
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

THỐNG KÊ THỊ 
TRƯỜNG 

HOSE HNX 

Biến động (%) -0.67% -1.23% 

Giá cuối ngày 1172.47 264.62 

KLGD (triệu cổ phiếu) 694.93 75.63 

GTGD (tỷ đồng)  15,769   1,477  

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

9,069,500 -356,200 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

382.16 -5.63 

Số CP tăng giá 138 63 

Số CP đứng giá 71 152 

Số CP giảm giá 323 133 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DBC 5% bằng cổ phiếu 22/06/22 

SSI 

10% bằng tiền 

Quyền mua giá 15.000 đồng 

Tỷ lệ 2:1 

22/06/22 

PHS 7.15% bằng cổ phiếu 22/06/22 

PGN 12% bằng cổ phiếu 23/06/22 

LHG 19% bằng tiền 23/06/22 

PNJ 6% bằng tiền 23/06/22 

CSV 15% bằng tiền 23/06/22 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• PNJ: Lợi nhuận tháng 5 của PNJ tiếp đà tăng 66% trong lên 141 tỷ 

đồng. PNJ vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 5/2022 doanh thu thuần 

tháng 5 đạt 2.671 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước; LNST đạt 

141 tỷ đồng, tăng 66%. Lũy kế 5 tháng, doanh thu thuần PNJ đạt 15,583 tỷ 

đồng, tăng 47%; lãi sau thuế 1,066 tỷ đồng, tăng 47%. Công ty thực hiện 

được 60.3% kế hoạch doanh thu và 76.5% kế hoạch lợi nhuận năm. 

• DBD: Vợ Phó Chủ tịch HĐQT Dược Bình Định vừa gom hơn nửa số 

cổ phiếu đã đăng ký. Trong thời gian từ 19/05-18/06, bà Nguyễn Thị Minh 

Thư, vợ ông Tạ Nam Bình - Phó Chủ tịch HĐQT DBD, đã mua 570,000 cổ 

phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký, do thị trường không thuận 

lợi. Với giá trung bình giai đoạn trên là 53,693 đồng/cp, ước tính bà Thư đã 

chi hơn 30.6 tỷ đồng để thực hiện giao dịch. 

• TDH: Cổ phiếu TDH của Thuduc House sang diện kiểm soát. Theo 

quyết định số 399/QĐ-SGDHCM ngày 20/6/2022 của Sở Giao dịch chứng 

khoán TP.HCM, cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 

27/6/2022. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 

năm 2020 là âm 363 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 

2021 là âm 942.05 tỷ đồng căn cứ BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2020 và 

năm 2021 của TDH. 

• CII: Ước lãi quý II/2022 đạt 53 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ. 

Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM ước nửa đầu năm 2022 lợi 

nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 700 tỷ đồng. Với kết quả 

này, CII đã thực hiện 93% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Bên cạnh đó, CII cho 

biết hoạt động thu phí giao thông đạt tổng doanh số khoảng 710 tỷ đồng 

nửa đầu năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. 

• HBC: Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu. 

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 

thông báo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HBC trong thời gian từ 23/6 đến 

22/7 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận nhằm bình ổn giá cổ 

phiếu trên thị trường/đầu tư. 

• VIB: Người nhà sếp lớn VIB đăng ký bán ra cổ phiếu. Cụ thể, bà Phạm 

Thị Kim Ngọc, vợ ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám 

đốc Khối dịch vụ công nghệ ngân hàng VIB đăng ký bán ra 355,000 cp theo 

phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận. Số lượng cổ 

phiếu sau khi giao dịch là 696,080 cp, tương đương tỷ lệ 0.033%. 

• TGG: Louis Capital muốn thoái hết 51% vốn SMT. Cụ thể, 

TIN SÀN HOSE 

• TID: Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tổng Công 

ty Tín Nghĩa. Trưa 21-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã công bố 

quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Quách 

Văn Đức, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công 

ty Tín Nghĩa (TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản 

lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219, Bộ luật 

Hình sự năm 2015. 

• TNG: Lãi tháng 5 đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ. CTCP Đầu 

tư và Thương mại TNG vừa công bố doanh thu và lãi sau thuế tháng 5/2022 

lần lượt là 667 tỷ đồng và hơn 31 tỷ đồng, tăng 42% và 47% so với cùng kỳ 

năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh thu và lãi sau thuế của TNG đạt 

lần lượt 2,480 tỷ đồng và 87.4 tỷ đồng, tăng 42% và 58% so cùng kỳ. 

•  

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

VNM 149.6 TNG 4.57 

REE 83 IDC 2.3 

GAS 69 PVI 0.98 

FUEVFVND 53.1 IVS 0.33 

CTG 48.2 KLF 0.27 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

HPG -212 SHS -6.78 

VND -55 HUT -4.72 

MWG -31.6 THD -2.15 

DCM -27.8 PVS -0.5 

VCI -27.6 VCS -0.45 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX Tổng Công ty Thăng Long - CTCP 21/06/2022 

HSX 

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 

Đông Dương 
21/06/2022 

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 30/06/2022 

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk 

Lắk 
04/07/2022 

• Dự kiến đầu tư 460.000 tỷ đồng phát triển đồng bằng sông 

Cửu Long. Về nguồn lực thực hiện Quy hoạch đồng bằng sông 

Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 

cho biết trong giai đoạn 2021-2025, tổng số vốn ngân sách nhà 

nước dự kiến hỗ trợ cho các dự án trên địa bàn do địa phương 

quản lý dự kiến đạt khoảng 320.000 tỷ đồng, tăng 23,3% so với 

giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, vốn ngân sách nhà nước đầu tư 

qua một số Bộ như Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Y tế... để triển khai các công trình dự án trong 

Vùng đạt khoảng 140.000 tỷ đồng. 

• BVSC: Kho bạc mua 700 triệu USD từ các ngân hàng, đưa 

gần 15.800 tỷ ra thị trường. Lũy kế từ đầu năm tới nay, KBNN 

đã thực hiện mua vào 700 triệu USD, tương đương với khoảng 

15.785 tỷ VND, cùng lúc đó, tỷ giá USD tại các NHTM đã tăng 

lên mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Trong tuần vừa 

qua, Ngân hàng Nhà nước cũng bơm ròng tổng cộng 277 tỷ 

đồng trên thị trường mở. 

• Đề xuất gần 10.000 tỷ đồng làm hơn 37km cao tốc Cần Thơ 

- Hậu Giang. Được xây dựng theo tiêu chuẩn 4 làn xe, nền 

đường rộng 24m, vận tốc 80km/h cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang 

sẽ được khởi công vào quý 4 năm nay với tổng mức đầu tư dự 

kiến 9.990 tỷ đồng, tăng 225 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư 

trước đó do bổ sung tuyến nối từ nút giao IC2 đến quốc lộ 1. 

Theo dự kiến, đoạn cao tốc này sẽ hoàn thành vào năm 2025. 

 

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Novaland chậm công bố phương án phát hành trái phiếu. Cụ thể, Novaland đã công bố thông tin không đúng thời hạn với 

UBCKNN và HoSE về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng (Nghị quyết HĐQT số 91/2021/NQ.HĐQT-NVLG) vào ngày 

13/07/2021 và nghị quyết về sửa đổi nội dung của nghị quyết 91/2021/NQ.HDDQT-NVLG vào ngày 15/11/2021. Với hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trên, Novaland bị phạt tiền 70 triệu đồng. 

• Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định về thuế đối với CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 

Giao thông Vận tải  (upcom: TVG) bằng cách trích từ tài khoản ngân hàng số tiền hơn 3.7 tỷ đồng trong khi LNST 6 năm gần đây 

của TVG tổng cộng chỉ 5.1 tỷ đồng. Lý do Cục Thuế cưỡng chế là TVG đã không nộp số tiền thuế quá hạn nộp 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 

LỊCH ĐẤU GIÁ 

• Nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD trong nửa đầu tháng 6. Số liệu 

thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết tổng 

trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu 

tháng 6 đạt 31,6 tỷ USD, giảm 10% so với nửa cuối tháng 5. 
Trong đó, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt hơn 15 tỷ USD, 

giảm hơn 16% và nhập khẩu đạt 16,5 tỷ USD, giảm 3,7% so với 

nửa cuối tháng 5. Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa thâm 

hụt 1,42 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 6, tổng trị 

giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 337,8 tỷ USD, tăng 16,7% 

so với cùng kỳ năm 2021. 

• Xuất khẩu cá tra trên đà phục hồi mạnh, dự báo đạt 2,6 tỷ 

USD trong năm 2022. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 

thủy sản (VASEP) 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá tra 

đạt 1,2 tỷ USD, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Với 

đà tăng trưởng này, VASEP cho rằng xuất khẩu cá tra năm 2022 

có thể đạt 2,6 tỷ USD, tăng 62,5% so với mục tiêu 1,6 tỷ USD 

đưa ra đầu năm 2022. 

• Nợ công của Việt Nam sẽ không quá 60% GDP vào năm 

2030. Mục tiêu của Việt Nam tới năm 2030 nợ công không quá 

60% GDP. Bên cạnh, đó nợ Chính phủ không quá 50% GDP và 

nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP. Trên cơ sở 

đó, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 25% tổng 

thu ngân sách nhà nước. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2021-2030 đề ra GDP bình quân đầu người đến năm 

2030 đạt khoảng 7.500 USD. 

TIN VĨ MÔ 



    

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones 30,530 2.15% 

S&P 500 3,765  2.45% 

Nikkei 225  26,318 0.28% 

Kospi  2,387 -0.90% 

Hang Sheng  21,559  1.87% 

SET  1,575 0.98% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 104.55 0.11% 

USD/CNY 6.69 0.01% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 3.27 -1.03% 

S&P500 VIX 30.19 -2.71% 

• Dow Jones tăng 600 điểm, S&P 500 vọt 2.5%. Chỉ số Dow Jones tăng 641.47 điểm (tương đương 2.15%) lên 30,530.25 

điểm, ghi nhận phiên tốt nhất trong tháng. Chỉ số S&P 500 tăng 2.45% lên 3,764.79 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất 

của chỉ số này trong tháng 6. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2.51% lên 11,069.30 điểm 

• Dầu tăng khi nhu cầu mạnh, nguồn cung khan hiếm. Giá dầu tăng nhờ nhu cầu nhiên liệu trong mùa hè tăng cao, trong 

khi nguồn cung vẫn khan hiếm vì các lệnh trừng phạt đối với dầu Nga sau cuộc xung đột với Ukraine. Giá dầu thô WTI của 

Mỹ tăng 1.53 USD lên 109.52 USD/thùng. Giá dầu thô Brent kết thúc phiên giao dịch tăng 0.5% lên 114.65 USD/thùng. 

• Vàng giảm giá khi đồng Đô la mạnh lên với sự chắc chắn về chính sách của Fed. Giá vàng giảm trong khi các nhà đầu 

tư theo dõi tình hình từ các ngân hàng trung ương lớn về việc tăng lãi suất. Hợp đồng vàng tương lai giảm 0.25% xuống mức 

1,828.17 USD/oz. 

• Đồng đô la tăng khi thị trường không chắc chắn về chính sách tiền tệ. Tỷ giá đồng Úc so với đồng đô la Mỹ tăng 0.32% 

lên mốc 0.6970. Tỷ giá đồng bảng anh so với đồng đô tăng 0.13% lên mốc 1,2267. Tỷ giá đồng USD so với đồng yên Nhật 

tăng 0.02% lên mức 135.10.  

TIN THẾ GIỚI 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• Nhiều nền kinh tế châu Á vẫn nằm ngoài bão lạm phát. Trong 

khi Mỹ, Âu quay cuồng với bão giá, một số nền kinh tế như 

Malaysia, Hong Kong, Đài Loan lại có lạm phát tương đối ổn định. 

Trong 42 nền kinh tế lớn được The Economist khảo sát, 8 nơi vẫn 

có lạm phát dưới 4%. Sáu trong số tám nền kinh tế này ở Đông 

hoặc Đông Nam Á.  

• EU chia rẽ vì khủng hoảng lương thực, phân bón..Theo đó vấn 

đề gay cấn nhất hiện nay của các quốc gia lục địa già là những lo 

ngại về kế hoạch đầu tư vào các nhà máy sản xuất phân bón ở châu 

Phi sẽ xung đột với các mục tiêu xanh của EU. Việc Nga mở chiến 

dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine đã gây ra một cuộc khủng hoảng 

lương thực toàn cầu và lo ngại sẽ tồi tệ hơn do xuất khẩu ngũ cốc 

từ Ukraine sụt giảm mạnh và giá phân bón hóa học tăng vọt, trong 

đó Nga và Belarus là những nhà sản xuất chính. Các nhà phân tích 

trong ngành phân bón cho biết, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã dẫn 

đến rạn nứt trong chuỗi cung ứng phân bón toàn cầu, gây ra phản 

ứng dây chuyền khiến hàng loạt quốc gia lâm vào tình trạng khan 

hiếm phân bón và đẩy giá tăng cao, gây áp lực lên thị trường phân 

thế giới. 

 

HIGHLIGHT 


