
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.00% -1.20% 

Giá cuối ngày 1374.68 315.98 

KLGD (triệu cổ phiếu) 552.3 94.6 

GTGD (tỷ đồng)  20,198  2180.25 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-660,400 -698,040 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-238.52 -19.93 

Số CP tăng giá 147 91 

Số CP đứng giá 91 171 

Số CP giảm giá 205 97 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

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 

STK 15% bằng tiền 13/07/2021 

PME 20% bằng tiền 14/07/2021 

SKV 23,77% bằng tiền 14/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• VNM: Platinum Victory Pte, Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua hơn 20,89 

triệu cổ phiếu VNM từ ngày 14/7 đến 12/8 theo phương thức thỏa thuận 

và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu 

tại VNM = lên hơn 242,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,62%. 

• VHM: Vinhomes muốn bán 60 triệu cổ phiếu quỹ. Đây là lượng cổ phiếu 

quỹ mà Vinhomes mua vào cuối năm 2019 với giá trị ghi sổ là 5.550 tỷ 

đồng. 

• CTD: Coteccons trúng loạt thầu tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng, trong 

đó có "siêu" dự án Ecopark. Ecopark là gói thầu nhà ở dân dụng có giá trị 

lớn nhất tại Việt Nam, nằm trên tổng diện tích của khu đô thị rộng gần 36ha, 

với giá trị lên đến gần 4.000 tỷ đồng. 

• VDS: Lãi sau thuế 6 tháng đã vượt 70% kế hoạch cả năm với 245 tỷ 

đồng, cao gấp 18,6 lần cùng kỳ. Cụ thể, chứng khoán Rồng Việt vừa công 

bố tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu ước đạt hơn 

530 tỷ đồng, thực hiện kế hoạch và tăng trưởng 311% so với 6 tháng đầu 

năm 2020. Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 306 tỷ đồng, lợi nhuận sau 

thuế ước tính đạt hơn 245 tỷ đồng, vượt đến 70% kế hoạch năm 2021 

• HPG: Hoà Phát Dung Quất đề xuất đầu tư dự án hơn 371 tỷ đồng ở 

Quảng Ngãi. Dự án bao gồm nhà xưởng, kho bãi hàng hóa và sản xuất vật 

liệu xây dựng, với quy mô 12,9 ha 

• MBB: MB nới room ngoại lên 23,24%. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

tối đa của MB là 23,2351%. Con số này cao hơn so với mức 22,99% trước 

đó. 

• HBC: Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trúng hai gói thầu 

hơn 760 tỷ đồng, bao gồm: dự án Picity High Park tại Thành phố Hồ Chí 

Minh và Khu dân cư và đô thị cao cấp Hưng Phát – Phú Quốc. Trong năm 

2021, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt mục tiêu trúng thầu 

14.000 tỷ đồng. Tính riêng 6 tháng đầu năm, giá trị trúng thầu của doanh 

nghiệp này đạt 9.408 tỷ đồng, thực hiện 67% chỉ tiêu. 

• DGW: VinSmart rời thị trường, Digiworld lãi hơn gấp đôi nhờ bán 

điện thoại Xiaomi và thiết bị văn phòng. Quý II/2021, doanh thu 

Digiworld đạt 4.166 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 101 tỷ, tăng trưởng lần lượt 61% 

và 110% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của 

Digiworld đạt 9.173 tỷ đồng, tổng lợi nhuận đạt 208 tỷ đồng. So với cùng 

kỳ năm trước, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 87%, lợi nhuận tăng 123%. 

•  

TIN SÀN HOSE 

• TTZ: Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng và 

Công nghệ Tiến Trung đăng ký bán toàn bộ hơn 653.000 cổ phiếu TTZ 

sở hữu, tỷ lệ 8,63%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09/7 đến 06/8 theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

• APS: Bà Đặng Thanh Tú, em dâu ông Nguyễn Đỗ Lăng – Tổng giám đốc 

CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đăng ký bán toàn bộ 

hơn 1,9 triệu cổ phiếu APS sở hữu, tỷ lệ 4,89%. Giao dịch dự kiến thực 

hiện từ ngày 09/7 đến 06/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

• SCG: Chủ tịch mua 1 triệu cổ phiếu. Trước đó, ông Anh Tuấn đã đăng ký 

mua vào lượng cổ phiếu SCG trên theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, 

dự kiến từ ngày 2/7 đến ngày 9/7/2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

 VHM  173.5 MBS 9.6 

 HPG  116.2 THD 8.9 

 MBB  110.2 BSI 4.7 

 GEX  102.5 BVS 2.3 

 MSN  83.1 SHB 0.8 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

NVL -625 VND -43.6 

CTG -98.4 PAN -2.1 

E1VFVN30 -67 ACM -0.8 

VPB -52.2 BII -0.8 

VRE -41 KLF -0.3 

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 Việt khốn khổ vì hãng tàu ngoại 

thao túng giá. Tự ý tăng giá cước vô lý, có hiện 

tượng găm container, găm chỗ để thổi giá thuê..., thị 

trường xuất khẩu của VN đang điêu đứng vì sự thao 

túng của các hãng tàu nước ngoài. VASEP kiến nghị 

Bộ NN-PTNT có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để 

xem xét và có các chỉ đạo giải quyết tháo gỡ vấn đề 

thiếu container đi các tuyến, giảm giá cước vận 

chuyển tàu biển trở lại như trước tháng 11.2020. 

• Lượng kiều hối đổ về TP.HCM vẫn tăng mạnh 

bất chấp dịch COVID-19. Theo Phó Giám đốc phụ 

trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, 

trong 6 tháng đầu năm nay, lượng kiều hối đổ về 

Thành phố đạt 3,2 tỉ USD, tăng 22,34% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Nguồn kiều hối chuyển về chủ yếu 

tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. 

• Bộ Công Thương đề nghị 'luồng ưu tiên đặc biệt' 

vận chuyển hàng hóa vào TP HCM. Các địa 

phương thông tin chi tiết cho đầu mối là Vụ Thị 

trường trong nước nhu cầu cụ thể về các mặt hàng 

thiết yếu cần hỗ trợ. Phương tiện vận tải hàng hóa 

thiết yếu phục vụ cho TP HCM và các tỉnh phía nam 

có dịch bệnh được tạo luồng ưu tiên đặc biệt. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý gần 26,000 

tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Thanh tra Bộ Tài 

chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành 

thuộc Bộ đã thực hiện 28,385 cuộc thanh tra, kiểm tra; 

tiến hành kiểm tra 281,209 hồ sơ khai thuế tại cơ quan 

thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 5,329 vụ; 

kiến nghị xử lý về tài chính 25,863 tỷ đồng. 

• Việt Nam ở tốp đầu các doanh nghiệp ASEAN tìm 

kiếm mở rộng kinh doanh. Các doanh nghiệp ASEAN 

rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng tại khu vực trong 

12 tháng tới, với 99% các doanh nghiệp được hỏi kỳ vọng 

sẽ ghi nhận sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất và 

96% kỳ vọng tăng trưởng về doanh thu; trong đó Việt 

Nam nằm trong tốp dẫn đầu các thị trường để mở rộng 

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

• 7 lĩnh vực Nhà nước sẽ nắm từ 65% vốn điều lệ trở 

lên theo tiêu chí phân loại DNNN và DN có vốn Nhà 

nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn 

giai đoạn 2021-2025. Quản lý khai thác các cảng hàng 

không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay; khai thác 

khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân 

loại quy mô mỏ khoáng; tài chính, ngân hàng. 

TIN VĨ MÔ 

• Gần 360 triệu cổ phiếu Đất Xanh Servies giao dịch trên HNX từ ngày 15/7. Cổ phiếu DXS đã được chấp thuận niêm yết 

trên HoSE nhưng tạm thời giao dịch trên HNX để tránh tình trạng quá tải của HoSE. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu 

tiên 32.000 đồng/cổ phiếu.  Biên độ dao động 30% trong phiên chào sàn. 

• Thuế thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng bằng lần. Hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp 

vốn, chuyển nhượng vốn tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ tương đương với tăng khoảng 3.500 tỷ đồng. Thu từ hoạt động kinh doanh 

chứng khoán tăng gấp 2,47 lần cùng kỳ, tương đương tăng khoảng 2.600 tỷ đồng. 

• Cảng Phước An đưa 150 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom. Theo đó toàn bộ 150 triệu cổ phiếu PAP của CTCP Dầu 

khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An được chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom. Ngày giao dịch đầu tiên 14/7/2021. Giá 

tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.100 đồng/cổ phiếu. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.422 -0,75% 

S&P 500 4.321 -0,86% 

Nikkei 225 27.567 -1,96% 

Kospi 3.208 -1,36% 

Hang Sheng 27.105 -2,79% 

SET 1.544 -2,09% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,40 -0,02% 

USD/CNY 6,4903 0.00% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.318 2.32% 

S&P500 VIX 16.20 -1,46% 

• Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc giữa nhiều lo lắng về quá trình hồi phục kinh tế toàn cầu khi dịch COVID-19 diễn biến 

phức tạp. Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh vì các biến chủng mới. Dow Jones giảm 0,75%, S&P 500 giảm 0,86% 

còn Nasdaq Composite mất 0,72%. 

• Giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi phục hồi vào phiên trước nhờ dữ liệu cho thấy tồn kho dầu 

thô và xăng của Mỹ giảm nhiều hơn dự báo. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,58% lên 73,34 USD/thùng. Giá dầu thô 

Brent giao tháng 9 cũng tăng 0,11% lên 74,46 USD/thùng.  

• Giá vàng tăng trong phiên giao dịch sáng nay và neo gần đỉnh 3 tuần nhờ đồng USD tiếp tục suy yếu. Giá vàng giao ngay 

tăng 0,03% lên 1.803,5 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 cũng tăng 0,23% lên 1.804,35 USD. 

• Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1847. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,3792. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 109,87. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Bloomberg: NHTW châu Âu ấn định mục tiêu lạm phát mới 

2%, đồng thời cho phép lạm phát tăng vượt mức mục tiêu tạm thời. 

Chiến lược mới sẽ giúp các quan chức duy trì chính sách tiền tệ siêu 

nới lỏng trong thời gian dài hơn, sau nhiều năm lạm phát ở dưới 

mức mục tiêu. 

• Các quan chức Fed chưa vội bắt đầu quá trình "siết van" bơm 

tiền. Một vài thành viên ám chỉ đà hồi phục kinh tế đang diễn ra 

nhanh hơn dự báo và đi kèm với đà tăng ngoại cỡ về lạm phát, cả 

hai đều tạo điều kiện để Fed phải nghĩ tới việc siết van bơm tiền. 

Chủ tịch Jerome Powell báo hiệu các thành viên đã tổ chức cuộc 

bàn luận đầu tiên về việc giảm bớt nhịp độ mua trái phiếu mỗi 

tháng. 

HIGHLIGHT 


