
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.23% 0.70% 

Giá cuối ngày 1420.27 328.01 

KLGD (triệu cổ phiếu) 706.82 139.52 

GTGD (tỷ đồng)  26,041   3,352  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

17,948,310 -797,290 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

1933.16 -28.3 

Số CP tăng giá 169 87 

Số CP đứng giá 72 150 

Số CP giảm giá 212 122 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DPM 7% bằng tiền 05/07/2021 

CAV 10% bằng tiền 05/07/2021 

VCG 9% bằng cổ phiếu 05/07/2021 

KSB 10% bằng cổ phiếu 06/07/2021 

MLC 15,38% bằng tiền 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 

TIG 10% bằng cổ phiếu 08/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• DBC: Công bố doanh thu quý II đạt 3.812 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 

đạt 214 tỷ đồng; lần lượt tăng 66% và giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. 

Đây là quý ghi nhận lợi nhuận thấp nhất từ quý IV/2019 dù doanh thu cao 

nhất. Bên cạnh đó, DBC đã thông qua việc góp vốn 84 tỷ đồng thành lập 

CTCP Dabaco Quảng Ninh, tương ứng tỷ lệ sở hữu 84% Công ty mới. 

• IBC: HĐQT đặt kế hoạch kinh doanh 2021 với doanh thu hợp nhất 

2.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng. Nếu so với kết quả IBC đã 

thực hiện năm 2020, doanh thu tăng 48,6%, nhưng lợi nhuận lại giảm 7%. 

• DPR: Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu 

1,076 tỷ đồng và lãi trước thuế 420 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 56% 

so với thực hiện năm 2020. Cổ tức dự kiến tối thiếu ở mức 30%/mệnh giá. 

• LSS: Thông báo, tỷ lệ sở hữu của LSS tại CTCP Phân bón Lam Sơn 

giảm từ 90% xuống còn 43,59% kể từ ngày 30/6. Nguyên nhân do, LSS 

không tham gia mua cổ phần phát hành thêm của Phân bón Lam Sơn. 

• VPB: Đã thông qua việc dùng 15 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 75,2 

triệu cổ phiếu quỹ hiện có để chào bán theo chương trình ESOP, với 

giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2021. 

• AAA: CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký mua 2,5 triệu cp. 

Trước giao dịch Tập đoàn An Phat Holdings sở hữu 150.129.056 cp (tỷ lệ 

50,59%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 16/7/2021. 

• DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 

200.000 cp trong tổng số 2.699.807 cp (tỷ lệ 4,82%) đang sở hữu. Giao dịch 

dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 6/8/2021. 

• HVN: Vietnam Airlines và SeABank ký hợp đồng cho vay tái cấp vốn 

2.000 tỷ đồng. Khoản vay sẽ được giải ngân một phần vào đầu tháng 7. 

Ngày 3/7, Vietnam Airlines, SeABank và CTCP Tập đoàn BRG cũng ký 

kết thỏa thuận hợp tác thỏa thuận chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của mỗi bên. 

• HAG: Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bán thoả thuận 51,5 triệu cổ phần 

HAGL Agrico, giảm sở hữu xuống 11,43% vốn. Giao dịch dự kiến thực 

hiện thông qua phương thức bán thoả thuận, thời gian thực hiện từ ngày 

7/7-5/8/2021. Mục đích nhằm tái cơ cấu tài chính. 

• DIG: Tổng công ty DIC bị Bà Rịa – Vũng Tàu phạt 110 triệu đồng vì 

hành vi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được 

duyệt.  Đồng thời, buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  

TIN SÀN HOSE 

• TNG: Tháng 6, TNG ghi nhận doanh thu tiêu thụ đạt 622 tỷ đồng, tăng 

20% so với cùng kỳ năm trước. Sang tháng 7, TNG dự kiến doanh thu tiêu 

thụ đạt 625 tỷ đồng, cao nhất so với các tháng trong nửa đầu năm 2021. 

• VND: CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A đã mua 56.188.354 cp (tỷ lệ 

26,199%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 16/6 đến 

25/6/2021. Ở chiều ngược lại, cùng thời gian, Công ty TNHH MTV Tài chính 

IPA đã bán toàn bộ 56.188.354 cp và không còn là cổ đông lớn. 

• HHV: CTCP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc đăng ký bán 50 triệu cp trong 

tổng số 88.230.365 cp (tỷ lệ 33%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện 

từ 6/7 đến 4/8/2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

 NVL  1,853.5 BCC 0.6 

 STB  104.6 NVB 0.5 

 MSN  83.9 MAS 0.5 

 HPG  70.1 BSI 0.4 

 GAS  59.1 VCS 0.4 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPB -223.5 VND -21.4 

CTG -173.4 PAN -4.8 

VIC -44.5 PVS -1.3 

MSB -26.8 NSC -1.3 

DPM -25.2 PCG -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 

• Doanh nghiệp khát lao động mùa dịch. Giãn cách, 

khoanh vùng cách ly... để phòng chống dịch Covid-

19 tại nhiều địa phương khiến hàng loạt doanh nghiệp 

thiếu hụt lao động, sản xuất khó khăn. Các doanh 

nghiệp quan ngại, số người bị nghỉ việc có thể chưa 

dừng lại vì các địa phương vẫn đang tiếp tục xét 

nghiệm, rà soát những người có liên quan. 

• Doanh nghiệp Nhật Bản muốn tăng nội địa hóa tại 

Việt Nam. Tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp 

Nhật Bản tại Việt Nam hiện còn thấp, chỉ 37%, dẫn 

đến gia tăng chi phí và rủi ro lớn, theo Trưởng đại diện 

JETRO. JETRO cũng cho biết gần 50% doanh nghiệp 

Nhật Bản đã và đang đầu tư vào Việt Nam “muốn mở 

rộng hoạt động kinh doanh” trong thời gian 1-2 năm 

tới. Con số này thuộc top đầu trong khu vực ASEAN. 

• Chính thức đề xuất tăng 15% lương hưu với 8 

nhóm đối tượng từ đầu năm 2022 nhằm đảm bảo bù 

đắp trượt giá để duy trì giá trị của khoản lương hưu, 

trợ cấp hiện hưởng của người thụ hưởng do tác động 

bởi yếu tố lạm phát. Đồng thời, chia sẻ một phần thành 

quả từ phát triển kinh tế của 3 năm 2019, 2020 và năm 

2021. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• VASEP dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản 2021 

có thể đạt 9 tỷ USD. Sự hồi phục nhu cầu tại hai thị 

trường lớn Mỹ và EU đã đưa kim ngạch XK thủy sản 

Việt Nam nửa đầu năm 2021 đạt trên 4.1 tỉ USD, tăng 

hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Những thị trường 

XK chính của tôm Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Đức đều đang gia tăng nhập khẩu tôm, do vậy XK 

sang những nước này tăng trưởng tốt.  

• Dù dịch bệnh, thu ngân sách nhà nước vẫn vượt chi 

hiếm thấy. Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước 

tiếp tục đạt 775 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng 

kỳ năm trước và tăng hơn cả so với thời điểm chưa có 

dịch COVID-19. Trong khi chi đầu tư phát triển tiếp tục 

chậm, sau nửa năm vẫn chưa đạt 1/3 kế hoạch cả năm.  

• Khối lượng hàng hóa vận tải biển quốc tế tăng 54%. 

Sản lượng vận tải hàng hóa của đội tàu biển Việt Nam 

trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng trưởng cao so 

với những năm gần đây, tăng 12% so với cùng kỳ năm 

2020. Đáng chú ý, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu 

vận tải biển quốc tế của đội tàu biển Việt Nam tăng 

54%, chủ yếu vận tải các tuyến gần như Trung Quốc, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực Đông Nam Á... 

TIN VĨ MÔ 

• Hệ thống giao dịch của HoSE do FPT cung cấp vận hành từ hôm nay. Hệ thống của FPT kỳ vọng nâng số lệnh từ mức 

900.000 đơn vị lên 3-5 triệu đơn vị mỗi phiên và bỏ cơ chế phân bổ đều cho các CTCK. 

• Giao dịch trái phiếu chính phủ đạt bình quân hơn 12.300 tỷ đồng/phiên trong tháng 6. Theo số liệu của HNX, trên thị 

trường sơ cấp, thông qua 18 đợt đấu thầu trái phiếu trong tháng 6/2021, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 31.803 

tỷ đồng trái phiếu, giảm 28% so với tháng trước. Tính đến hết quý II/2021, HNX đã tổ chức được 94 đợt đấu thầu, huy động 

được 141.493 tỷ đồng trái phiếu cho KBNN, đạt 40,4% kế hoạch huy động cả năm. 

• Việt Nam có thêm 7 công ty vốn hóa tỷ đô trong 6 tháng qua. Trong số 45 doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô hiện nay, nhóm ngân 

hàng góp mặt đông đảo nhất với 17 thành viên. Cổ phiếu của các nhà băng tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay đã có 

công lớn trong việc đẩy VN-Index và VN30-Index lên các đỉnh cao mới. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.786 0.44% 

S&P 500 4.352 0.75% 

Nikkei 225 28.617 -0,56% 

Kospi 3.296 0.42% 

Hang Sheng 28.252 -2,00% 

SET 1.578 -0,96% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,32 0.10% 

USD/CNY 6,4731 0.02% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.431 -0,10% 

S&P500 VIX 15.07 -2,65% 

• Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tăng điểm trên diện rộng và chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới sau khi báo cáo việc làm 

tháng 6 cho thấy thị trường lao động đang phục hồi nhanh chóng. S&P 500 tăng 0,75%, Nasdaq Composite tăng 0,81% lên 

đỉnh mới 14.639 điểm. Dow Jones tăng 0.44%. 

• Giá dầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay sau khi UAE phản đối chính sách sản lượng của OPEC+ và 

khả năng Iran sớm quay trở lại thị trường dầu. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,04% lên 75,19 USD/thùng, dầu thô 

Brent giao tháng 9 giảm 0,05% xuống 76,02 USD/thùng.  

• Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.785,8 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 

tăng 0,15% lên 1.786,05 USD.  

• Thẻ, ví điện tử, QR code, các hình thức thanh toán phi tiền mặt lên ngôi tại Đông Nam Á. Tại Đông Nam Á, 85% người 

tiêu dùng đón nhận các giải pháp thanh toán phi tiền mặt và quá trình chuyển đổi từ thanh toán tiền mặt sang phi tiền mặt có 

thể chỉ mất từ 3 năm đến 5 năm, theo báo cáo từ Visa. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ lên 7%, nhờ sự phục 

hồi mạnh mẽ của nền kinh tế lớn nhất thế giới từ đại dịch Covid-19 

và kỳ vọng vào kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội 

của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ngoài ra, IMF cũng nâng dự báo 

tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2022 lên 4.9%, cao hơn dự báo tăng 

3.5% đưa ra hồi tháng 4. 

• Mỹ có thêm 850,000 việc làm trong tháng 6. cao hơn ước tính 

706,000 việc làm của các chuyên gia kinh tế và cũng cao hơn mức 

583,000 việc làm trong tháng 5/2021. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp 

lại tăng lên 5.9% thay vì 5.6% như dự báo. 

HIGHLIGHT 


