
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.61% 0.74% 

Giá cuối ngày 1417.08 325.72 

KLGD (triệu cổ phiếu) 753.56 151.06 

GTGD (tỷ đồng)  26,131   3,580  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

862,800 -461,320 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-231.76 -9.55 

Số CP tăng giá 224 88 

Số CP đứng giá 68 179 

Số CP giảm giá 165 92 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

HTI 10% bằng tiền 02/07/2021 

VSA 30% bằng tiền 02/07/2021 

PBP 8% 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 

CAN 18% bằng tiền 07/07/2021 

CTG 29,0695% bằng cổ phiếu 07/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• IJC: Phát triển hạ tầng kỹ thuật đã sử dụng hết 1.001 tỷ đồng thu được 

từ đợt phát hành 80 triệu cổ phiếu năm 2020. Cụ thể, tính tới 30/6/2021, 

công ty đã sử dụng 771,2 tỷ đồng đầu tư dự án Sunflower, bằng 100% kế 

hoạch dự kiến phân bổ; sử dụng 230 tỷ đồng đầu tư dự án IJC Aroma, bằng 

100% theo số tiền dự kiến phân bổ. 

• CNG: CNG Việt Nam ước tính lợi nhuận quý II/2021 đạt 29,55 tỷ đồng. 

Theo đó, doanh nghiệp công bố sơ kết tình hình kinh doanh quý II/2021 với 

sản lượng khí CNG đạt 75,25 triệu Sm3, bằng 116% kế hoạch quý, doanh 

thu đạt 814,3 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch quý và lợi nhuận trước thuế đạt 

29,55 tỷ đồng, bằng 182% kế hoạch quý II/2021. Được biết, trong quý 

II/2020, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt âm 58,7 triệu đồng. 

• DPM: Điều chỉnh tăng lợi nhuận năm 2020 thêm 239 tỷ theo Kiểm toán 

Nhà nước. Theo Kiểm toán Nhà nước, doanh thu năm 2020 của DPM sẽ 

điều chỉnh tăng thêm 163 tỷ, còn lợi nhuận sau thuế tăng 239 tỷ đồng. Theo 

đó, doanh thu 2020 đạt 8.203 tỷ, lợi nhuận trước thuế 1.117 tỷ và lãi sau 

thuế là 941 tỷ đồng. 

• HDG: Tập đoàn Hà Đô thành lập công ty năng lượng vốn điều lệ 1.200 

tỷ đồng. Theo đó, CTCP Năng lượng Hà Đô có vốn điều lệ dự kiến là 1.200 

tỷ đồng, giá trị góp vốn của Tập đoàn Hà Đô là 1.199,6 tỷ đồng, chiếm 

99,97% vốn điều lệ. Hình thức vốn góp bằng tài sản dự kiến 1.100,68 tỷ 

đồng và vốn góp bằng tiền là 98,92 tỷ đồng. 

• LHG: Long Hậu khát vốn đầu tư dự án mới. Tại Đại hội cổ đông năm 

2021 vừa tổ chức, CTCP Long Hậu đã thông qua chủ trương đầu tư hàng 

loạt dự án mới, với tổng vốn đầu tư lên tới 5.995,95 tỷ đồng. Trong đó, ước 

tính sẽ sử dụng 3.255,95 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, tương ứng 54,3% tổng 

vốn đầu tư; 2.740 tỷ đồng vốn vay, chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư. 

• HDB: ADB nâng hạn mức tài trợ thương mại cho HDBank lên 125 

triệu USD. Cụ thể, Ngân hàng Phát triển châu Á vừa công bố nâng hạn 

mức tài trợ thương mại cho HDBank từ 75 triệu USD lên 125 triệu USD, 

nâng hạn mức tín dụng tuần hoàn từ 10 triệu USD lên 25 triệu USD. 

• CKG: CIC Group - Phó chủ tịch đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Giao 

dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn, dự 

kiến từ ngày 6/7 đến 6/8/2021. Nếu thành công, ông Sang sẽ nâng sở hữu 

tại CKG lên 600.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,727%. 

• CTG: VietinBank tiếp tục bán nhiều tài sản đảm bảo. Ngân hàng bán 

tài sản đảm bảo và nợ tại nhiều chi nhánh. Nhiều khoản nợ của cá nhân có 

tổng dư nợ gấp 3-5 lần dư nợ gốc. 

TIN SÀN HOSE 

• HHV: Bamboo Capital thành cổ đông lớn của Đèo Cả. Cụ thể, Bamboo 

Capital và các đối tác chiến lược sẽ đầu tư tối thiểu 50 triệu cổ phiếu HHV. 

Sau khi trở thành cổ đông lớn, doanh nghiệp này sẽ hợp tác nghiên cứu đầu 

tư các dự án hạ tầng giao thông như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đại lộ TP 

HCM - TP Tân An (Long An), tuyến tránh phía Tây TP Cần Thơ... 

• DXD: Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV muốn thoái toàn bộ 51% vốn. Tổng 

công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã đăng ký bán toàn bộ 

520.047 cổ phiếu, tương ứng 51% vốn của CTCP Đầu tư và Xây dựng – 

VVMI. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, dự kiến từ 

ngày 6/7 đến ngày 4/8/2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VCB 76.9 THD 2.1 

MSN 45.2 MBS 1.7 

E1VFVN30 44 PVS 1.7 

MBB 40.1 VCS 1.7 

GAS 36.9 APS 1.4 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPB -338.2 VND -11.7 

CTG -297.7 BVS -2.9 

NVL -57.4 PAN -2.8 

VIC -37.6 PCG -1.7 

HCM -22.4 SD9 -0.4 

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 

• Đạt được thỏa thuận đơn giản quy trình thông 

quan, rau quả xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 

hơn 16%. 5 tháng đầu năm 2021 rau quả xuất 

khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 1,05 tỷ USD, 

tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng 

tăng 1,3 điểm phần trăm so với 5 tháng đầu năm 

ngoái. Theo Cục Xuất nhập khẩu tình hình xuất 

khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc tiếp 

tục được cải thiện, từ đầu tháng 6/2021 các lực 

lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đạt 

được thỏa thuận về kiểm dịch thực vật để đơn giản 

hóa quy trình thủ tục và rút ngắn thời gian thông 

quan cho xuất khẩu trái cây tươi.  

• Bắc Ninh, Bắc Giang dự kiến 'bình thường mới' 

từ 10/7, đưa hàng loạt khu công nghiệp vào hoạt 

động. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, khi tình 

hình tốt lên phải hết sức cảnh giác. Tất cả nhà máy, 

xí nghiệp trong các KCN đã hoạt động trở lại phải 

tuyệt đối an toàn, "làm đến đâu chắc đến đấy". 

Kinh nghiệm của Bắc Giang tổ chức các khu nhà 

trọ thành ký túc xá cho công nhân của từng doanh 

nghiệp là rất tốt, cần nhân rộng, phát huy. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• NHNN được giao nghiên cứu thí điểm tiền ảo dựa trên 

blockchain từ năm 2021 đến 2023. Quyết định này tập 

trung nhiều hơn vào kế hoạch phát triển chính phủ điện 

tử, trong tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam có chỉ số phát 

triển chính phủ điện tử, chính phủ số ở mức độ cao trên 

thế giới, nhóm 30 nước dẫn đầu của Liên hiệp quốc. 

• Kinh tế TP HCM tăng trưởng 5,46%, trong đó, khu 

vực nông - lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,48%, khu vực 

công nghiệp và xây dựng tăng 3,58%, khu vực thương 

mại dịch vụ tăng 5,86%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 541.685 tỷ 

đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa trong giai đoạn này ước đạt 

20.344 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. 

• Giá xăng dầu tăng khiến doanh nghiệp và nền kinh tế 

thêm lao đao. CPI tháng 6/2021 tăng 2,41% và nhóm 

giao thông cũng tăng cao nhất 15,54% so với tháng 

6/2020, chủ yếu do từ tháng 7/2020 đến nay, giá xăng 

A95 tăng 5.940 đồng/lít; giá xăng E5 tăng 5.510 đồng/lít 

và giá dầu diezen tăng 4.000 đồng/lít. Giá xăng dầu thời 

gian qua đã tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng cũng 

như các yếu tố kinh tế - xã hội khác. 

TIN VĨ MÔ 

• Thị trường chứng khoán chuẩn bị đón thêm một cổ phiếu ngân hàng. Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định 

chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM với mã giao dịch là VAB. 

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là gần 445 triệu đơn vị, tương đương giá trị đăng ký theo mệnh giá là gần 4.450 tỷ đồng. 

• Phó Chủ tịch UBCKNN: CTCK và nhà đầu tư cần thật cẩn trọng về margin. Dư nợ margin của các CTCK đang gần hết 

hạn mức. Một số đơn vị tăng vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay margin. UBCKNN đã có văn bản gửi các CTCK yêu cầu thực 

hiện tuân thủ quy định. 6 tháng tới, UBCKNN sẽ thực hiện quyết liệt việc kiểm tra các CTCK để đảm bảo cung cấp dịch vụ theo 

đúng quy định pháp luật. Dịch bệnh có thể có những yếu tố chưa lường trước được nên cần phải cẩn trọng để giữ thị trường 

chứng khoán hoạt động bền vững. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.633 0.38% 

S&P 500 4.320 0.52% 

Nikkei 225 28.789 0.29% 

Kospi 3.291 0.28% 

Hang Sheng 28.828 -0,57% 

SET 1.594 0.38% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,57 -0,03% 

USD/CNY 6,4691 0.02% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.463 -1,16% 

S&P500 VIX 15.48 -2,21% 

• Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, nhóm dầu khí dẫn sóng. S&P 500 tăng 0,5% lên 4.320 điểm. Đây là phiên lên đỉnh mới thứ 

6 liên tiếp.  Dow Jones tăng 0.4%, Nasdaq Composite nhích 0,1%. 

• Giá dầu thô tăng 2% vì dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất OPEC có thể tăng sản lượng chậm hơn dự kiến trong những tháng 

tới. Giá dầu thô Brent giao dịch ở mức 75,84 USD/thùng, tăng 1,6%. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,4% lên 75,23 USD/thùng.  

• Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay giảm 0,02% xuống 1.776,6 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 

tăng 0,01% lên 1.777,15 USD/ounce.  

• Tỷ giá USD hôm nay duy trì đà tăng ấn tượng trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,03% xuống 1,1843. 

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,05% xuống 1,3760. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 111,60. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• OECD nhất trí về việc cải cách thuế doanh nghiệp nhằm tạo sự 

công bằng. 130 quốc gia OECD ngày 1/7 đã đồng ý về quy định 

cải cách thuế toàn cầu. Kế hoạch này bao gồm hai phần: phần 1 quy 

định áp mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các doanh nghiệp; 

phần 2 quy định một loại thuế kỹ thuật số áp dụng cho các doanh 

nghiệp kỹ thuật số trên toàn cầu. 

• Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 2.4 ngàn tỷ đô vì cú sụp của 

ngành du lịch. Đáng chú ý, 60% khoản thiệt hại này có thể rơi vào 

ngành du lịch của các nước đang phát triển, nghĩa là có thể lên đến 

1.4 ngàn tỷ USD trong năm nay – theo bản báo cáo. Trong đó, tình 

trạng phân phối vắc-xin không đồng đều đang gây khó khăn cho 

các nền kinh tế đang phát triển – những nước phụ thuộc nhiều vào 

lượng du khách nước ngoài. 

 

HIGHLIGHT 


