
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.30% 0.21% 

Giá cuối ngày 1410.04 323.79 

KLGD (triệu cổ phiếu) 647.38 128.61 

GTGD (tỷ đồng)  21,325   3,131  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-633,722 -266,270 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

46.13 -12.48 

Số CP tăng giá 153 95 

Số CP đứng giá 60 137 

Số CP giảm giá 244 127 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

HTI 10% bằng tiền 02/07/2021 

VSA 30% bằng tiền 02/07/2021 

CAV 10% bằng tiền 05/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• POM: Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần 12.000 

tỷ, tăng 22%; lãi sau thuế 600 tỷ đồng, gấp 38 lần so với thực hiện năm 

2020. Pomina không chia cổ tức 2020 và lên kế hoạch 10% cho năm 2021. 

• CMV: Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu 3.800 tỷ đồng, 

lợi nhuận sau thuế là 25,6 tỷ đồng tăng 38,6% so với thực hiện trong 

năm 2020. Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến đầu tư công trình tổng 

kho bách hóa Năm Căn với diện tích 12.250 m2, vốn đầu tư dự kiến 14,98 

tỷ đồng; đầu tư mở rộng kho chứa hàng tại Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh 

Bạc Liêu với diện tích 333 m2, giá trị dự kiến đầu tư 700 triệu đồng. 

• DBT: Ngày 29/6, Bepharco đã hoàn tất việc tăng sở hữu tại CTCP Dược 

phẩm Yên Bái lên 85,9% vốn điều lệ. 

• DIG: Bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch 

HĐQT đã bán bất thành 1 triệu cổ phiếu DIG đăng ký bán từ ngày 28/5 

đến 27/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, hiện tại, bà 

Thành vẫn đang nắm giữ hơn 1,37 triệu cổ phiếu DIG, tỷ lệ 0,39%. 

• TCB: Ông Phan Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 150.000 

cổ phiếu TCB từ ngày 05/7 đến 28/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp 

lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Sơn sẽ giảm sở hữu tại TCB xuống 

còn hơn 2,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,06%. 

• BVH: Họp ĐHCĐ Bảo Việt - Tập đoàn muốn tăng vốn cho công ty 

thành viên. Năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 48.949 tỷ đồng. Lợi 

nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.597 tỷ đồng, cao hơn so với 35,3% kế hoạch 

năm, tăng 28,5% so cùng kỳ do diễn biến tích cực của thị trường tài chính, 

bảo hiểm, thị trường chứng khoán.  

• VHC, ANV: Vĩnh Hoàn và Navico không chịu thuế chống bán phá giá 

cá tra vào Mỹ trong đợt rà soát POR16. Với quyết định chính thức của 

DOC, Vĩnh Hoàn sẽ không bị truy thu thuế trong khoảng thời gian xem xét. 

Nam Việt là bị đơn tự nguyện được áp dụng mức thuế 0 USD/kg giống 

Vĩnh Hoàn. 

• CSM:  Casumina thận trọng với kế hoạch kinh doanh. HĐQT Công ty 

đã trình và được cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục 

tiêu doanh thu 4.504,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, giảm 

7% về doanh thu và 12% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2020. Nguyên 

nhân là do, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng vọt, cạnh tranh gay gắt và xuất 

khẩu vào thị trường Mỹ chịu ảnh hưởng bởi chi phí vận chuyển tăng cao, 

cùng chính sách thuế chống trợ cấp chính phủ và thuế chống bán phá giá. 

TIN SÀN HOSE 

• SGB: Một thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank đăng ký mua 1 triệu 

cổ phiếu. Hiện ông Trí không sở hữu cổ phiếu SGB nào. Sau giao dịch, tỷ lệ 

sở hữu của ông Trí tại Saigonbank dự kiến ở mức 0,33%. 

• MST: Uớc lãi lũy kế 6 tháng đạt 32 tỷ đồng, tự tin vượt kế hoạch năm. 

Theo thông tin từ MST, ước tính quý 2/2021, Công ty đạt doanh thu 120 tỷ 

đồng, lợi nhuận ước đạt 20 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 

227 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 32 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý 2 

đạt được nhờ mảng đóng góp chính là xây dựng, trong đó phần lớn là sản 

lượng hoàn thành của công trình dự án I Tower Quy Nhơn. 

 

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 

• Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng 6 tháng đạt 2,463.8 ngàn tỷ đồng, tăng 

4.9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ 

hàng hóa 6 tháng đạt 1,985.4 ngàn tỷ đồng, chiếm 

80.6% tổng mức và tăng 6.2% so với cùng kỳ năm 

trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng 

đầu năm nay ước tính đạt 224 ngàn tỷ đồng, chiếm 

9.1% tổng mức và giảm 2.7% so với cùng kỳ. 

• Hơn 67 ngàn doanh nghiệp được thành lập mới 

trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng 8.1% so với 

cùng kỳ năm trước và tăng 34.3% về vốn đăng ký. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng số doanh 

nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại 

hoạt động đạt 93.2 ngàn doanh nghiệp, tăng 6.9% so 

với cùng kỳ năm 2020; vốn đăng ký bình quân DN 

thành lập mới đạt 14.1 tỷ đồng, tăng 24.2%. 

• Việt Nam nhập siêu 1,47 tỷ USD trong 6 tháng 

đầu năm. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước 

nhập siêu 15,01 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài xuất siêu 13,54 tỷ USD. Trung Quốc là thị 

trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim 

ngạch đạt 53,4 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ. 

năm trước. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đạt 5.47%. Cơ cấu tín 

dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; 

kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi 

ro như bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông, 

chứng khoán. So với thời điểm cuối năm 2020, lãi suất 

trong 6 tháng đầu năm 2021 tương đối ổn định sau khi 

giảm mạnh trong năm 2020. 

• CPI quý 2/2021 tăng 2.67% so với cùng kỳ năm 

trước. Cụ thể CPI tháng 6/2021 tăng 0.19% so với 

tháng trước, trong đó: 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 

chỉ số giá tăng, 2 nhóm có chỉ số giá giảm và 1 nhóm 

giữ giá ổn định. Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng 

theo giá thế giới; giá điện, nước sinh hoạt tăng theo nhu 

cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm CPI quý 

2/2021 tăng so với cùng kỳ. 

• GDP quý 2/2021 tăng 6.61% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,82%, đóng 

góp 8.17%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 

8.36%, đóng góp 59.05%; khu vực dịch vụ tăng 3.96%, 

đóng góp 32.78%. 

TIN VĨ MÔ 

• VCBS: “Nếu hệ thống giao dịch mới của HOSE vận hành ổn định, Việt Nam có thể lọt vào danh sách theo dõi nâng hạng 

thị trường trong năm 2022”. VCBS cho rằng nếu hệ thống giao dịch chứng khoán mới của HOSE được đưa vào vận hành ổn 

định trong năm 2021 thì Việt Nam có thể được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong kỳ đánh giá thường niên 

năm 2022. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục cần thay đổi thêm những yếu tố khác để đáp ứng đủ các 

tiêu chí nâng hạng của MSCI. 

• Chủ tịch VSD: Dư nợ cho vay chứng khoán ở mức thấp. Dư nợ tín dụng ngân hàng vào chứng khoán 6 tháng tăng 3%. Tổng 

mức dư nợ của nền kinh tế đối với cho vay chứng khoán khoảng 0,48%, tương ứng 46.700 tỷ đồng, trong giới hạn kiểm soát và 

ở mức thấp. Dòng vốn margin theo UBCKNN hiện nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát và chưa quá lớn. Dòng tiền của khu vực 

dân cư trước đây đầu tư vào lĩnh vực khác giờ đây đổ vào TTCK, giúp các chỉ số tăng điểm. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.292 0.03% 

S&P 500 4.292 0.03% 

Nikkei 225 28.851 0.13% 

Kospi 3.296 0.30% 

Hang Sheng 28.964 -1,08% 

SET 1.591 0.78% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,06 0.01% 

USD/CNY 6,464 -0,00% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.477 -0,24% 

S&P500 VIX 16.02 1.65% 

• Chứng khoán Mỹ diễn biến thận trọng mặc dù xuất hiện nhiều thông tin khả quan về hoạt động kinh tế. Dow Jones tăng 

0.03%, Nasdaq Composite tăng 0,2% lên đỉnh mới 14.528 điểm. S&P 500 tăng 0,1% và có phiên phá kỷ lục thứ 4 liên tiếp. 

• Giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên sáng nay sau khi phục hồi vào phiên trước nhờ triển vọng phục hồi nhu cầu từ quan 

chức OPEC. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,74% lên 73,52 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng tăng 

0,04% lên 74,70 USD/thùng. 

• Giá vàng hôm nay biến động trái chiều sau khi xuống đáy 2 tháng. Giá vàng giao ngay tăng 0,03% lên 1.761,8 USD/ounce, 

giá vàng giao tháng 8 giảm 0,09% xuống 1.761,95 USD. 

• Tỷ giá USD hôm nay chứng kiến mức tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1900. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,3841. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,04% lên 110,55. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Bom nợ của Trung Quốc tiếp tục phình to sau cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu và tiếp tục bị đẩy lên mức kỷ lục do dịch 

Covid-19. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), 

nợ của quốc gia này đã ổn định trong một vài năm, trước khi bật 

tăng trở lại mức cao kỷ lục gần 290% GDP trong quý III/2020. 

• Malaysia bơm 36 tỷ USD “cấp cứu” nền kinh tế lao đao vì 

Covid-19. Malaysia ngày 28/6 công bố một gói kích cầu trị giá 150 

tỷ Ringgit, tương đương 36 tỉ USD, nhằm hỗ trợ người dân vượt 

qua giai đoạn khó khăn do lệnh phong toả chống Covid-19 được 

gia hạn. Ngoài ra, những người đề nghị xin giãn nợ 6 tháng sẽ được 

phê chuẩn ngay lập tức, cho dù mức thu nhập của họ là bao nhiêu.                                                          

HIGHLIGHT 


