
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 0.10% 1.27% 

Giá cuối ngày 1297.54 296.7 

KLGD (triệu cổ phiếu) 539.6 100.78 

GTGD (tỷ đồng)  15,915  2004.02 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

2,346,300 -242,160 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-211.54 -9.31 

Số CP tăng giá 263 154 

Số CP đứng giá 66 150 

Số CP giảm giá 114 55 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

PME 20% bằng tiền 14/07/2021 

SKV 23,77% bằng tiền 14/07/2021 

BCF 20% bằng cổ phiếu 14/07/2021 

VNR 15% bằng cổ phiếu 14/07/2021 

THG 
10% bằng cổ phiếu 

10% bằng tiền 
14/07/2021 

DPG 
40% bằng cổ phiếu 

10% bằng tiền 
14/07/2021 

PSL 20% bằng tiền 15/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• TRC: Quý 2/2021, TRC ghi nhận doanh thu đạt 72,7 tỷ đồng, lợi nhuận 

sau thuế đạt 3,4 tỷ, lần lượt tăng 18,2% và giảm 79,6% so với năm trước. 

• SMB: Quý 2/2021, SMB ghi nhận doanh thu đạt 323,1 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế đạt 49,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,8% và tăng 20,3% so 

với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, SMB ghi nhận doanh thu đạt 

595,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 77,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,6% và 

29,5% so với 6 tháng đầu năm 2020. 

• STK: Ước doanh thu quý II đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận 69,3 tỷ đồng; lần 

lượt gấp đôi và gấp 24,2 lần cùng kỳ năm trước. 

• VHC: Trong tháng 6, Vĩnh Hoàn đạt doanh thu xuất khẩu 712 tỷ đồng 

tăng 15% nhờ phục hồi mạnh ở thị trường Mỹ. Luỹ kế 6 tháng, VHC đã 

xuất khẩu đạt giá trị xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, ước tăng 15,6% so với cùng kỳ 

năm ngoái. 

• POW: Thông báo sản lượng điện tháng 6 ước đạt 1.580 triệu kWh, thực 

hiện được 91% kế hoạch tháng và giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. 

• DXG: Nhóm cổ đông nước ngoài thuộc Dragon Capital quản lý thông 

báo, đã mua vào 3,7 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 12/7, qua đó, nâng 

sở hữu cả nhóm tại DXG lên hơn 86,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,63%. 

Bên cạnh đó, Ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ 

phiếu DXG từ ngày 16/7 đến 14/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp 

lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Đức sẽ nâng sở hữu tại DXG lên 

hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,21%. 

• CKG: Bà Nguyễn Bích Nghĩa, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 

ra 410.000 cổ phiếu CKG để giảm sở hữu từ 1,15% về còn 0,65% vốn điều 

lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/7 đến 14/8. 

• C47: Bà Tô Thị Bình, mẹ vợ ông Bùi Văn Tuynh – Thành viên HĐQT 

đăng ký bán toàn bộ hơn 752.000 cổ phiếu C47 sở hữu. Giao dịch dự 

kiến thực hiện từ 17/7 đến 15/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

• NKG: Thép Nam Kim vượt 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng, 

hàng tồn kho tăng mạnh. Cụ thể, Thép Nam Kim báo lãi quý II đạt gần 

875 tỷ đồng, gấp 51 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 1.166 tỷ đồng 

lợi nhuận sau thuế, gấp 19,8 lần cùng kỳ và vượt 94% kế hoạch năm. Tại 

thời điểm 30/6, hàng tồn kho ở mức cao với 5.958 tỷ đồng, gấp 2,5 lần số 

đầu năm và tăng 70% so với quý I. 

TIN SÀN HOSE 

• EVS: Chứng khoán Everest sắp phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 

chỉ bằng 1/3 thị giá hiện tại. Cụ thể, Chứng khoán Everest sẽ phát hành 

thêm 3 triệu cổ phiếu ESOP với tỷ lệ xấp xỉ 5% số cổ phiếu đang lưu hành 

của công ty. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. 

• VGT: Hiệu quả ngành sợi 6 tháng bù đắp được toàn bộ thiệt hại 2 năm 

trước. Cụ thể, doanh thu hợp nhất 6 tháng ước tính tương đương cùng kỳ 

(7.028 tỷ đồng) do không còn doanh thu sản phẩm PPE (đồ dùng bảo hộ cá 

nhân). Tuy nhiên, lợi nhuận hợp nhất hoàn thành trên 70% kế hoạch cả năm, 

tăng khoảng 90% so với cùng kỳ, với đóng góp lớn từ ngành sợi và sự ổn 

định ở mức gần tương đương của ngành may. 

•  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

 VHM  85.8 VND 4.5 

 KDH  44.4 BSI 2.6 

 HSG  26.3 NDN 0.5 

 SSI  17.1 EVS 0.5 

 HCM  15.5 HTP 0.4 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM -98 SHB -10.8 

VIC -93.5 THD -4.7 

VCB -71.3 PAN -2.0 

CTG -51.4 NSC -0.6 

HPG -49.6 APS -0.4 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HSX Ngân hàng TMCP Bản Việt 22/07/2021 

• Thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ 

tháng 10-2021. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

đang lấy ý kiến các bộ ngành về kế hoạch, quy trình 

thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc trong 6 

tháng, bắt đầu từ tháng 10-2021 và được chia làm 2 

giai đoạn. Bộ VH-TT-DL kỳ vọng đón từ 25.000 đến 

40.000 khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc trong 6 

tháng thí điểm. 

• Doanh nghiệp tại TPHCM phải dừng hoạt động 

từ 15/7 nếu không đủ 2 điều kiện. Doanh nghiệp 

tại TPHCM chỉ được hoạt động nếu đảm bảo thực 

hiện được vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động 

tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ” hoặc đảm bảo 

thực hiện được phương châm “1 cung đường-2 địa 

điểm”. 

• 25 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra bỏ cuộc chơi 

tại thị trường EU. Hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của nhà nhập khẩu EU đang ổn định trở lại so với 

cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra Việt 

Nam sang thị trường này vẫn chưa thoát khỏi tăng 

trưởng âm ít nhất hai năm trở lại đây. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Hơn 1.800 dự án đầu tư công chậm tiến độ, tác động 

tiêu cực đến nền kinh tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận 

định, các dự án chậm tiến độ là một trong những 

nguyên nhân chủ yếu làm tăng chi phí đầu tư, giảm 

hoặc không còn hiệu quả đầu tư, tác động tiêu cực đến 

nền kinh tế. Giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, bố trí 

vốn và năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và 

nhà thầu lần lượt là những nguyên nhân khiến hàng loạt 

dự án đầu tư công chậm tiến độ… 

• VCCI đề xuất hai nhóm giải pháp phục hồi doanh 

nghiệp, nền kinh tế trong Covid-19. VCCI đề nghị 

nhanh chóng ban hành quy định pháp luật một cách 

thống nhất dựa trên thực tiễn triển khai Chỉ thị 15, 16 

và 19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch khác 

với tiêu chí đánh giá cụ thể theo mức độ rủi ro của tình 

hình dịch để tạo thuận lợi cho chính quyền các địa 

phương trong việc áp dụng cũng như phối hợp với các 

địa phương khác. VCCI đề xuất Chính phủ cần ban 

hành các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi 

và mở rộng đầu tư kinh doanh cho giai đoạn mới 2021-

2025. 

 

TIN VĨ MÔ 

• VinaCapital: Dịch COVID-19 bùng phát làm biến động thị trường nhưng yếu tố hỗ trợ tích cực vẫn còn nguyên. Những 

yếu tố cơ bản hỗ trợ tích cực cho thị trường vẫn còn nguyên như chiến dịch tiêm chủng đang được triển khai quyết liệt ở Việt 

Nam và trên toàn thế giới; kinh tế sẽ phục hồi nhanh khi quy định về giãn cách xã hội được nói lỏng; tăng trưởng lợi nhuận cao 

của các công ty niêm yết (ước tính 30% trong năm 2021). 

• Đề xuất nâng biên độ sàn HOSE lên 10% và nâng tỷ lệ margin. TTCK Việt Nam cần có một lộ trình nâng dần biên độ dao 

động lên gần với chuẩn mực của thế giới. Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam đề xuất trước mắt trong năm 2021, Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước có thể xem xét việc nâng biên độ dao động của sàn HOSE từ 7% lên thành 10%, ngang với sàn HNX và ngang 

bằng với mức biến động của sàn chứng khoán Trung Quốc. 

 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.888 -0,31% 

S&P 500 4.369 -0,35% 

Nikkei 225 28.665 -0,19% 

Kospi 3.261 -0,31% 

Hang Sheng 27.885 1.58% 

SET 1.570 1.36% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,78 0.03% 

USD/CNY 6,469 -0,00% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.405 -0,72% 

S&P500 VIX 17.12 5.88% 

• Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm sau khi số liệu lạm phát cao hơn dự kiến được công bố, bất chấp kết quả kinh doanh quý II 

khả quan của nhiều doanh nghiệp. Dow Jones giảm 0,31%, S&P 500 giảm 0,35%, Nasdaq Composite cũng mất 0,38%. 

• Giá dầu tăng gần 2% vì dự báo nguồn cung thắt chặt. Giá dầu thô Brent tăng 1,8%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu 

thô WTI của Mỹ tăng 1,6% lên 75,25 USD/thùng. 

• Giá vàng hôm nay quay đầu giảm trở lại. Giá vàng giao ngay giảm 0,07% xuống 1.805,8 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 

8 cũng giảm 0,19% xuống 1.806,35 USD.  

• Tỷ giá USD hôm nay tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1774. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,3807. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 110,60. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Lạm phát Mỹ vượt dự báo, tăng mạnh nhất gần 13 năm. CPI 

tháng 6 của Mỹ tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng 

mạnh nhất kể từ tháng 8/2008. Trong đó, Giá xe hơi và xe tải cũ 

chiếm tới 1/3 tổng mức tăng của CPI. Loại trừ thực phẩm và năng 

lượng, CPI lõi tăng 4,5%, mạnh nhất kể từ tháng 9/1991. Các 

chuyên gia kinh tế cho rằng tình trạng tăng giá chủ yếu là tạm thời, 

giống như quan điểm về dài hạn của Chủ tịch Fed Jerome Powell. 

• Xuất khẩu của Trung Quốc tăng gần 20% trong tháng 6. Theo 

tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu chính thức, kim ngạch 

xuất khẩu của Trung Quốc tăng 19.9% so với cùng kỳ, cao hơn mức 

18.1% của tháng 5/2021. Ngoài ra, con số này cũng cao hơn dự báo 

tăng 15.1% của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của 

Bloomberg. 

HIGHLIGHT 


