
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.42% 0.48% 

Giá cuối ngày 1,299.31  307.76  

KLGD (triệu cổ phiếu)  465.41   94.95  

GTGD (tỷ đồng) 15,458.49  2,241  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-3,959,400 2,790 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

68.98 -5.32 

Số CP tăng giá 196 90 

Số CP đứng giá 66 177 

Số CP giảm giá 181 93 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

IDP 50% bằng tiền 19/07/2021 

ELC 6% bằng tiền 19/07/2021 

CKG 9% bằng tiền 19/07/2021 

SVC 10% bằng tiền 19/07/2021 

MFS 25% bằng tiền 20/07/2021 

PDN 20% bằng tiền 20/07/2021 

LPB 12% bằng cổ phiếu 21/07/2021 

HLB 20% bằng tiền 21/07/2021 

BLT 34% bằng tiền 22/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• SSB: SeABank lãi trước thuế 1.557 tỷ đồng nửa đầu năm nay, gấp 2,3 

lần cùng kỳ 2020. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á cho biết kết thúc 6 

tháng đầu năm 2021, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của ngân hàng này đạt 

gần 1.557 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020 và gần bằng mức 

lợi nhuận của cả năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm ở mức 1,76%. 

• MWG: Sẽ bị bán tháo trước làn sóng tẩy chay Bách Hoá Xanh? Làn 

sóng tẩy chay thương hiệu Bách Hoá Xanh sau khi bị người tiêu dùng tố 

chuỗi siêu thị này nâng giá bán hàng thiết yếu giữa đại dịch, khiến cổ đông 

nắm giữ CP của CTCP Thế giới di động (MWG) lo ngại sẽ có làn sóng bán 

tháo trong những phiên sắp tới. 

• KHP: Giảm giá điện hỗ trợ Covid-19, Điện lực Khánh Hoà lỗ 182 tỷ 

đồng trong nửa đầu năm 2021. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, KHP đạt 

2.180 tỷ đồng doanh thu thuần giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ, LNST âm 

182 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 230 tỷ đồng.  

• NCT: Quý II/2021, NTC ghi nhận doanh thu đạt 59,1 tỷ đồng, lợi nhuận 

sau thuế đạt 50,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 117,7% và 90,9% so với cùng kỳ 

năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 

đạt 127,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 163,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 38,4% 

và 15,7% so với 6 tháng đầu năm 2020. 

• DRC: Quý II/2021, DRC ghi nhận doanh thu đạt 1.204,6 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế đạt 106,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 52,7% và 121,3% 

so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi 

nhận doanh thu đạt 2.116,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 169,9 tỷ đồng, 

lần lượt tăng 33% và 98,9% so với cùng kỳ năm trước. 

• BCE: Quý II/2021 ghi nhận doanh thu giảm 58% về mức 38,5 tỷ đồng, 

lãi sau thuế hơn 13,4 tỷ, tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 

tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 22% xuống 98,7 tỷ. Nhờ giá vốn hàng 

bán giảm nên lãi ròng đạt 24,1 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm trước. 

• TTF: Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại 

CTCP Chế Biến Gỗ Trường Thành M’Đrắk và giao cho Tổng Giám đốc 

thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng. 

• AAA: CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã mua 2,5 triệu cp, nâng 

lượng sở hữu sau giao dịch lên 152.629.056 cp (tỷ lệ 51,43%). Giao dịch 

thực hiện từ 7/7 đến 16/7/2021.  

• ANV: Ông Doãn Chí Thiên, con ông Doãn Tới – Tổng Giám đốc – đã 

bán 5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 12.099.999 cp 

(tỷ lệ 9,52%). Giao dịch thực hiện từ 15/6 đến 29/6/2021. 

TIN SÀN HOSE 

• CCR: Quý 2 lãi 14 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần 

đạt hơn 57 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng trong khi giá vốn hàng bán tăng 

ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 28 tỷ đồng, cao gấp hơn 

3 lần cùng kỳ 2020. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CCR đạt 108 tỷ đồng 

doanh thu thuần, tăng 62% so với cùng kỳ, LNST đạt 24 tỷ, gấp 2 lần nửa 

đầu năm 2020. 

• PBC: 6 tháng lãi 27 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ 2020. Cụ thể, doanh 

thu thuần đạt 256 tỷ tăng 50,6% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận 

gộp đạt 53,6 tỷ đồng tăng 53% so với quý 2/2020. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 

2021, doanh thu thuần đạt 476 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ, LNST 

đạt 26,6 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ, tương đương EPS đạt hơn 295 đồng. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

NVL 96.70 TDN 0.85 

VIC 83.90 S99 0.71 

MSN 58.70 APS 0.61 

VNM 44.80 HVT 0.23 

FUEVFVND 40.20 MBG 0.15 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

CTG (64.30) VND (3.58) 

HSG (56.80) SHB (2.45) 

VCB (38.80) NDN (0.58) 

VHM (34.80) BSI (0.43) 

VCI (34.80) DXS (0.30) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

• Cục Hàng không: Dừng tất cả đường bay chở 

khách đi, đến phía Nam. Từ 0h ngày 19/7 đến hết 

ngày 1/8, tất cả các đường bay nội địa chở khách 

đi/đến các cảng hàng không thuộc các tỉnh, thành 

phố phía Nam áp dụng giãn cách xã hội. Một số 

đường bay được khai thác ở tần suất tối thiếu như 

Phú Quốc - Hà Nội, Cần Thơ - Hà Nội... do 

Vietnam Airlines khai thác. Các hãng hàng không, 

cảng hàng không tạo điều kiện vận chuyển người 

dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam trở về địa 

phương. Các chuyến bay chở hàng sẽ không hạn 

chế, các chuyến bay phục vụ mục đích y tế sẽ được 

xem xét trên cơ sở đề nghị của các Ủy ban Nhân 

dân các tỉnh, thành phố liên quan.  

• Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và 

Chánh án TAND Tối cao vào ngày 26/7. Về cơ 

cấu Chính phủ, trước mắt Quốc hội sẽ bầu và phê 

chuẩn 27 chức danh, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ 

tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ. Như vậy, Chính phủ khóa XV sẽ giảm 

1 Phó Thủ tướng so với khóa trước. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Ngành Công Thương - Nông nghiệp chịu trách 

nhiệm nếu để thiếu hàng thiết yếu. Trong mọi tình 

huống, ngành Công Thương và Nông nghiệp sẽ "chịu 

trách nhiệm trước dân, Chính phủ nếu để đứt gãy chuỗi 

cung ứng các mặt hàng thiết yếu". Đó là khẳng định 

của Bộ trưởng Công Thương và Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn tại cuộc họp trực tuyến về cung ứng 

hàng hóa cho 19 tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn 

cách xã hội kể từ 0h ngày 19/7. Bộ này sẽ cùng Bộ 

Công Thương xem xét tình hình cụ thể, có thể đề nghị 

Bộ Quốc phòng hỗ trợ một số khâu như thu hoạch, phân 

phối... cho bà con ở vùng nông thôn các tỉnh phía Nam. 

• Bảo hiểm vẫn tăng trưởng ở mức hai con số trong 

mùa đại dịch. Nửa đầu năm 2021, trong khi nhiều 

ngành nghề khốn khó vật lộn trong đại dịch, doanh thu 

phí bảo hiểm vẫn tăng 16,2% và tái đầu tư trở lại nền 

kinh tế 520.500 tỷ đồng, tăng 25,8%...Tổng tài sản toàn 

thị trường bảo hiểm ước đạt 633.800 tỷ đồng, tăng 

22,7% so với cùng kỳ năm 2020. Khoảng 52,9% doanh 

nghiệp bảo hiểm tỏ ra lạc quan với kết quả kinh doanh 

6 tháng cuối năm 2021, giảm đáng kể so với mức 

90,5% của năm ngoái.   

 

TIN VĨ MÔ 

• Fubon FTSE Vietnam ETF giải ngân 2.000 tỷ đồng vào chứng khoán Việt Nam trong tuần qua. Lũy kế từ đầu tháng 7 tới 

nay, Fubon FTSE Vietnam ETF đã hút ròng tổng cộng 127 triệu USD (khoảng 3.000 tỷ đồng) và là quỹ hút vốn mạnh nhất thị 

trường chứng khoán Việt Nam. Nhiều khả năng Fubon FTSE Vietnam ETF đang kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát thành 

công dịch bệnh và thị trường chứng khoán sẽ hồi phục trở lại nên đã đẩy mạnh giải ngân. 

• Cổ phiếu HBE rời sàn HNX vào ngày 10/08. Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo ngày hủy niêm yết cổ 

phiếu HBE của CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh là ngày 10/08/2021. Theo đó, hơn 2.2 triệu cp HBE sẽ giao dịch cuối 

cùng tại HNX vào ngày 09/08. Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết tính theo mệnh giá đạt hơn 22.3 tỷ đồng. Lý do hủy niêm yết 

là do Công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.688 -0,86% 

S&P 500 4.327 -0,75% 

Nikkei 225 27.660 -1,21% 

Kospi 3.245 -0,97% 

Hang Sheng 28.082 0.39% 

SET 1.574 0.15% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 92,58 -1,96% 

USD/CNY 6,479 -0,08% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.274 -1,96% 

S&P500 VIX 18.45 8.47% 

• Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần đóng cửa trong sắc đỏ khi những lo ngại về lạm phát lấn lướt thông tin tích cực về doanh 

số bán lẻ và lợi nhuận doanh nghiệp. Dow Jones giảm 0,86%, S&P 500 sụt 0,75% còn Nasdaq Composite cũng mất 0,8%. 

• Giá dầu giảm trong phiên giao dịch sáng nay sau khi OPEC và các đồng minh thống nhất từ từ tăng nguồn cung cho thị 

trường. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,02% xuống 70,84 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 9 cũng giảm 

0,48% xuống 72,79 USD/thùng.  

• Giá vàng hôm nay tăng nhẹ phiên đầu tuần. Giá vàng giao ngay tăng 0,15% lên 1.815,5 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 

cũng tăng 0,05% lên 1.816,05 USD.  

• Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ trên thị trường quốc tế. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1810. Tỷ giá đồng bảng 

Anh so với USD giảm 0,10% xuống 1,3758. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,17% xuống 109,89. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• OPEC+ sẽ nâng sản lượng từ tháng 8/2021. Liên minh OPEC+ 

sẽ nâng sản lượng thêm 400,000 thùng/ngày mỗi tháng từ tháng 

8/2021 cho tới khi tất cả sản lượng bị cắt giảm trong đại dịch được 

khôi phục. Thỏa thuận này cũng sẽ nâng mức sản lượng cơ sở của 

Ả-rập Xê-út, UAE, Iraq, Kuwait và Nga từ tháng 5/2022, theo tuyên 

bố của OPEC+. Dựa vào mức sản lượng cơ sở, các quốc gia sẽ xác 

định mức nâng sản lượng của mình. 

• Fed chưa quyết định chính thức về việc phát hành đồng tiền kỹ 

thuật số. Các phát biểu của ông Powell được đưa ra khi Fed dự 

định lấy ý kiến bằng văn bản về lợi ích và rủi ro của việc phát hành 

CBDC mùa Hè này. Nhiều ngân hàng lớn đang thử nghiệm hoặc 

đang nghiên cứu việc phát hành đồng tiền số. 

HIGHLIGHT 


