
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 2.40% 3.10% 

Giá cuối ngày 1,273.29  301.11 

KLGD (triệu cổ phiếu) 568.6 92.85 

GTGD (tỷ đồng)  17,880   2,068.4  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

-126,300 9,210,990 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

-308.22 343.26 

Số CP tăng giá 281 137 

Số CP đứng giá 68 167 

Số CP giảm giá 94 56 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

LPB 12% bằng cổ phiếu 21/07/2021 

HLB 20% bằng tiền 21/07/2021 

BLT 34% bằng tiền 22/07/2021 

VCC 5% bằng tiền 22/07/2021 

DHC 
10% bằng tiền 

25% bẳng cổ phiếu 
23/07/2021 

SIP 10% bằng tiền 23/07/2021 

TN1 
5% bằng tiền 

45% bẳng cổ phiếu 
23/07/2021 

SIP 10% bằng tiền 23/07/2021 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• FPT: 6 tháng đầu năm 2021, FPT ghi nhận doanh thu 16.228 tỷ đồng, 

lợi nhuận trước thuế 2.936 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,2% và 20,9% so với 

cùng kỳ năm ngoái. 

• KDC: Quý II/2021 doanh thu thuần đạt 2.576,14 tỷ đồng, tăng 32,8%; 

lợi nhuận sau thuế đạt 215,98 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.898 

tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ 

đồng, tăng mạnh 163% so với cùng kỳ năm trước. 

• DHG: Kết thúc quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 948 

tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và 

sau thuế lần lượt đạt 223 tỷ đồng và 201 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 

8,9% và 8%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.965 

tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 404 tỷ đồng, 

tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

• VIX: Đã công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 356 

tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế gần 108 tỷ 

đồng, tăng 52%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của VIX đạt 867 

tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 427 tỷ 

đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là hơn 46 tỷ đồng. 

• HSG: Quý 3 NĐTC 2020-2021 lợi nhuận sau thuế 1.701 tỷ đồng, lũy kế 

09 tháng đạt 3.371 tỷ đồng. Theo đó, Lũy kế 09 tháng NĐTC 2020-2021 

(từ 01/10/2020 đến 30/6/2021) sản lượng tiêu thụ ước đạt 1.694.155 tấn, 

doanh thu ước đạt 32.932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.371 tỷ đồng, 

tăng trưởng lần lượt 54%, 72%, 381% so với cùng kỳ. 

• TCB: Con gái tỷ phú Hồ Hùng Anh đã mua hơn 22 triệu cổ phiếu TCB 

từ ngày 12/7 đến 16/7/2021 theo giao dịch thoả thuận.  

• SSI: Lãi trước thuế bán niên riêng lẻ tăng 84%, đạt gần 1.232 tỷ đồng, 

cùng với đó doanh thu riêng lẻ bán niên đạt 3.244,9 tỷ đồng, tăng trưởng 

lần lượt ở mức 38%. Doanh thu riêng lẻ quý II của SSI đạt 1.741 tỷ đồng, 

tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó doanh thu từ nghiệp vụ môi 

giới chứng khoán đạt hơn 623 tỷ đồng, cao gấp 3,2 lần cùng kỳ năm 2020.  

• VPB: VPBank báo lãi lớn quý 2 hơn 4.000 tỷ nhưng nợ xấu trên 3,47% 

với 10.800 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng, tổng thu nhập hoạt động của VPBank 

lên tới 23.098 tỷ đồng, tăng 22,5% so cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín 

dụng cũng tăng 34% lên 8.652 tỷ đồng. Nhưng VPBank vẫn lãi ròng 7.218 

tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ 2020. 

TIN SÀN HOSE 

• BVS: Chứng khoán Bảo Việt đạt 90 tỷ đồng LNST quý 2, tăng trưởng 

20% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BVSC ghi nhận 

doanh thu xấp xỉ 557,2 tỷ đồng, gấp 2,2 lần nửa đầu năm 2020. 

• MBS: Chứng khoán MB báo lãi quý 2 hơn 132 tỷ đồng, tăng trưởng 

63% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mảng tự doanh của MBS trong 

quý 2 đạt gần 212 tỷ đồng doanh thu, gấp 4,3 lần quý 2/2020. Lũy kế 6 tháng 

đầu năm 2021, doanh thu hoạt động đạt 512,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 

232 tỷ đồng, tăng trưởng 116% kết quả nửa đầu năm 2020.  

• QTP: Nhiệt điện Quảng Ninh - Quý 2 lãi 193 tỷ đồng, cao gấp 7 lần cùng 

kỳ năm trước. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 LNST của Nhiệt điện Quảng 

Ninh đạt 310,3 tỷ đồng tăng cao gấp 15 lần so với nửa đầu năm 2020 và đã 

hoàn thành được 97,6% mục tiêu lợi nhuận cả năm.  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

 STB  71.0 PVI 345.9 

 HPG  61.8 VND 11.7 

 HSG  50.0 SHB 0.6 

FUEVFVND  42.6 KHG 0.4 

 SSI  40.5 HLC 0.3 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

MSB -120.6 PVS -6.0 

VIC -113.3 SHS -2.3 

NVL -107.1 THD -1.0 

VRE -81.9 BVS -0.9 

KDH -68.4 BSI -0.4 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

   

• Thời gian tới, Việt Nam sẽ duy trì đối thoại với 

Hoa Kỳ để xử lý các vấn đề về kinh tế, thương mại 

và đầu tư. góp phần đưa quan hệ kinh tế song 

phương phát triển ngày càng ổn định và bền vững, 

vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước", 

Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định. 

• Hơn 11,2 triệu lao động được giảm đóng quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động. Trên 375.000 doanh nghiệp 

với hơn 11,2 triệu người lao động được hỗ trợ từ 

chính sách giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp với số tiền khoảng 4.322 tỉ đồng. 

ngành BHXH đã hoàn thành việc giảm mức đóng 

bằng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện 

hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch Covid-19. 

• Bộ Xây dựng: Phải giải ngân hết 605 tỷ đồng đầu 

tư công trong 5 tháng tới. Trong đó, Bộ Xây dựng 

yêu cầu đến ngày 31/12/2021 các đơn vị trực thuộc 

phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm nay. Bộ Xây 

dựng sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ 

luật đối với người đứng đầu của chủ đầu tư về việc 

chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU tăng 

mạnh nhờ Hiệp định EVFTA. Kim ngạch xuất nhập 

khẩu giữa Việt Nam và EU trong 6 tháng đầu năm 2021 

đạt 27.67 tỉ USD, tăng 18.4% so với cùng kỳ năm 2020 

khi hiệp định chưa có hiệu lực, trong đó xuất khẩu tăng 

18.3%, đạt 19.4 tỉ USD và nhập khẩu từ EU vào Việt 

Nam tăng hơn 19.1%, đạt 8.2 tỉ USD so với cùng kỳ.  

• Tiền gửi vào ngân hàng giảm kỷ lục, tiền đang ‘chảy’ 

vào đâu? Theo nhìn nhận của giới chuyên gia, lãi suất 

tiết kiệm xuống thấp kỷ lục nên dòng tiền trong dân cư 

lại lựa chọn các kênh đầu tư có lợi suất khác cao hơn như 

chứng khoán, vàng, bất động sản…Chứng khoán và bất 

động sản được xem là kênh đầu tư hấp dẫn trong thời 

gian gần đây. 

• Doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó vì thiếu cảng cạn, 

chi phí logistics tăng. Tình trạng thiếu cảng cạn khiến 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long phát sinh chi phí vận chuyển và chịu rủi ro hao 

hụt hàng hóa. Việc thiếu cảng cạn không chỉ phát sinh 

chi phí, thời gian đi lại mà còn gây rủi ro cho doanh 

nghiệp trong trường hợp thủ tục gặp vướng mắc, hàng 

chưa thể tái xuất khẩu, việc bảo quản trên tàu không tốt 

dễ gây hư hỏng hàng hóa. 

TIN VĨ MÔ 

• 32 CTCK cho vay 128.600 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán tới cuối quý II/2021. Tổng lượng cho cho vay của 32 CTCK tại 

thời điểm 30/6 ở mức hơn 128.600 tỷ đồng, tăng gần 25,6% so với quý I. Dòng tiền margin từ các nhà đầu tư nội được cho là 

góp phần quan trọng giúp thị trường liên tục đi lên trong quý II, trong đó, VN-Index vượt qua mốc 1.400 điểm ngay trong tháng 

6. Tuy nhiên, với lượng margin liên tục tăng thêm và duy trì ở mức cao, khiến nhiều công ty chứng khoán gặp phải tình trạng 

"căng margin" và dẫn đến những đợt rung lắc mạnh của thị trường như đợt đầu tháng 7 vừa qua. 

• Việt Nam có 38 doanh nghiệp tỷ đô, gần 11 triệu tỷ đồng 'sang tay' trên sàn chứng khoán TP HCM sau 21 năm. Đáng 

chú ý, trong hơn hai thập kỷ hoạt động, có hơn 68% doanh nghiệp trên HoSE đã tăng vốn điều lệ sau khi lên sàn chứng khoán, 

góp phần nâng cao năng lực tài chính, thuận tiện phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh. Kể từ năm 2005, HoSE đã triển khai 

569 phiên đấu giá cổ phần, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thu về hơn 236.554 tỷ đồng. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 



  

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 34.512 1.62% 

S&P 500 4.323 1.52% 

Nikkei 225 27.769 1.41% 

Kospi 3.227 -0,15% 

Hang Sheng 27.213 -0,89% 

SET 1.539 -1,10% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 93,00 -0,03% 

USD/CNY 6,485 -0,07% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 1.224 1.20% 

S&P500 VIX 19.73 -12,31% 

• Chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ khi nhà đầu tư lao vào mua bắt đáy. Những cổ phiếu từng sụt giảm mạnh trong phiên trước 

cũng là những cái tên hồi phục nhanh nhất trong phiên này. Dow Jones tăng 1,6%. S&P 500 tăng 1,52% và Nasdaq Composite 

cũng tăng 1,57%. 

• Giá dầu tăng khi nhà đầu tư tranh thủ bắt đáy. Giá dầu WTI giao tháng 9 tăng 1,4%, lên 67,29 USD/thùng. Giá dầu Brent 

tương lai tăng 1,1%, lên 69,35 USD/thùng. 

• Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm vì đồng USD mạnh. Giá vàng giao ngay giảm 0,18% xuống 1.806,4 USD/ounce. Giá vàng 

giao tháng 8 cũng giảm 0,25% xuống 1.806,75 USD.  

• Tỷ giá USD hôm nay duy trì ở mức cao. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1782. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD 

tăng 0,06% lên 1,3634. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 109,94. 

 

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• ADB hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á xuống 

4%. Tăng trưởng các nền kinh tế Thái Bình Dương dự báo giảm từ 

1,4% xuống còn 0,3%, do các đợt bùng phát mới của dịch Covid-

19. ADB cũng đưa ra dự báo về mức lạm phát năm nay của Châu 

Á - Thái Bình Dương được nâng từ 2,3% hồi tháng 4 lên 2,4% 

• Tổng thống Mỹ: Lạm phát hiện nay chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, 

Tổng thống Biden khẳng định Nhà Trắng vẫn "cảnh giác" đề phòng 

khả năng tình trạng giá cả tăng có thể kéo dài. Ông nhấn mạnh việc 

chính quyền đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 

cùng chương trình nghị sự đối nội sâu rộng của ông, trong đó có 

việc "bơm" hàng nghìn tỷ USD vào nền kinh tế, sẽ "giảm áp lực 

lạm phát" thay vì khiến lạm phát gia tăng, cũng như tạo động lực 

cho lực lượng lao động.     

HIGHLIGHT 


