
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -1.36% 0.05% 

Giá cuối ngày 1279.91 296.84 

KLGD (triệu cổ phiếu) 592.75 88.48 

GTGD (tỷ đồng)  19,325  1857.56 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

7,123,300 115,570 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

334.83 -1.32 

Số CP tăng giá 138 97 

Số CP đứng giá 71 173 

Số CP giảm giá 234 89 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

PSL 20% bằng tiền 15/07/2021 

PPC 12,5% bằng tiền 15/07/2021 

HAD 10% bằng tiền 15/07/2021 

CHP 16% bằng tiền 15/07/2021 

PSL 20% bằng tiền 15/07/2021 

TDP 12% bằng cổ phiếu 16/07/2021 

PCE 12% bằng tiền 16/07/2021 

SGN 15% bằng tiền 16/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• PPC: Quý 2/2021, PPC ghi nhận doanh thu đạt 1.218,8 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế đạt 120,2 tỷ đồng, lần lượt giảm mạnh 46% và 57% so 

với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 

doanh thu đạt 2.297,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 258,7 tỷ đồng, lần 

lượt giảm 49% và 37,7% so với 6 tháng đầu năm 2020. 

• AGR: Đã thông qua phương án bán 800.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 23/7 

đến 20/8 theo phương thức khớp lệnh. Giá bán theo các quy định của 

pháp luật và tối thiểu 13.500 đồng/cổ phiếu. 

• HID: Công ty thông qua việc góp vốn 125 tỷ đồng thành lập CTCP 

Điện gió Halcom – Quảng Bình, tương ứng tỷ lệ sở hữu 96,15% Công ty 

mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV/2021. 

• VNM: Vinamilk - F&N Dairy Investments PTE.LTD, cổ đông lớn đăng 

ký mua hơn 20,89 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 19/7 đến 17/8 theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ 

đông trên sẽ nâng sở hữu tại VNM lên 390,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,69%. 

• LDG: Đầu tư LDG - Phó Tổng giám đốc vừa bán ra 85.160 cổ phiếu để 

giảm sở hữu từ 189.160 cổ phiếu (0,08% vốn điều lệ) về còn 104.000 cổ 

phiếu (0,04% vốn điều lệ), giao dịch thực hiện từ 22/6 đến 14/7. 

• GEX: Gelex tiếp tục chào bán 5,4 triệu cổ phiếu không bán hết với giá 

16.000 đồng. Theo đó, GEX đã chào bán 292,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu để tăng vốn, tuy nhiên chỉ có 287,5 triệu cổ phiếu được phân phối 

và còn lại hơn 5,4 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết. 

• DBC: Dabaco hứng chịu cú đấm kép từ dịch Covid-19 và dịch tả lợn 

châu Phi khiến lợi nhuận Dabaco giảm mạnh chỉ còn phân nửa so với 

cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu Công ty đạt 8.431 tỷ đồng, tăng gấp đôi 

so với cùng kỳ. Ngược lại, LNST thu về 579 tỷ đồng, giảm 23%. 

• VHC: Doanh thu tháng 6 tăng 15% nhưng cổ phiếu lại lao dốc. Tổng 

doanh thu VHC (không tính Sa Giang) tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 713 tỷ 

đồng. Đóng góp chính là sản phẩm cá tra với mức tăng 16% so với tháng 

6/2020, đạt 478 tỷ doanh thu. Nhóm sản phẩm phụ cũng tăng đáng kể 45% 

lên mức 161 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong tổng doanh thu 

• STB: Sacombank giảm lãi suất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

COVID-19. Cụ thể ngân hàng giảm lãi suất 1%/ năm cho các khách hàng 

doanh nghiệp và cá nhân đang có khoản vay thuộc các ngành nghề chịu tác 

động trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 như du lịch, lữ hành, vận tải, nhà 

hàng - khách sạn - nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế... Đồng thời tiếp tục ưu đãi, 

miễn phí dịch vụ, cơ cấu nợ và điều chỉnh giảm khung lãi suất cho vay.  

•  

TIN SÀN HOSE 

• HND: Quý 2/2021, HND ghi nhận doanh thu đạt 2.623,9 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế đạt 188,2 tỷ đồng, lần lượt giảm mạnh 16% và 65,5% so với 

cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh 

thu đạt 4.613,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 177 tỷ đồng, lần lượt giảm 

25% và 76% so với 6 tháng đầu năm 2020. 

• HIG: Ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đã mua 2,1 triệu cp, nâng lượng 

sở hữu sau giao dịch lên 2.114.500 cp (tỷ lệ 10,26%) và trở thành cổ đông 

lớn. Giao dịch thực hiện từ 29/6 đến 8/7/2021. 

• NTP: Công đoàn công ty đã mua 180.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao 

dịch lên 1.402.400 cp (tỷ lệ 1,19%). Giao dịch thực hiện ngày 8/7/2021. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

 HPG  157.8 PVS 5.6 

 VHM  145.9 BSI 4.2 

 SSI  98.8 THD 1.7 

 E1VFVN30  48.0 ART 1.1 

 STB  42.1 PAN 0.6 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VPB -124.6 SHB -9.0 

VCB -57.7 VND -3.4 

NVL -52.8 BVS -2.1 

KBC -45.6 TVB -0.7 

VIC -44.8 HDA -0.1 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HSX Ngân hàng TMCP Bản Việt 22/07/2021 

• Gần 500.000 công nhân mất việc, nghỉ luân 

phiên vì Covid-19. Đã có khoảng 6 vạn F1, 16 vạn 

F2 là công nhân, viên chức, lao động trong các 

doanh nghiệp, khu công nghiệp; gần 500 nghìn 

công nhân lao động phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ 

luân phiên, mất việc làm. Con số này vẫn đang tiếp 

tục tăng lên hàng ngày. 

• Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu 

thép, tăng thuế xuất khẩu phôi để góp phần hạ 

giá mặt hàng thép xây dựng, thúc đẩy các doanh 

nghiệp giảm chi phí.  Đề xuất tăng thuế suất thuế 

xuất khẩu phôi thép (nhóm 72.06 và 72.07) từ 0% 

lên 5%. Đề xuất giảm mức thuế suất thuế nhập 

khẩu MFN đối với thép cốt bê tông từ 20% xuống 

còn 15%. Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh giảm 

mức thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng nêu 

trên tuy có một số ảnh hưởng làm giảm thu ngân 

sách Nhà nước nhưng mức ảnh hưởng dự báo 

không lớn do nhu cầu nhập khẩu các loại sắt thép 

này hiện nay là không cao. Đây là những loại thép 

mà trong nước cũng đã sản xuất được và cơ bản 

đáp ứng được nhu cầu. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• NHNN chấp thuận nới 'room' tín dụng cho các ngân 

hàng. Cơ quan này đồng ý điều chỉnh dư nợ tín dụng tối 

đa đến ngày 31/12/2021 của MB từ 10,5% lên 15%. 

VPBank được chấp thuận chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 

mới là 12,1%, cao hơn mức 8,5% ban đầu. Các ngân hàng 

kiểm soát chặt rủi ro, tập trung cho vay vào các lĩnh vực 

sản xuất, lĩnh vực ưu tiền gồm nông nghiệp, nông thôn, 

xuất khẩu, công nghiệp... 

• Kim ngạch hơn 2 tỷ USD, Chính phủ sẽ xem xét thuế 

xuất khẩu vàng. Bộ Tài chính trình Chính phủ thống 

nhất chung một mức thuế suất đối với mặt hàng vàng, 

không phân biệt theo hàm lượng vàng như hiện nay (tăng 

thuế xuất khẩu các mặt hàng vàng có hàm lượng vàng 

dưới 95% từ 0% lên 2%) và gộp dòng theo tên gọi mặt 

hàng theo đúng Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN mà 

Việt Nam đã ký kết, không chia cụ thể theo hàm lượng 

vàng để đơn giản hóa Biểu thuế. 

• Đề xuất sửa đổi 11 nhóm chính sách về đất đai. Chính 

phủ đã có tờ trình đưa Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với dự 

kiến sửa đổi, bổ sung 11 nhóm chính sách. Theo đó, mỗi 

nhóm chính sách đều có khá nhiều quy định mới. 

TIN VĨ MÔ 

• VietABank giao dịch trên UPCoM từ ngày 20/7, giá tham chiếu 13.500 đồng/cp. Ngày 20/7, cổ phiếu VAB của VietABank 

sẽ giao dịch ngày đầu tiên trên sàn thị trường UPCoM với giá tham chiếu là 13.500 đồng/cp, tương đương mức vốn hóa ban đầu 

là hơn 6.000 tỷ đồng. 

• Fubon và 2 quỹ ETF ngoại mua ròng hơn 2.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong những phiên thị trường giảm sâu tháng 

7. Chỉ tính riêng 3 quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF, Cubs ETF và VNM ETF đã giải ngân hơn 2.000 tỷ đồng vào TTCK Việt 

Nam từ đầu tháng 7 tới nay. Đây là yếu tố tích cực, góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường trong thời điểm giảm sâu. Nếu xu hướng 

dòng vốn ETFs tiếp tục duy trì, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ trở nên cân bằng hơn sau những phiên đảo chiều bất ngờ gần đây. 

• CTCP Cầu Đuống bị phạt do không công bố thông tin theo quy định. CTCP Cầu Đuống không công bố thông tin đối với 

giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2019 và công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nghị quyết 

đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.933 0.13% 

S&P 500 4.374 0.12% 

Nikkei 225 28.357 -0,88% 

Kospi 3.270 0.18% 

Hang Sheng 27.742 0.17% 

SET 1.569 -0,08% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,41 -0,01% 

USD/CNY 6,464 -0,08% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.331 -1,86% 

S&P500 VIX 16.33 -4,61% 

• Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh sau khi Chủ tịch Fed khẳng định sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Dow Jones 

tăng 0,13%, Nasdaq Composite thêm 0,22%. S&P 500 tăng 0,12%. 

• Giá dầu thô lao dốc hơn 2% vào phiên trước sau khi các nhà sản xuất lớn đạt được thoả thuận về nguồn cung. Giá dầu thô 

Brent giảm 2,26% xuống 74,76 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giảm 2,82% xuống 73,13 USD/thùng. 

• Giá vàng hôm nay biến động trái chiều sau khi tăng 1% vào phiên trước. Giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống 1.826,1 

USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 tăng 0,13% lên 1.827,1 USD. 

• Tỷ giá USD hôm nay quay đầu giảm sau tuyên bố của Chủ tịch Fed. Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1834. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,3855. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống 109,97. 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Chủ tịch Powell: Fed còn lâu mới điều chỉnh chính sách, kỳ 

vọng lạm phát sớm hạ nhiệt. “Các điều kiện trên thị trường lao 

động sẽ tiếp tục cải thiện, nhưng vẫn còn cách rất xa so với mục 

tiêu”, ông nói. “Tăng trưởng việc làm có thể ở mức cao trong vài 

tháng tới khi điều kiện y tế khi một số yếu tố liên quan tới đại dịch 

bắt đầu thuyên giảm”. 

• OPEC thỏa hiệp, chấp nhận cho UAE tăng sản lượng dầu mỏ. 

Mức sản lượng dầu cơ bản của UAE hiện tại là 3,168 triệu 

thùng/ngày và nước này kiên quyết nâng lên thành 3,8 triệu 

thùng/ngày. 

• Bất chấp căng thẳng địa chính trị, khối ngoại vẫn sở hữu hơn 

800 tỷ USD trái phiếu và cổ phiếu Trung Quốc. Giới đầu tư đã 

mua tài sản với tốc độ kỷ lục, bất chấp căng thẳng trong mối quan 

hệ giữa Bắc Kinh và cộng đồng quốc tế. 

HIGHLIGHT 


