đăng ký mua 500.000 cổ phiếu GMC từ ngày 30/6 

đến 29/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch 

thành công, GIL sẽ nâng sở hữu tại GMC lên hơn 2,62 triệu cp, tỷ lệ 8,73%. 

• FRT: FPT Retail hoàn thiện hệ thống logistic cho phát triển chuỗi nhà 

thuốc Long Châu. FPT Retail dự kiến xây dựng hệ thống phân phối hàng 

hóa nhằm hoàn thiện hệ thống logistic; trong đó, hạn mức đầu tư dưới 200 

tỷ đồng, thời gian dự kiến trong năm 2021. 

• VPB: Công đoàn ngân hàng VPBank muốn mua thêm cổ phiếu VPB. 

Theo đó, Công đoàn ngân hàng đăng ký mua 557.044 cổ phiếu VPB, thời 

gian giao dịch dự kiến từ 30/6 - 29/7/2021. Trước giao dịch Công đoàn 

Ngân hàng sở hữu 1.775.257 cổ phiếu VPB, tương đương tỷ lệ 0,07%. 

TIN SÀN HOSE 

• VGI: Năm 2021, Viettel Global đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 

năm 2021 duy trì ở mức tương đương năm 2020, tức 20.000 tỷ đồng. Lợi 

nhuận trước thuế đặt kế hoạch dựa trên các kịch bản dịch bệnh và chính trị - 

xã hội các quốc gia đầu tư, khoảng 1.200 tỷ đồng. 

• MCF: Đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 đạt 560 tỷ đồng, lãi trước 

thuế 13.5 tỷ đồng. Các kế hoạch này đều nhích nhẹ so với thực hiện năm 

2020. Cổ tức dự kiến ở mức 7.2%/vốn điều lệ. 

• PVI: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC) đã trở thành cổ 

đông lớn của PVI từ ngày 22/6 sau khi mua vào hơn 13,8 triệu cổ phiếu, Tỷ 

lệ sở hữu của HSC tại PVI sau giao dịch là 6,19% 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM 86.3 THD 5.0 

VCB 83.7 VCS 2.7 

VIC 75.6 PAN 2.4 

GAS 61.3 PVI 1.9 

VNM 37.2 NTP 0.9 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG -175.4 VND -14.9 

MBB -64.6 SHS -2.3 

VPB -55.7 BVS -1.0 

FUEVFVND -51.3 PCG -0.9 

Gẽ -38.7 SHE -0.9 

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 

• Giảm 30 khoản phí, lệ phí từ nay đến cuối năm. 

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 47/2021 hướng 

dẫn về việc giảm mức thu nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19. Các khoản phí, lệ phí được giảm như giảm 50% 

mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực 

chứng khoán, giảm 50% mức phí thẩm định dự án 

đầu tư xây dựng, giảm 30% mức thu phí sử dụng 

đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách... 

Số giảm thu từ phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm 

2021 khoảng 1.000 tỷ đồng. 

• Cho thuê bất động sản chưa phải nộp thuế trong 

2021. Để giảm khó khăn cho người nộp thuế do tác 

động của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 52. Theo đó, cá nhân cho thuê tài sản 

phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 

2021 sẽ chưa phải nộp thuế cho đến hết ngày 

31/12/2021. 

• Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 6 tháng đầu 

năm khởi sắc. 6 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu 

tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 

gần 547 triệu USD (tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ). 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• 6 tháng đầu năm 2021 vốn FDI đăng ký mới tăng 

13.2% so với cùng kỳ. Đã có 80 quốc gia và vùng lãnh 

thổ có đầu tư tại Việt Nam. Đầu tư của một số đối tác lớn 

như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc đều tăng lên so với 

cùng kỳ. Tính lũy kế đến ngày 20/6/2021, cả nước có 

33,787 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 397.89 tỷ 

USD.  

• TP HCM thông qua kế hoạch đầu tư công gần 687.000 

tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn 

2021-2025, TP HCM thực hiện hơn 5.664 dự án và nhu 

cầu vốn đầu tư gần 687.000 tỷ từ nguồn vốn ngân sách 

Trung ương và địa phương. Trong đó, nhu cầu vốn đề 

xuất cân đối từ nguồn bội chi ngân sách thành phố là hơn 

38.788 tỷ đồng và nhu cầu vốn đề xuất cân đối từ ngân 

sách TP HCM là 634.073 tỷ đồng. 

• Ngân hàng Nhà nước có khả năng giữ nguyên chính 

sách hiện hữu. UOB tin rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ 

duy trì chính sách ổn định và VND chỉ trượt giá rất ít. 

Với khả năng kiểm soát đại dịch tốt như trong năm 2020 

và cùng với việc đẩy mạnh triển khai tiêm chủng, Ngân 

hàng Nhà nước có khả năng sẽ giữ vững lập trường chính 

sách của mình. 

TIN VĨ MÔ 

• Đất Xanh Service vừa được được chấp thuận niêm yết sau hơn 3 tháng HOSE tạm ngừng vì nghẽn lệnh Theo đó, 358,2 triệu 

cổ phiếu DXS của Đất Xanh Service được chấp thuận niêm yết trên HOSE, dự kiến tháng 7 tới chính thức niêm yết. 

• Hàng loạt cổ phiếu rời sàn chứng khoán trong tháng 7. Theo thông báo của HNX, có 9 cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch 

trên thị trường UPCoM, phần lớn rơi vào tháng 7. Nguyên nhân bị hủy giao dịch cổ phiếu là do bị hủy tư cách công ty đại chúng 

theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

• Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm được đưa vào giao dịch trên thị trường phái sinh. Hôm nay, Sở 

GDCK Hà Nội sẽ đưa sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm vào giao dịch trên thị trường chứng 

khoán phái sinh. Đây là sản phẩm thứ 3 trên thị trường chứng khoán phái sinh, sau 2 sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai 

chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ 5 năm. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.434 0.69% 

S&P 500 4.281 0.33% 

Nikkei 225 29.066 0.66% 

Kospi 3.302 0.51% 

Hang Sheng 29.292 1.43% 

SET 1.583 -0,19% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91,81 0.04% 

USD/CNY 6,456 -0,22% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.465 -0,55% 

S&P500 VIX 15.62 -2,19% 

• Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần diễn biến tích cực, nhất là nhóm cổ phiếu ngành tài chính sau khi Fed công bố kết quả 

bài kiểm tra sức chịu đựng hàng năm. S&P 500 tăng 0,3% và đóng cửa ở đỉnh lịch sử 4.280,7 điểm, Dow Jones vọt 

0,7%, Nasdaq Composite giảm 0,1%. 

• Giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi leo dốc hơn 3% trong tuần trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ 

WTI của Mỹ tăng 0,31% lên 74,27 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng tăng 0,2% lên 75,53 USD/thùng.  

• Giá vàng hôm nay biến động trái chiều vào đầu tuần mới. Giá vàng giao ngay giảm 0,01% xuống 1.781,9 USD/ounce, giá 

vàng giao tháng 8 tăng 0,25% lên 1.782,35 USD. 

• Tỷ giá USD hôm nay không nhiều biến động trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,07% lên1,1936. Tỷ 

giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,07% lên 1,3889. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 110,82. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Deutsche Bank cảnh báo về nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh 

tế mới. Theo phân tích mới của ngân hàng Deutsche Bank, sự gia 

tăng các khoản nợ trong giai đoạn dịch Covid-19, tâm lý thoải mái 

với việc vay nợ và quan điểm cho rằng lãi suất sẽ không bao giờ 

tăng có nguy cơ dẫn thế giới vào một cuộc khủng hoảng kinh tế 

mới.  

• Nhật Bản chính thức phê chuẩn Hiệp định RCEP. Cụ thể, Nội 

các Nhật Bản phê chuẩn RCEP, qua đó hoàn tất mọi thủ tục trong 

nước cần thiết để thông qua hiệp định này. Đây sẽ là thỏa thuận 

thương mại đầu tiên của Nhật Bản có sự tham gia của cả Trung 

Quốc và Hàn Quốc - đối tác thương mại lớn nhất và lớn thứ ba của 

nước này. 

• Lạm phát lõi tại Mỹ tăng cao nhất trong gần 3 thập kỷ. Chỉ số 

lạm phát chính mà Cục dự trữ liên bang Mỹ sử dụng để thiết lập 

chính sách đã tăng 3,4% trong tháng 5 so với một năm trước, mức 

tăng nhanh nhất kể từ đầu những năm 1990. 

HIGHLIGHT 


