
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -3.99% -2.82% 

Giá cuối ngày 1354.79 318.51 

KLGD (triệu cổ phiếu) 803.15 160.19 

GTGD (tỷ đồng)  28,673  3986.38 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-88,500 -152,520 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

46.68 -13.64 

Số CP tăng giá 59 57 

Số CP đứng giá 34 126 

Số CP giảm giá 350 176 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

MCF 7% bằng tiền 08/07/2021 

CPC 8% bằng tiền 08/07/2021 

DC4 5% bằng cổ phiếu 09/07/2021 

SHI 10% bằng cổ phiếu 09/07/2021 

MBB 35% bằng cổ phiếu 12/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• CII: Lên kế hoạch triển khai đề án chứng khoán hóa dòng tiền của một 

dự án BOT với tổng giá trị thực hiện dự kiến khoảng 4.475 tỷ đồng. Do 

đó, Công ty phê duyệt chủ trương thành lập Công ty Fintech để triển khai 

thực hiện đề án chứng khoán hóa dòng tiền dự án BOT. 

• MSB: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã bán toàn bộ 309.663 

cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/7 đến 20/8/2021. 

• GEX: Ông Võ Anh Linh, Thành viên HĐQT, đã mua 600.000 cp, nâng 

lượng sở hữu sau giao dịch lên 1,6 triệu cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch thực hiện 

ngày 2/7/2021. Cũng liên quan đến cổ phiếu GEX, ông Nguyễn Văn Tuấn, 

Tổng Giám đốc, đã mua 51.899.998 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch 

lên 138.399.998 cp (tỷ lệ 17,72%) – đây là thực hiện quyền mua cổ phiếu. 

Giao dịch thực hiện từ 1/7 đến 5/7/2021. 

• DXG: Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 10 triệu cp. 

Trước giao dịch ông Thìn sở hữu 63.187.173 cp (tỷ lệ 12,15%). Giao dịch 

dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 7/8/2021. 

• TCB: Bà Phùng Thị Thu Hồng, chị ông Phùng Quang Hưng – Phó 

Tổng Giám đốc thường trực – đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 

272.274 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 3/8/2021. 

Bên cạnh đó, Con gái Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đăng ký mua 

hơn 22 triệu cổ phiếu TCB, dự kiến giao dịch thực hiện từ ngày 12/7 đến 

4/8/21 theo phương thức khớp lệnh trên sàn và giao dịch thỏa thuận.  

• DPR: Cao su Đồng Phú vừa bán ra toàn bộ 2.875.210 cổ phiếu quỹ với 

giá bán trung bình là 59.717 đồng/cổ phiếu, thu về 171,7 tỷ đồng. Thời 

gian giao dịch được thực hiện từ 1/6 đến 30/6/2021. 

• PVT: PVTrans nhận bàn giao tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC đầu 

tiên. Đây là loại tàu chở khí hoá lỏng lạnh lớn nhất thế giới, với dung tích 

chở hàng 81.605 CBM. 

• KBC: Dragon Capital bán ra 1 triệu cổ phiếu Kinh Bắc trong phiên cổ 

phiếu giảm sàn. Nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ra 1 triệu cổ phiếu 

KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP để giảm sở hữu 

từ 6,05% về còn 5,84% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 6/7. 

• HPG: Sản lượng bán hàng của Hòa Phát giảm tháng thứ 3 liên tiếp do 

dịch bệnh và mùa mưa bắt đầu. Sản lượng thép xây dựng của doanh 

nghiệp giảm 29% so với tháng trước và giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. 

Đặc biệt, Hòa Phát giảm dần việc xuất khẩu phôi thép các tháng gần đây từ 

178.000 tấn tháng 3 xuống 52.000 tấn tháng 5. Riêng tháng 6 doanh nghiệp 

không công bố sản lượng xuất khẩu phôi thép. 

TIN SÀN HOSE 

• VC3: Chủ tịch VC3 muốn trở thành cổ đông nắm quyền chi phối. Ông 

Kiều Xuân Nam mới đây đã đăng ký mua gần 16.5 triệu cp VC3 từ ngày 07 

- 30/07. Nếu mua hết số cổ phiếu đã đăng ký, ông Nam sẽ trở thành cổ đông 

chi phối tại VC3 với tỷ lệ 51%. 

• DDH: Đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 giảm 56%. Cụ thể, DDH đặt kế 

hoạch đem về 48 tỷ đồng doanh thu và 1.35 tỷ đồng lãi sau thuế 2021, lần 

lượt giảm 31% và 56% so với thực hiện năm trước. Nguyên nhân là do huyện 

Cát Hải chỉ đạo dừng không đưa khách du lịch sang đảo Cát Bà dẫn đến 

lượng khách và phương tiện qua phà giảm rõ rệt. 

•  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

 STB  91.3 PVS 2.9 

 VCB  80.2 TVB 2.5 

 VHM  76.4 BSI 1.8 

 MSN  44.7 KLF 0.5 

 GAS  44.1 MAS 0.5 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG -105.9 VND -12.8 

HPG -88.3 SHS -3.8 

NVL -62.8 SHB -2.2 

SSI -58.7 VCS -2.1 

VPB -42.3 PCG -1.9 

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 

• Thu nhập của người Việt giảm vì Covid-19. Thu 

nhập bình quân một người đạt 4,2 triệu đồng/tháng 

trong năm vừa qua, giảm khoảng 1% so với 2019. 

Trong khi đó, bình quân thu nhập mỗi người trong 

giai đoạn 2016-2020 lại tăng 8,2%/năm. Thu nhập 

bình quân mỗi người ở khu vực thành thị đạt 5,6 

triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn. 

Nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân mỗi người 

đạt 9,1 triệu đồng/tháng vào năm vừa qua, cao hơn 

8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất có mức thu nhập 

1,1 triệu đồng/tháng. 

• Gần 13 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 

trong quý 2. Cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi 

trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao 

gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ 

luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Như vậy, 

so với quý I năm 2021, dịch Covid-19 đã làm tăng 

thêm 3,7 triệu lao động rơi vào tình trạng bị ảnh 

hưởng tiêu cực. Nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là 

nhóm lao động ở độ tuổi từ 25-54 với 75% lao động 

bị ảnh hưởng. Trong tổng số 12,8 triệu người bị tác 

động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, có 557 nghìn 

người bị mất việc, chiếm 4,4%. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Xuất khẩu sẽ “sáng” hơn trong những tháng cuối 

năm. Bộ Công Thương dự báo hoạt động xuất khẩu sẽ 

tiếp tục khởi sắc trong những tháng tới khi các hiệp định 

thương mại tự do đang dần được thực thi một cách toàn 

diện hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, giá hàng hóa xuất 

khẩu cũng đang có xu hướng tăng, nhất là các mặt hàng 

thế mạnh của Việt Nam sẽ là động lực quan trọng để gia 

tăng giá trị xuất khẩu. 

• Không chủ quan trong kiểm soát lạm phát. Diễn biến 

giá cả 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy khả năng kiểm soát 

chỉ số CPI cả năm dưới 4% như mục tiêu đề ra là trong 

tầm tay. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, tình trạng lạm 

phát thấp hiện nay một phần do tổng cầu yếu, ngoài ra 

hiệu quả của quản lý thị trường chưa cao cũng là vấn đề 

đáng lưu tâm. 

• 6 tháng đầu năm 2021, tín dụng chính sách xã hội 

tăng trưởng 6,3%. Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp 

tục hỗ trợ tích cực để các đối tượng chính sách phát triển 

sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ 

trợ người dân khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-

19 góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. 

TIN VĨ MÔ 

• Kỷ lục số tài khoản chứng khoán mở mới lại bị xô đổ trong tháng 6. Tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới 

trong tháng qua là 140.470 tài khoản, nhiều hơn 26.363 tài khoản so với tháng 5. Theo đó, Việt Nam có 4 tháng liên tiếp ghi 

nhận số lượng tài khoản mới vượt 100.000 tài khoản. Sau làn sóng ồ ạt mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Việt Nam đã có 

gần 3,4 triệu tài khoản tính đến cuối tháng 6. 

• Thị phần môi giới HOSE nửa đầu 2021: VPS đứng đầu, thứ hạng Top10 không khác quý I. Chứng khoán VPS và SSI là 

hai công ty có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo lớn nhất trên HOSE nửa đầu năm 2021, lần 

lượt là 15,12% và 11,34%. Ba công ty chứng khoán còn lại trong Top5 công ty có thị phần lớn nhất là Chứng khoán HSC, Chứng 

khoán VNDirect và Chứng khoán Bản Việt. Thị phần của ba đơn vị này lần lượt là 7,52%, 7,13% và 5,25%. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.577 -0,60% 

S&P 500 4.343 -0,20% 

Nikkei 225 28.400 -0,85% 

Kospi 3.283 -0,67% 

Hang Sheng 28.074 -0,27% 

SET 1.591 0.77% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,56 0.10% 

USD/CNY 6,4792 0.25% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.36 -0,74% 

S&P500 VIX 16.44 9.09% 

• Thị trường chứng khoán Mỹ suy giảm trên diện rộng khi nhà đầu tư lo ngại quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch bắt đầu 

chậm lại.  Dow Jones mất 0.6%, S&P 500 giảm 0,2%. Ngược chiều, Nasdaq Composite tăng 0,17% lên đỉnh mới 14.663,64. 

• Giá xăng dầu hôm nay biến động trái chiều sau khi giảm sâu hơn 3% vào phiên trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ 

tăng 0,35% lên 73,63 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 9 giảm 0,07% xuống 74,89 USD/thùng.  

• Giá vàng hôm nay biến động trái chiều. Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.794,9 USD/ounce. Trong khi giá vàng giao 

tháng 8 tăng 0,06% lên 1.795,3 USD. 

• 580 tỷ USD chảy vào các quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm, mức kỷ lục, theo công ty cung cấp dữ liệu EPFR. Từ đó, 

dòng vốn này thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu lên những tầm cao mới, trong đó các chỉ số chứng khoán lớn liên tục 

phá kỷ lục trong tuần qua. Các chiến lược gia tại Bank of America ước tính nếu nhịp rót ròng này tiếp tục diễn ra trong nửa 

cuối năm, lượng tiền rót ròng trong năm 2021 sẽ cao hơn cả 20 năm trước cộng lại. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc nâng công suất lên 70%, 

giá quặng dự báo vẫn giảm. Mức công suất 70% là cao hơn so với 

quy định hạn chế sản xuất nghiêm ngặt trước đó của Trung Quốc 

(ở mức 50%) khi chính quyền Bắc Kinh theo đuổi mục tiêu mục 

tiêu cân bằng nhu cầu thép của nền kinh tế đang phục hồi sau đại 

dịch với các nội dung cam kết bảo vệ môi trường mà quốc gia này 

đã cam kết. 

• Báo Nhật - Nhu cầu mua lại các công ty Việt Nam và Singapore 

tăng rất mạnh. Nikkei Asia đưa tin, Japan Inc. đã ghi nhận 182 

thương vụ M&A trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, tăng 56% 

so với một năm trước, với tổng giá trị tăng 455% lên 2,16 nghìn tỷ 

JPY (19 tỷ USD). 

HIGHLIGHT 


