
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.11% -0.15% 

Giá cuối ngày 1408.55 323.32 

KLGD (triệu cổ phiếu) 595.28 99.82 

GTGD (tỷ đồng)  21,056   2,300  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

16,070,336 -86,070 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

1756.23 -4.01 

Số CP tăng giá 139 86 

Số CP đứng giá 85 148 

Số CP giảm giá 233 125 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

VCG 9% bằng cổ phiếu 05/07/2021 

KSB 10% bằng cổ phiếu 06/07/2021 

DCM 8% bằng tiền 07/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• GMD: Năm 2021 GMD xây dựng hai kịch bản tăng trưởng. Trong kịch 

bản lạc quan, GMD dự kiến doanh thu đạt 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước 

thuế đạt 700 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 7% và 37%. Ở kịch bản trung 

bình, công ty dự kiến doanh thu tăng 4% đạt 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước 

thuế đạt 630 tỷ đồng, tăng 23%. 6 tháng đầu năm, GMD có doanh thu ước 

đạt 1.439 tỷ đồng, tăng 19% và thực hiện 51% kế hoạch; lợi nhuận trước 

thuế ước đạt 388 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ và thực hiện 55% kế hoạch 

lạc quan. 

• VPI: Cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

với tổng doanh thu hợp nhất 3.100 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước; 

lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 11% lên 341 tỷ đồng. 

• QCG: Đã thông qua việc giải thể Công ty con do QCG nắm giữ 

80%/vốn là Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển. 

Cùng với đó, QCG cũng giải thể công ty liên kết do QCG nắm giữ 31%/vốn 

là CTCP Bất động sản Quốc Cường Thuận An. 

• FDC: MB Capital trở thành cổ đông lớn, Nhà Thủ Đức muốn thoái 

sạch vốn. Theo đó, MB Capital vừa mua vào 4,16 triệu cổ phiếu FDC để 

nâng sở hữu từ 4,92% lên 15,69% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện 

ngày 22/6. Ở chiều ngược lại, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức dự kiến bán 

toàn bộ 16.611.715 triệu cổ phiếu FDC, tương ứng tỷ lệ 43% vốn điều lệ 

với giá chuyển nhượng theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 12.000 

đồng/cổ phiếu, thời gian dự kiến trong vòng 3 tháng kể từ khi có chủ trương 

thoái vốn. 

• NLG: Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ của ông Cao Tấn Thạch – Thành viên 

HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu NLG từ ngày 05/7 đến 03/8 theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà 

Liễu đã giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 2,85 triệu cổ phiếu. 

• CTG: VietinBank ước lãi 13.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, ước 

tăng 75% so với cùng kỳ, tương đương hoàn thành 77,38% kế hoạch lợi 

nhuận năm 2021. Tính đến hết quý II, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này ở 

mức 1,38%, tăng so với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu khoảng 110%. 

• VIX: CTCP Tư vấn Quản lý và Đầu tư Đỏ, cổ đông lớn đã bán ra 6,5 

triệu cổ phiếu VIX trong ngày 24/6. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm 

sở hữu tại VIX xuống còn hơn 6,36 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,98%. 

• FRT: Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc đã mua vào hơn 

104.000 cổ phiếu FRT từ ngày 31/5 đến 28/6 theo phương thức khớp lệnh. 

Sau giao dịch, ông đã nâng sở hữu lên tỷ lệ 0,53%. 

•  

TIN SÀN HOSE 

• TVN: Tổng công ty Thép ghi nhận doanh thu 6 tháng hợp nhất đạt 

20.545 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận trước 

thuế hợp nhất đạt 1.004 tỷ đồng, tăng 216% so với cùng kỳ năm 2020. Như 

vậy, sau 6 tháng đầu năm, TVN đã hoàn thành 67,3% kế hoạch doanh thu 

năm và 251% kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất. 

• VGT: ĐHCĐ Vinatex - Ước lãi 400 tỷ đồng sau 5 tháng, Phó chủ tịch 

Vingroup rời HĐQT. Về việc thoái vốn nhà nước, phía Vinatex cho biết sẽ 

triển khai theo quy định của pháp luật, tuy nhiên đến nay việc định giá vẫn 

chưa được tiến hành, nên HĐQT tập đoàn đánh giá khó hoàn thành việc thoái 

vốn nhà nước trong năm 2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

NVL 1,506 THD 5.1 

VHM 216.4 SHB 1.4 

VCB 133.4 TVB 1.0 

FUEVFVND 86 PVI 0.6 

BID 58.5 MAS 0.5 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPB -273.8 VND -10.6 

MBB -57.4 BVS -1.0 

VRE -29.1 PAN -0.8 

MSB -28.5 PVS -0.8 

CTG -25.2 VCS -0.6 

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 

• Nhiều chính sách có hiệu lực từ 1/7, người dân 

được hưởng lợi như nới điều kiện nhập khẩu vào 

TP lớn, bỏ điều kiện đăng ký tạm trú, tăng trợ cấp 

cho nhiều đối tượng... Đặc biệt, việc Luật Cư trú có 

hiệu lực kéo theo nhiều thay đổi trong đăng ký 

thường trú, tạm trú cũng như cấp sổ hộ khẩu, làm 

căn cước công dân. 

• Ngân hàng Thế giới duyệt hai dự án hơn 320 triệu 

USD hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch. Hai 

chương trình này được thiết kế để hỗ trợ chính quyền 

Trung ương và TP.HCM tăng cường quản trị đô thị 

và thúc đẩy phục hồi toàn diện, dựa trên chuyển đổi 

số và bền vững, qua đó khẳng định cam kết hỗ trợ 

các nỗ lực phục hồi của Việt Nam. 

• Xem xét gia hạn ưu đãi thuế sản xuất và lắp ráp 

ô tô. Trong bối cảnh Việt Nam đang dần mở cửa thị 

trường cho xe nhập khẩu nguyên chiếc từ nhiều quốc 

gia trên thế giới theo các hiệp định thương mại tự do 

mà Việt Nam đã ký kết, việc tiếp tục gia hạn chương 

trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô là cần thiết 

để hỗ trợ các doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh với 

xe nhập khẩu nguyên chiếc. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Lợi nhuận nhiều ngân hàng tăng vọt trong nửa đầu 

năm 2021. Vào những ngày cuối tháng 6, một số ngân 

hàng đã hé lộ kết quả kinh doanh nửa đầu năm với những 

con số ấn tượng. Với mức tăng trưởng ít nhất 70%, lợi 

nhuận của các ngân hàng như VietinBank, MSB và 

LienVietPostBank đã tiến gần tới vạch đích kế hoạch của 

cả năm. 

• Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 

ước tính đạt 775 ngàn tỷ đồng. Tiến độ thu ngân sách 

Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá trong bối cảnh 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ước tính đạt 57.7% dự 

toán năm. Chi ngân sách được thực hiện theo dự toán và 

tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị 

sử dụng ngân sách, ưu tiên chi cho các hoạt động phòng, 

chống dịch Covid-19. 

• Giải ngân tối thiểu 60% đầu tư công trong quý 

3/2021. Theo Nghị quyết 63 của Chính phủ, yêu cầu rà 

soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải 

ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu 

vốn; Thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn trong 

từng bộ, cơ quan, địa phương để đôn đốc, kiểm tra, giám 

sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư. 

TIN VĨ MÔ 

• Bứt phá ngoạn mục gần 28%, VN-Index là chỉ số chứng khoán tăng mạnh thứ 2 trên Thế giới trong nửa đầu năm 2021. 

Kết thúc phiên giao dịch 30/6, chỉ số VN-Index dừng tại 1.408,55 điểm, tăng 27,6% so với đầu năm. Đà tăng trưởng ngoạn mục 

của thị trường trong nửa đầu năm có đóng góp lớn từ nhóm cổ phiếu ngân hàng với hàng loạt mã tăng trưởng từ 50% - 80%, 

thậm chí không ít mã "tăng bằng lần". 

• 12,5 tỷ cổ phiếu từ chia thưởng, cuộc đua vốn hóa ngày càng khốc liệt. Thời gian tới, các công ty sẽ chốt quyền để phát hành 

thêm hơn 8,9 tỷ cổ phiếu cho cùng mục đích nói trên. Trong đó, 20 đơn vị chiếm gần 90% với hơn 8 tỷ cổ phiếu, ngân hàng góp 

mặt 14 đơn vị. Như vậy, tổng khối lượng phát hành để chia thưởng cổ phiếu là 12,5 tỷ đơn vị. Vinamilk rời khỏi top 5 vốn hóa 

thị trường do cổ phiếu giảm giá mạnh thời gian qua. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.502 0.61% 

S&P 500 4.300 0.21% 

Nikkei 225 28.732 -0,20% 

Kospi 3.278 -0,56% 

Hang Sheng 28.812 -0,53% 

SET 1.588 -0,23% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,42 0.01% 

USD/CNY 6,457 -0,00% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.465 -0,24% 

S&P500 VIX 15.83 -1,19% 

• Chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên cuối cùng của tháng 6, đánh dấu nửa đầu năm 2021 tương đối thuận lợi cho nhà đầu 

tư. Dow Jones tăng 0.62%, S&P 500 nhích thêm 0,1% lên 4.297,5 điểm, ghi nhận phiên lập đỉnh thứ 5 liên tiếp. Nasdaq 

Composite tụt lại phía sau khi giảm 0,2%. 

• Giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng vào phiên trước nhờ tồn kho dầu thô Mỹ giảm và nhu 

cầu phục hồi. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,04% lên 73,51 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 cũng tăng 

0,05% lên 74,66 USD/thùng.  

• Giá vàng hôm nay duy trì xu hướng giảm. Giá vàng giao ngay giảm 0,15% xuống 1.767,9 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 

8 cũng giảm 0,17% xuống 1.768,75 USD. 

• Tỷ giá USD hôm nay đạt đỉnh hai tháng trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1856. Tỷ giá đồng 

bảng Anh so với USD tăng 0,01% lên 1,3829. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 111,14. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Kinh tế Trung Quốc đón một loạt tin xấu. Theo số liệu mới nhất 

của Trung Quốc được công bố đà tăng trưởng khu vực công nghiệp 

đã chậm lại trong tháng 6, do nhu cầu đối với hàng hoá xuất khẩu 

từ Trung Quốc yếu đi trong khi các nút thắt cổ chai trên chuỗi cung 

ứng khiến hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ số PMI 

sản xuất giảm nhẹ từ mức 51 điểm trong tháng 5 xuống còn 50,9 

điểm trong tháng 6. 

• Những ca nhiễm mới ở Quảng Đông, trung tâm kinh tế và xuất 

khẩu hàng đầu, khiến những điểm tắc nghẽn trên chuỗi cung 

ứng trở nên trầm trọng hơn. Công suất của cảng Yantian ở Thâm 

Quyến, một trong những cảng bận rộn nhất thế giới, đã giảm 30% 

trong giai đoạn cuối tháng 5 và mới chỉ bắt đầu hồi phục trong 

những ngày gần đây. 

 

HIGHLIGHT 


