
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 2.49% 0.41% 

Giá cuối ngày 1388.55 319.83 

KLGD (triệu cổ phiếu) 785.18 145.94 

GTGD (tỷ đồng)  26,596  3443.62 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

47,939,304 -1,338,900 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

2081.34 -47.27 

Số CP tăng giá 146 71 

Số CP đứng giá 70 152 

Số CP giảm giá 227 136 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

BBH 10% bằng tiền 12/07/2021 

NCT 20% bằng tiền 13/07/2021 

L14 10% bằng cổ phiếu 13/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• DIG: Phó Chủ tịch HĐQT của DIC Corp đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu 

DIG. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp 

lệnh từ 12/7 đến 10/8/2021. Nếu giao dịch thành công, ông Cường nâng 

tổng lượng cổ phiếu sở hữu lên trên 40,7 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 9,93%. 

• DBC: Dabaco Việt Nam lên kế hoạch thoái toàn bộ công ty con vừa 

thành lập. Theo đó, doanh nghiệp thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn 

bộ 100% số vốn góp, tương đương 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH 

Quốc tế Vinasaco. 

• DXG: Dragon Capital quay trở lại mua vào 1,5 triệu cổ phiếu Đất 

Xanh. Theo đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua vào 1,5 triệu 

cổ phiếu DXG để nâng sở hữu từ 14,76% lên 15,05% vốn điều lệ, giao dịch 

được thực hiện ngày 6/7. 

• ACB: Hơn 3,7 triệu cổ phiếu ACB của 'bầu' Kiên được rao bán. Chi 

cục Thi hành án dân sự Quận Hoàng Mai sẽ bán cổ phiếu ACB của "bầu" 

Kiên để thi hành án. Thời gian bán trong 3 ngày từ 9/7 theo phương thức 

khớp lệnh tập trung theo giá thị trường. Số lượng cổ phiếu bán phụ thuộc 

vào giá cổ phiếu tại thời điểm bán, để số tiền thu được tương ứng hơn 76,5 

tỷ đồng.  

• TS4: Ngày 06/7, HOSE đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Thủy 

sản số 4 vào diện kiểm soát kể từ ngày 13/7/2021. Nguyên nhân do, lợi 

nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của TS4 năm 2019 và 2020 là âm hơn 

144 tỷ đồng và âm 9,36 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 

là âm hơn 147 tỷ đồng. 

• LPB: Ông Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP 

Bưu điện Liên Việt chỉ mua được hơn 10,21 triệu cổ phiếu trong tổng 

số 32,54 triệu cổ phiếu LPB đăng ký mua từ ngày 08/6 đến 07/7 theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thụy đã nâng sở 

hữu tại LPB lên hơn 30,57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,845%. 

• HAX: Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang, Thành viên HĐQT đã bán toàn bộ hơn 

241.000 cổ phiếu HAX sở hữu, tỷ lệ 0,51%. Giao dịch đã thực hiện từ 

ngày 02/7 đến 06/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

• GAS: PV Gas ước lãi quý II tăng 31%, mảng kinh doanh khí hóa lỏng 

khả quan. PV Gas ước doanh thu quý II tăng 28% và lợi nhuận tăng 31% 

so với cùng kỳ. Giá dầu và giá CP của LPG đều biến động mạnh và tăng so 

với kế hoạch. Nhu cầu huy động khí thiếu ổn định, đặc biệt là điện khí. 

•  

TIN SÀN HOSE 

• QTP: Nhiệt điện Quảng Ninh vượt kế hoạch phát điện 6 tháng đầu năm. 

Tính đến 30/6/2021, sản lượng điện sản xuất của Công ty là 3,66 tỷ kWh, đạt 

105,6% kế hoạch 6 tháng đầu năm và bằng 51% kế hoạch năm (7,17 tỷ kWh).  

• VND: Tạm thay đổi chính sách, VNDIRECT chỉ cho nhà đầu tư có tài 

khoản xem bảng giá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Động thái này 

được Ban lãnh đạo VNDIRECT tính đến sau phản ánh của nhà đầu tư về việc 

bảng giá có dấu hiệu chậm cập nhật trong phiên 6/7/2021.  

• NVB: Ngân hàng Quốc Dân được chấp thuận tăng vốn thêm 1.500 tỷ 

đồng. Theo đó, NHNN chấp thuận việc NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 

1.500 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo 

phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

 VHM  311.6 MBS 9.7 

 MBB  241.8 THD 7.1 

 HPG  226.2 BSI 5.0 

 VNM  183.7 BVS 2.5 

 STB  123.3 SHB 2.3 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG -75 VND -76.5 

VPB -57 ACM -1.4 

E1VFVN30 -37.9 VGS -1.1 

PNJ -18.7 NVB -0.2 

BVH -14.3 APS -0.2 

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 

• 5.000 ha đất công nghiệp dự kiến đổ bộ thị trường 

miền Nam trong 2021 – 2022. Cơ sở hạ tầng khu 

vực này đang được đẩy mạnh với 11 dự án thành 

phần Cao tốc Bắc Nam, Cao tốc Trung Lương - Mỹ 

Thuận và giai đoạn một Sân bay quốc tế Long 

Thành. Bên cạnh đó, các KCN tại Bà Rịa - Vũng Tàu 

cũng sẽ hưởng lợi cơ sở hạ tầng với dự án Cảng Cái 

Mép - Thị Vải.  

• ADB hỗ trợ 4,6 triệu USD để phát triển khu vực 

tư nhân Việt Nam. Khoản hỗ trợ kỹ thuật sẽ cung 

cấp tư vấn chính sách, giúp Việt Nam chuẩn bị dự 

án cơ sở hạ tầng và tăng cường năng lực thể chế, 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong số đó, 

2,7 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ 

Canada, 1,9 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ 

Chính phủ Australia và do ADB quản lý. 

• Bộ Công Thương hoả tốc lập Ban Chỉ đạo cung 

ứng hàng hoá cho TPHCM, đồng thời không để 

tình trạng thiếu điện trong bất cứ tình huống nào, yêu 

cầu thành lập ngay Ban Chỉ đạo cung ứng hàng hóa 

cho TPHCM và các tỉnh phía nam, bảo đảm không 

thiếu hàng hoá. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Dưới 10% TCTD lo ngại kết quả kinh doanh giảm 

trong quý 3/2021, ngân hàng dự báo tín dụng tăng 

4,7% trong quý III. Ngân hàng Nhà nước cho biết, các 

TCTD tiếp tục kỳ vọng lạc quan đối với nhu cầu sử dụng 

dịch vụ ngân hàng của khách hàng trong quý 3/2021 và 

cả năm 2021. Trong đó, nhu cầu vay vốn được kỳ vọng 

tăng nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán. Theo nhận 

định của các TCTD, điều kiện kinh doanh và tài chính 

của khách hàng cùng với chính sách tín dụng, lãi suất và 

tỷ giá của NHNN tiếp tục là những nhân tố quan trọng 

nhất giúp "cải thiện" tình hình kinh doanh của TCTD 

trong cả năm 2021. Trong khi đó, sự cạnh tranh từ các 

TCTD khác tiếp tục là vấn đề các TCTD quan ngại nhất. 

• Lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 12 tháng tại nhiều ngân 

hàng xuống mức thấp nhất kể từ 2017. Lãi suất huy 

động kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng tại các ngân hàng 

thương mại cổ phần có vốn trên 5.000 tỷ đồng đã giảm 

xuống còn 4,66/năm% và 5,5%/năm, mức thấp nhất kể 

từ năm 2017 tới nay. Trong 6 tháng đầu năm, hơn 

500.000 tỷ đã được vay từ hệ thống ngân hàng, trong khi 

nguồn vốn huy động đạt khoảng 310.000 tỷ. Thanh 

khoản hệ thống ngân hàng bị thu hẹp khoảng 190.000 tỷ. 

 

TIN VĨ MÔ 

• Hệ thống giao dịch các công ty chứng khoán đồng loạt gặp sự cố sau khi HOSE áp dụng hệ thống mới. Ghi nhận sau 3 

ngày hệ thống giao dịch mới của HOSE đi vào vận hành, hệ thống của nhiều công ty chứng khoán gặp sự cố như VPS, SSI, 

VNDirect, Yuanta Việt Nam, TCBS... gặp sự cố gián đoạn đặt lệnh qua kênh giao dịch trực tuyến, giá dự khớp không chính xác 

phiên ATC trên HOSE và gặp lỗi giao dịch tiền, đặt lệnh. 

• Quỹ mới Đài Loan đang giải ngân vào Việt Nam. Trong những phiên giao dịch gần đây, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đã 

giải ngân mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ ETF này đã giải ngân khoảng 20,5 triệu USD kể từ đầu tháng 

7. Riêng trong hai phiên giao dịch ngày 6 - 7/7, Fubon FTSE Vietnam ETF giải ngân khoảng 6 triệu USD mỗi ngày.  

• Nửa đầu năm 2021, các quỹ ETF "hút" ròng gần 600 triệu USD, gấp 2,6 lần cả năm trước. Điểm tích cực là nửa cuối tháng 

6, quy mô rút của các quỹ chủ động có xu hướng giảm và tổng dòng vốn ngoại chuyển sang dương.  

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.682 0.30% 

S&P 500 4.358 0.34% 

Nikkei 225 28.248 -0,42% 

Kospi 3.288 0.08% 

Hang Sheng 27.882 -0,68% 

SET 1.577 -0,93% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,74 0.10% 

USD/CNY 6,473 0.00% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.31 -1,12% 

S&P500 VIX 16.20 -1,46% 

• Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trên diện rộng khi nhà đầu tư dồn tiền trở lại vào nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu 

lớn. Chỉ số S&P 500 tăng 0,34% lên đỉnh lịch sử 4.358 điểm. Dow Jones tăng 0.3%, Nasdaq Composite đóng cửa ngang tham 

chiếu. 

• Giá dầu trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay sau khi giảm hơn 1 USD/thùng vào phiên trước vì giới đầu tư lo ngại về 

sự sụp đổ của cuộc họp OPEC+ trong tuần này sẽ ảnh hưởng tới sản lượng toàn cầu. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 

0,28% xuống 72,01 USD/thùng, dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 0,25% lên 73,53 USD/thùng.  

• Giá vàng hôm nay giữ vững mốc 1.800 USD/ounce sau báo cáo của Fed. Giá vàng giao ngay giảm 0,01% xuống 1.803,5 

USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 tăng 0,09% lên 1.803,6 USD. 

• Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục đà tăng trước thềm công bố biên bản họp của Fed. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% xuống 

1,1929. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,05% xuống 1,3914. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 109,72. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Bloomberg: Mỹ có thể sắp họp bàn áp thuế Việt Nam liên quan 

hành vi tiền tệ, sớm nhất vào ngày 7/7. Động thái trên diễn ra trong 

bối cảnh hạn chót tháng 10, một năm sau khi Washington bắt đầu 

điều tra, để áp thuế theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 đang 

đến gần. 

• Trung Quốc tính giải phóng thêm dự trữ kim loại để ổn định 

giá. Trung Quốc đang giải phóng dự trữ kim loại nhằm kìm chế giá 

hàng hóa khi chỉ số giá sản xuất (PPI) Trung Quốc chạm mức đỉnh 

13 năm trong tháng 5/2021. Đà tăng của giá kim loại cơ sở đã chững 

lại kể từ khi Bắc Kinh thực hiện chiến dịch kiểm soát giá hàng hóa. 

HIGHLIGHT 


