
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.13% 1.53% 

Giá cuối ngày 1405.81 323.1 

KLGD (triệu cổ phiếu) 699.51 127.96 

GTGD (tỷ đồng)  23,192   2,964  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-5,125,176 -107,700 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-216.16 9.11 

Số CP tăng giá 228 124 

Số CP đứng giá 74 121 

Số CP giảm giá 157 114 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

VID 15% bằng cổ phiếu 01/07/2021 

MSN 9,5% bằng tiền 01/07/2021 

VPG 10% bằng cổ phiếu 01/07/2021 

HT1 10% bằng tiền 02/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• DXS: Dự kiến lên sàn giá 4x, Đất Xanh Services lại bất ngờ “hạ giá” 

xuống còn 32.000 đồng/cp. Cũng theo DXS, công ty dự kiến giao dịch trên 

HoSE vào ngày 6/7/2021. Tuy nhiên với quy định hiện hành và tình trạng 

hệ thống giao dịch mới của HoSE (do FPT cung cấp) chưa hoàn thiện, DXS 

cần HoSE xác nhận chính thức ngày giao dịch này. Ngay khi có được xác 

nhận chính thức từ HoSE, DXS sẽ thông tin chính thức tới nhà đầu tư. 

• NVL: Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trị giá hơn 

237,5 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc 

Thịnh. 

• AAA: CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) không mua được cổ 

phiếu nào trong tổng số lượng đăng ký mua trước đó là 7 triệu cổ phiếu 

với lý do thị trường không thuận lợi. Mặc dù không mua thêm được cổ 

phiếu, nhưng APH vẫn đang sở hữu tới 50,59% vốn điều lệ tại AAA. 

• HHS: Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ 14,8 triệu cổ 

phiếu HHS sở hữu, tỷ lệ 5,39% theo phương thức thỏa thuận trong ngày 

25/6. Theo chiều ngược lại, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 

(TCH), cổ đông lớn của HHS đã mua vào đúng 14,8 triệu cổ phiếu HHS 

cùng ngày, qua đó, nâng sở hữu tại HHS lên 140,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 

51,06% và trở thành Công ty mẹ của HHS. 

• NLG: Ông Nguyễn Hiệp, con ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch 

HĐQT – đã mua 1,3 triệu cp trong tổng số 1,5 triệu cp đăng ký mua trước 

đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.665.571 cp (tỷ lệ 0,47%). Giao 

dịch thực hiện từ 27/5 đến 25/6/2021. 

• VOS: Năm 2021, VOSCO đặt ra mục tiêu, sản lượng vận tải đạt 5 triệu 

tấn, doanh thu đạt 1.227 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng. 

• HOT: CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A đăng ký mua 241.000 cp. Trước 

giao dịch I.P.A sở hữu 1.359.575 cp (tỷ lệ 16,99%). Giao dịch dự kiến thực 

hiện từ 1/7 đến 30/7/2021. 

• HAX: Haxaco lên kế hoạch phát hành 350.000 cổ phiếu thưởng cho ban 

điều hành với giá 0 đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 

cổ phiếu ESOP thưởng cho nhân viên. Được biết, trong ĐHCĐ năm 2021, 

doanh nghiệp dự kiến phát hành 1,45 triệu cp ESOP, tương ứng tỷ lệ 3,95% 

tổng số cổ phần đang lưu hành với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. 

• DAH: Khách sạn Đông Á tiếp tục lên kế hoạch vay 65 tỷ đồng từ thành 

viên HĐQT với lãi suất 0%. Doanh nghiệp dự kiến dùng số tiền 65 tỷ 

đồng vào mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh. 

•  

TIN SÀN HOSE 

• TNG: Ông Lưu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 120.000 cổ 

phiếu TNG từ ngày 29/6 đến 28/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

Hiện tại, ông Huy đang nắm giữ hơn 142.000 cổ phiếu TNG, tỷ lệ 0,18%. 

• NTH: Ông Nguyễn Đình Thọ, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. 

Trước giao dịch ông Thọ sở hữu 438.831 cp (tỷ lệ 4,06%). Giao dịch dự kiến 

thực hiện từ 30/6 đến 21/7/2021. 

• IDC: Đại diện Bitexco xin từ nhiệm sau khi hoàn tất thoái 22,5% vốn 

điều lệ. Lý do từ nhiệm do ngày 15/6, cổ đông chiến lược Công ty TNHH 

Tập đoàn Bitexco đã hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn góp. Ông Bảo là người 

đại diện phần vốn góp của Bitexco tại IDICO, vì vậy ông làm đơn từ nhiệm. 

 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VHM 135.4 VND 21.8 

VCB 103.8 THD 1.0 

VIC 33.9 PVI 0.6 

FUEVFVND 25.2 SHS 0.3 

KDC 22.2 CEO 0.3 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPB -354.5 PAN -8.2 

HPG -219.7 BVS -1.2 

MSB -44.3 VCS -0.9 

MBB -22.1 PCG -0.9 

HCM -20.3 KKC -0.8 

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 

• Hàng không Việt sẽ phục hồi từ quý 3/2021? Dự 

báo lạc quan này được Cục Hàng không Việt Nam 

căn cứ trên thực tiễn tiêm vắc xin trong nước và thế 

giới. Đặc biệt, tại nhiều thị trường trọng điểm của 

hàng không Việt Nam như Đông Bắc Á, châu Âu sẽ 

đủ điều kiện tạo miễn dịch cộng đồng, làm cơ sở 

từng bước mở quý 3, đầu quý 4 năm nay. 

• Business Times: Việt Nam là lựa chọn hàng đầu 

của doanh nghiệp châu Âu ở ASEAN. 9/10 doanh 

nghiệp châu Âu kinh doanh tại ASEAN được dự báo 

sẽ tăng trưởng trong năm tới. Việt Nam, Malaysia 

và Thái Lan là các thị trường hàng đầu được những 

doanh nghiệp này lựa chọn để mở rộng hoạt động. 

Đáng chú ý, Việt Nam đứng đầu danh sách là điểm 

đến đầu tư hấp dẫn, với 60% người lựa chọn mở rộng 

hoạt động kinh doanh và sản xuất tại đây. 

• Đường sắt lỗ nặng, nguy cơ dừng hoạt động. Cùng 

với kiến nghị được vay ưu đãi 800 tỷ đồng, VNR 

cũng kiến nghị có các chính sách hỗ trợ cho 13.000 

lao động khối vận tải đang bị mất việc và thiếu việc 

làm vì dịch Covid-19. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Bất chấp đại dịch, doanh thu phí bảo hiểm khai thác 

mới dự báo tăng 30%. Cuối tháng 5, tổng doanh thu phí 

bảo hiểm của các doanh nghiệp ước đạt 77.208 tỷ đồng, 

tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng tài sản của 

toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 628.388 tỷ đồng, tăng 

23,18% so với cùng kỳ năm 2020. 

• Ngân hàng Việt vẫn hút vốn ngoại. Để có thể hiện thực 

hoá mục tiêu, chiến lược đề ra, rất nhiều nhà băng ngày 

càng tích cực hơn trong việc chủ động tìm kiếm những 

đối tác ngoại. Ở thời điểm này hệ thống các ngân hàng 

Việt Nam phải tập trung vào bốn điểm: người lao động, 

quản lý tài chính, khách hàng và đối tác. Lựa chọn được 

đối tác ngoại phù hợp với ngân hàng là một trong những 

yếu tố sẽ giúp cho nhà băng gia tăng tiềm lực tài chính 

và nâng cao năng lực quản trị, điều hành. 

• Lãi suất thấp kỷ lục: Khó được vay mới, vì sao? Trước 

những làn sóng dịch COVID-19 liên tiếp, đại diện nhiều 

doanh nghiệp, hiệp hội kiến nghị được tiếp cận với các 

khoản vay hỗ trợ để có thể phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Tuy nhiên, do cạn kiệt tài sản đảm bảo khiến DN khó tiếp 

cận gói vay mới dù lãi suất thấp. 

 

TIN VĨ MÔ 

• Quỹ ETF CUBS bắt đầu giải ngân vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo dữ liệu từ Bloomberg, quỹ Asian Growth 

Cubs ETF đã giải ngân phiên đầu tiên vào TTCK Việt Nam với giá trị 1,77 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng). CCQ ETF 

FUEVFVND có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ này với tỷ lệ 11,89% NAV. 

• Một loạt cổ phiếu lên UPCoM sau khi hủy niêm yết tại HNX. HNX có thông báo về việc đưa các cổ phiếu gồm Đầu tư và 

Phát triển Sóc Sơn (DPS), Khoáng sản và Đầu tư Visaco (VMI), Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (NHP) và Sông Đà 1.01 (SJC) 

vào giao dịch trên thị trường đăng ký giao dịch UPCoM. Ngày giao dịch đầu tiên của các cổ phiếu này trên UPCoM vào 2/7. 

• Vụ trưởng Phát triển thị trường: Cơ hội trên TTCK đang lớn hơn thách thức. Bà Tạ Thanh Bình cho rằng yếu tố cơ hội 

vẫn thắng thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tương quan về sự rút ròng của nhà đầu tư nước ngoài 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khiêm tốn so với các nước trong khu vực. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.283 -0,44% 

S&P 500 4.290 0.23% 

Nikkei 225 28.795 -0,87% 

Kospi 3.291 -0,34% 

Hang Sheng 29.281 -0,04% 

SET 1.579 -0,22% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 91,92 0.04% 

USD/CNY 6,456 -0,00% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.485 0.47% 

S&P500 VIX 15.76 0.90% 

• Chứng khoán Mỹ ghi nhận đỉnh mới, động lực chính là Facebook và các cổ phiếu công nghệ khác. S&P 500 tăng 0,23% và 

đóng cửa ở đỉnh 4.290,61 điểm. Nasdaq Composite cũng tăng 0,98% lên kỷ lục mới 14.500,51 điểm. Dow Jones lùi 0.44%. 

• Giá dầu thô biến động trái chiều sau khi giảm mạnh vào phiên trước vì số ca mắc COVID-19 gia tăng tại châu Á và châu 

Âu. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,05% lên 72,88 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 8 tăng 0,08% lên 74,12 

USD/thùng.  

• Giá vàng hôm nay giảm khi giới đầu tư đánh giá chính sách của Fed. Giá vàng giao ngay giảm 0,07% xuống 1.777,2 

USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 cũng giảm 0,19% xuống 1.777,35 USD. 

• Tỷ giá USD hôm nay bình ổn trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1926. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,05% xuống 1,3876. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 110,61. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• AstraZeneca cam kết giao vaccine đúng hẹn cho các nước Đông 

Nam Á. AstraZeneca cho biết Thái Lan, nơi đang sản xuất vaccine 

của hãng này trong nước, sẽ nhận được 6 triệu liều như đã thỏa 

thuận trong tháng này, trong khi việc xuất khẩu vaccine sang các 

nước Đông Nam Á khác sẽ bắt đầu vào đầu tháng 7. 

• Hội đồng IMF thông qua kế hoạch phân bổ 650 tỷ USD để giúp 

các nước nghèo. Hội đồng điều hành của IMF nhất trí phát hành 

Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) trị giá kỷ lục 650 tỉ USD, để phân bổ 

cho các nước thành viên. Kế hoạch này vẫn còn chờ sự phê duyệt 

cuối cùng từ hội đồng thống đốc – bao gồm các đại diện, thường là 

bộ trưởng tài chính hoặc thống đốc NHTW, của 190 quốc gia thành 

viên IMF. Giám đốc IMF, Kristalina Georgieva trước đó cho biết 

quá trình phê duyệt cuối cùng dự kiến hoàn tất trong tháng 8/2021. 

HIGHLIGHT 


