
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) 1.10% 0.05% 

Giá cuối ngày 1293.92 306.3 

KLGD (triệu cổ phiếu) 439.92 88.83 

GTGD (tỷ đồng)  15,145  2095.82 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

21,480,49 -32,040 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

728.11 -1.66 

Số CP tăng giá 284 139 

Số CP đứng giá 74 156 

Số CP giảm giá 85 65 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

TDP 12% bằng cổ phiếu 16/07/2021 

PCE 12% bằng tiền 16/07/2021 

SGN 15% bằng tiền 16/07/2021 

TV2 
10% bằng tiền 

25% bằng cổ phiếu 
16/07/2021 

BRC 10% bằng tiền 16/07/2021 

IDP 50% bằng tiền 19/07/2021 

ELC 6% bằng tiền 19/07/2021 

CKG 9% bằng tiền 19/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• PGI: 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ước tính tổng doanh thu phí 

bảo hiểm gốc đạt 1.715 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 

48,1% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 135 tỷ đồng, tương 

đương với cùng kỳ và hoàn thành 66% kế hoạch năm 2021. 

• NAF: Đã thông qua việc phát hành gần 3 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 

10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2201. 

• VHM: Thông báo, bắt đầu đăng ký bán 60 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 

26/7 đến 24/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, ước tính 

giá mua cổ phiếu quỹ trung bình là 92.499 đồng/cổ phiếu. 

• BCG: CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios đã trở thành cổ đông lớn sau 

khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành 25,6 triệu cổ phiếu BCG, 

nâng tổng lượng nắm giữ lên 30,8 triệu đơn vị tương đương 10,36% vốn 

điều lệ. Ngày thực hiện hoán đổi làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ 

đông lớn là ngày 12/7. 

• NNC: Quý 2 lãi 15 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ 2020. Theo đó, sản 

lượng đá tiêu thụ giảm khiến NNC chỉ có 61 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 

hơn một nửa so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 22 tỷ 

đồng chưa bằng một nửa quý 2/2020.  

• HTI: Hạ tầng Idico - Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đi ngang, đạt 29 tỷ 

đồng. Trong đó ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 109 tỷ đồng, tăng 23% so với 

cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt 14,6 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng 

đầu năm 2021 HTI đạt 206 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,7% so với nửa đầu 

năm ngoái và hoàn thành một nửa kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đi 

ngang, đạt gần 29 tỷ đồng, cùng thực hiện được xấp xỉ 52% chỉ tiêu lợi 

nhuận được giao cho cả năm. 

• VPB: VPBank muốn tăng vốn điều lệ 80%, trở thành ngân hàng vốn 

điều lệ lớn nhất hệ thống NHTM. Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu tỷ lệ 

80%, trong đó 62,15% để trả cổ tức bằng cổ phiếu và 17,85% phát hành từ 

nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, VPBank sẽ phát hành thêm tối đa 1,976 

tỷ cổ phiếu, tương ứng tăng vốn điều lệ thêm 19.758 tỷ đồng. 

• TCM: Không có đơn hàng khẩu trang, Dệt may Thành Công lãi tháng 

6 giảm 44% so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 81 triệu USD (1.863 

tỷ đồng), tăng 11%; lãi sau thuế 5 triệu USD (115 tỷ đồng), tăng 4,3% và 

thực hiện 41,3% kế hoạch năm. Tuy không có đơn hàng đồ bảo hộ cá nhân 

nhưng nhờ sự phục hồi của các đơn hàng may truyền thống và mảng kinh 

doanh vải sợi cải thiện. 

 

TIN SÀN HOSE 

• BSR: Ước tính trong 6 tháng đầu năm ghi nhận sản lượng tiêu thụ ước 

tính đạt 3,45 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu ước 

đạt 50.020 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch năm; và lợi nhuận trước thuế 

ước đạt 3.311 tỷ đồng, bằng 380% kế hoạch năm. 

• PMC: Lợi nhuận bán niên đi ngang, hơn nửa tài sản là tiền gửi kỳ hạn 

6 tháng. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 112,6 tỷ đồng, tăng 24% so 

với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ đi các loại chi phí và thuế, PMC báo lãi sau 

thuế gần 20 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu 

năm 2021, PMC ghi nhận doanh thu hơn 229 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng 

kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 37 tỷ đồng. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

 HPG  227.5 VCS 4.4 

 SSI  153.7 BVS 1.5 

 STB  121.0 PAN 1.1 

 VNM  86.0 APS 0.8 

 GEX  40.4 TVD 0.7 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VIC -59.4 DXS -5.7 

VJC -38.3 NTP -2.1 

KDH -31.5 VND -1.6 

VRE -17.7 BSI -1.0 

PDR -16.7 SHB -0.5 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

• Xuất khẩu cá tra tăng mạnh nhưng người nuôi 

cá và doanh nghiệp đều... không vui. Kim ngạch 

xuất khẩu cá tra 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng 

tới 18% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện tại, giá thức 

ăn cho cá tra đã tăng hơn 20% so với giữa năm 

ngoái, khiến chi phí giá thành nuôi cá tra bình quân 

từ 18.000-19.000 đồng/kg trước đây, hiện đã lên tới 

22.500 -23.000 đồng/kg cá thu hoạch. Đây là lý do, 

tuy giá bán cá nguyên liệu tăng cao, nhưng người 

nuôi cá tra vẫn phải chịu thua lỗ.  Nhiều hộ không 

bán được cá thương phẩm, nên đã nuôi hạn chế cho 

ăn, thời gian nuôi kéo dài, dẫn đến hệ số thức ăn tăng 

cao, hao hụt đầu con nhiều nên giá thành càng tăng 

cao hơn nữa. 

• Bộ Nội vụ đề nghị sáp nhập điểm một số tỉnh giai 

đoạn 2022-2026. Trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 1211 với các đề xuất, Bộ Nội vụ cho biết 

tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã và làm điểm một số đơn vị hành chính 

cấp tỉnh trong giai đoạn 2022-2026, định hướng đến 

năm 2030. Dự kiến đến tháng 9 này, Bộ Nội vụ sẽ 

xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• 16 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay từ 15/7. 

Mức giảm lãi suất cho vay cụ thể được nhiều ngân hàng 

công bố. Cùng với 16 ngân hàng đã cam kết giảm lãi suất, 

Hiệp hội ngân hàng cũng kêu gọi tất cả các ngân hàng 

còn lại cũng xem xét tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Đợt 

giảm lãi suất lần này sẽ bất đầu từ 15/7, kéo dài tới hết 

năm. 

• Việt Nam tăng 5 bậc, lần đầu lọt top 20 thế giới về thu 

hút FDI. Theo Báo cáo đầu tư 2021 của Hội nghị Liên 

Hợp Quốc về Thương mại và phát triển, với tổng số vốn 

16 tỷ USD FDI trong năm 2020, Việt Nam đứng thứ 19 

toàn cầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 

5 bậc so với năm 2019. 

• Quỹ đất công nghiệp sẽ “bùng” mạnh sau dịch. Một 

lượng lớn dự án bất động sản công nghiệp đang được gấp 

rút chuẩn bị để đưa ra thị trường khi Covid-19 thoái lui. 

Ngoài TP.HCM, Long An cũng dự kiến sẽ có thêm 

khoảng 1.500 ha diện tích đất sạch để phát triển các khu 

công nghiệp trong năm 2021. Đồng Nai cũng đã công bố 

kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới với tổng diện 

tích 6.475 ha nhằm giải quyết vấn đề quá tải của các dự 

án đang hoạt động. 

TIN VĨ MÔ 

• Không được 'lập lờ' khi bán trái phiếu doanh nghiệp. Để thị trường TPDN phát triển lành mạnh trong thời gian tới, Bộ Tài 

chính yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ không chào mời nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp bằng 

mọi giá. Khi phân phối TPDN, tổ chức này phải cung cấp đầy đủ các thông tin về rủi ro của trái phiếu và quyền lợi của chủ sở 

hữu trái phiếu, không để nhà đầu tư nhầm hiểu là trái phiếu sẽ được tổ chức phân phối là trái phiếu đảm bảo được mọi rủi ro. 

• Thanh khoản bùng nổ, nhiều CTCK báo lãi đậm nửa đầu năm 2021. Song song với đó, cổ phiếu của các CTCK cũng đạt 

mức tăng ấn tượng về giá trị và thu hút được lượng lớn dòng tiền đổ vào. Nhiều cổ phiếu đã tăng bằng lần trong nửa đầu năm. 

• Cổ phiếu sơn “bạc màu”. Với đặc điểm quy mô vốn nhỏ, hoạt động kinh doanh kém ấn tượng, cổ phiếu ngành sơn ít thu được 

sự chú ý của nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Mặc dù có cổ phiếu đã ghi nhận đà tăng mạnh trong giai đoạn thị trường thăng 

hoa vừa qua, nhưng thanh khoản của hầu hết các cổ phiếu đều rất thấp. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.987 0.15% 

S&P 500 4.360 -0,33% 

Nikkei 225 28.279 -1,15% 

Kospi 3.286 0.18% 

Hang Sheng 27.973 0.83% 

SET 1.575 0.32% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,58 -0,05% 

USD/CNY 6,464 -0,08% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.307 0.79% 

S&P500 VIX 17.01 4.16% 

• Chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực khi nhà đầu tư phớt lờ các con số lợi nhuận quý II vượt kỳ vọng của giới phân tích. S&P 

500 giảm 0,33% còn Nasdaq Composite tụt 0,7%. Ngược lại, Dow Jones tăng nhẹ 0,15%. 

• Giá dầu hôm nay biến động trái chiều sau khi giảm mạnh 2 ngày liên tiếp. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,11% 

xuống 71,57 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 0,08% lên 73,31 USD/thùng.  

• Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng sau khi lên cao nhất 1 tháng. Giá vàng giao ngay tăng 0,04% lên 1.829,9 USD/ounce. Giá 

vàng giao tháng 8 cũng tăng 0,09% lên 1.830,7 USD.  

• Tỷ giá USD hôm nay phục hồi trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,1813. Tỷ giá đồng bảng Anh 

so với USD tăng 0,03% lên 1,3832. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,06% xuống 109,79. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• GDP Trung Quốc tăng 7.9% trong quý 2. Con số này thấp hơn 

ước tính tăng trưởng 8.1% của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc 

thăm dò của Reuters. 

• Nhật Bản, Australia nhất trí thúc đẩy CPTPP và RCEP. Các bộ 

trưởng khẳng định CPTPP và RCEP "đóng vai trò quan trọng trong 

việc khôi phục kinh tế khu vực giai đoạn hậu dịch Covid-19". Bộ 

trưởng Kajiyama nhấn mạnh: "Đây là thời điểm để tạo cơ hội thúc 

đẩy đối thoại chiến lược bao gồm cả các vấn đề thương mại và năng 

lượng". 

• 76 tổ chức kinh doanh kêu gọi Mỹ không áp thuế lên hàng Việt 

Nam. Các tổ chức kinh doanh lớn nhất nước Mỹ ở các lĩnh vực từ 

thực phẩm tới thời trang đã kêu gọi Đại diện Thương mại Mỹ không 

áp thuế lên hàng hóa Việt Nam, thay vào đó là tiến hành trao đổi để 

giải quyết bất đồng. 

HIGHLIGHT 


