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HOSE  HNX  UPCOM 

Tổng số cổ phiếu 572  Tổng số cổ phiếu 348  Tổng số cổ phiếu 860 

Số mã tăng giá 210  Số mã tăng giá 90  Số mã tăng giá 132 

Số mã giảm giá 160  Số mã giảm giá 62  Số mã giảm giá 122 

Số mã tham chiếu 84  Số mã tham chiếu 73  Số mã tham chiếu 75 

Số mã không giao dịch 118  Số mã không giao dịch 123  Số mã không giao dịch 531 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/3/2023, VNINDEX tăng 10.66 điểm (tương đương 1.04 %) lên 

mức 1037.84 điểm. Trên sàn HOSE có 210 mã tăng, 160 mã giảm và 84 mã giữ tham chiếu. Giá 

trị giao dịch tăng và khối lượng giao dịch của thị trường ngày hôm nay tăng so với phiên trước 

đó với tổng giá trị khớp lệnh đạt 8250.942 tỷ đồng. 

 

Các mã có tác động tích cực nhất đến VNINDEX bao gồm MSN (+1.4383 điểm), BID (+1.4021 

điểm), VCB (+1.0602 điểm), HPG (+1.0363 điểm), CTG (+0.7859 điểm). 

Ngược lại, các mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số bao gồm VCF (-0.1107 điểm), NVL (-

0.0943 điểm), TCB (-0.0868 điểm), DIG (-0.0858 điểm), HVN (-0.0541 điểm). 

BẢN TIN NGÀY 7/3/2023 

THỊ TRƯỜNG TĂNG ĐIỂM KÈM THANH KHOẢN THẤP 



 

 http://ecsc.vn                                                                                                                         E U R O C A P I T A L 

2 7/3/2023 

 

Khối ngoại hôm nay MUA ròng với giá trị khoảng 210 tỷ trên toàn thị trường, trong đó khối 

ngoại tập trung mua mạnh nhất là STB với giá trị bán ròng lên đến gần 65.91 tỷ đồng, tiếp theo 

là CTG với giá trị là 39.94 tỷ và cuối cùng là HDB với giá trị là 36.54 tỷ. Chiều ngược lại, khối 

ngoại tập trung BÁN ròng HPG với giá trị 52.99 tỷ, tiếp theo là DGW với giá trị là 13.62 tỷ và 

cuối cùng là DCM với giá trị là 12.13 tỷ.  

 

Trong 25 nhóm ngành ngày hôm nay, có 21 nhóm ngành giữ được sắc xanh, tiêu biểu là các 

nhóm Vật liệu xây dựng, Chứng khoán, Thực phẩm – Đồ uống và Dịch vụ lưu trú ăn uống 

giải trí., 4 nhóm ngành còn lại bị điều chỉnh mạnh, tiêu biểu là các nhóm ngành Nông – Lâm – 

Ngư nghiệp, Dịch vụ tư vấn hỗ trợ và Sản xuất thiết bị máy móc. 
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Nhóm ngành 

Gía 

hiện 

tại 

% 

Thay 

đổi 

 

  
 

          

Bán buôn 31.65 -0.01% 
            

Thực phẩm - Đồ uống 1227.72 -1.25% 
            

Chăm sóc sức khỏe 405.3 -1.21% 
            

Vận tải - kho bãi 410.92 -1.12% 
            

Bảo hiểm 127.85 -0.47% 
            

Xây dựng 427.43 -0.42% 
            

Dịch vụ lưu trú, ăn uống, 

giải trí 
43.95 -0.39% 

            

SX Thiết bị, máy móc 13.29 -0.38% 
            

Chế biến Thủy sản 1602.98 -0.33% 
            

SX Phụ trợ 426.16 -0.27% 
            

Thiết bị điện 147.86 -0.22% 
            

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ 245.12 -0.12% 
            

Công nghệ và thông tin 301.56 -0.10% 
            

Tiện ích 516.17 -0.09% 
            

Bán lẻ 505.7 -0.07% 
            

Khai khoáng 181.89 -0.06%             

SX Hàng gia dụng 275.83 0.01% 
            

SX Nhựa - Hóa chất 406.8 0.02% 
            

Sản phẩm cao su 255.09 0.12% 
            

Bán buôn

Nông - Lâm - Ngư

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

SX Thiết bị, máy móc

Chế biến Thủy sản

Sản phẩm cao su

Bảo hiểm

Vận tải - kho bãi

Bất động sản

SX Hàng gia dụng

Chăm sóc sức khỏe

SX Nhựa - Hóa chất

Xây dựng

Thiết bị điện

Tiện ích

Bán lẻ

Khai khoáng

Công nghệ và thông tin

SX Phụ trợ

Tài chính khác

Ngân hàng

Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí

Thực phẩm - Đồ uống

Chứng khoán

Vật liệu xây dựng

CHỈ SỐ NGÀNH
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Nông - Lâm - Ngư 24.16 0.15% 
            

Vật liệu xây dựng 659.59 0.24% 
            

Ngân hàng 545.71 0.41% 
            

Tài chính khác 10.77 0.62% 
            

Chứng khoán 79.88 1.32% 
            

Bất động sản 394.09 1.65% 
            

 

CẬP NHẬT CÁC TIN NỔI BẬT CỦA DOANH NGHIỆP NGÀY 7/3/2023 

 Hủy tư cách công ty đại chúng của Bao bì nhựa Sài Gòn (SPP): Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của 

Công ty CP Bao bì nhựa Sài Gòn (UPCoM: SPP). Công ty CP Bao bì nhựa Sài Gòn có 

tiền thân là Công ty TNHH Bao bì nhựa Sài Gòn, được Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM 

cấp mã số thuế 0302272627 cấp ngày 6/4/2001 do bà Trương Ngọc Khanh là người đại 

diện pháp luật. 

 Nhận thêm 23 tỷ, Yeah1 Up từ 'cháu' thành 'con' của Yeah1 (YEG): Sau khi rót vốn 

23 tỷ đồng vào Công ty TNHH Yeah1 Up, Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (Yeah1, HOSE: 

YEG) đã biến công ty này từ công ty con gián tiếp (công ty cháu) trở thành công ty con 

trực tiếp (công ty con). Yeah1 vừa thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH 

Yeah1 Up (Yeah1 Up). Theo đó, Yeah 1 dự tính rót vốn 23 tỷ đồng vào Yeah1 Up, nâng 

tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 92% vốn điều lệ. Thời điểm góp vốn dự kiến vào quý II/2023 

hoặc quý III/2023. Sau khi hoàn tất thủ tục góp vốn, Yeah1 Up sẽ từ công ty con gián 

tiếp trở thành công ty con trực tiếp của Yeah1. 

 Diễn biến mới trong vụ án liên quan đến ThuDuc House (TDH): Công ty CP Phát 

triển Nhà Thủ Đức vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cập nhật những 

thông tin quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và định hướng của công ty 

trong năm 2023, trong đó có vụ án chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước. Theo thông 

báo của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House, HoSE:TDH), về vụ án 

hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2020 của 

công ty, sau 2 lần điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra 

https://kinhtechungkhoan.vn/yeah1-muon-tang-von-ngay-sau-ke-hoach-mua-lai-y1d-va-netlink-169510.html
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kết luận đề nghị truy tố thêm 7 người thuộc Cục hải quan TP HCM, nâng tổng số bị can 

lên 67. 

 Icon4 (CC4) 'nhắm' dự án khu đô thị hơn 817 tỷ đồng ở Hà Nam: Dự án khu đô thị 

ở Hà Nam mà Icon4 (CC4) 'nhắm' tới có tổng chi phí thực hiện 817 tỷ đồng, chưa bao 

gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam vừa mở 

hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang dân 

cư hiện trạng khu vực phía Nam tổ dân phố Đôn Lương, thuộc phường Yên Bắc, thị xã 

Duy Tiên (DT-PK.01.21.3). 

 Quý IV/2022, VICEM Bỉm Sơn báo lỗ gần 26 tỷ đồng: Công ty CP Xi măng VICEM 

Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 919,5 tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo đó tại báo cáo tài chính quý IV/2022 Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (VICEM Bỉm 

Sơn) có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 919,5 tỷ đồng, giảm 23,6% so với 

cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, VICEM Bỉm Sơn ghi nhận lợi 

nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 29 tỷ đồng.  

 'Mở bát' năm 2022, HAG thu lãi gần 100 tỷ đồng: Tháng đầu năm 2023, HAG ghi 

nhận sản lượng cây ăn trái vào mức 19.893 tấn, trong đó xuất khẩu 10.730 tấn và dùng 

cho sản xuất thức ăn gia súc 9.163 tấn. Ngành chăn nuôi đạt sản lượng 41.197 con heo 

thịt. Tương ứng, HAGc thu về doanh thu thuần 509 tỷ đồng, bao gồm 206 tỷ ngành chăn 

nuôi, 197 tỷ ngành cây ăn trái và 106 tỷ ngành phụ trợ. Khấu trừ chi phí, HAG "bỏ túi" 

98,7 tỷ lợi nhuận sau thuế trong tháng 1/2023. Theo HAG, trong bối cảnh giá thịt heo 

vẫn duy trì mức thấp, bù lại giá chuối tăng và sản lượng chuối cao nên kết quả sản xuất 

kinh doanh theo đánh giá tương đối khả quan. 

 Việt Phát (VPG): Tổng nợ gấp 3 lần vốn tự có, muốn vay tiếp ngân hàng tối đa 450 

tỷ đồng: Thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả của Việt Phát (VPG) tăng gấp 3 lần so với 

đầu năm, lên gần 4.500 tỷ đồng, gấp 3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, tổng dư nợ vay 

chiếm đến 1.680 tỷ đồng, tăng thêm 1.167 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn, Hội đồng 

quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: 

VPG) vừa thông qua nghị quyết về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Nam Hải Phòng để phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Theo đó, tổng hạn mức tín dụng của hợp đồng này là 450 tỷ đồng, bao gồm 

cho vay, bảo lãnh và LC. Số tiền được dùng để tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn, 

https://kinhtechungkhoan.vn/ubcknn-chap-thuan-ho-so-chao-ban-co-phieu-rieng-le-cua-hoang-anh-gia-lai-hag-166533.htmlhttps:/kinhtechungkhoan.vn/ubcknn-chap-thuan-ho-so-chao-ban-co-phieu-rieng-le-cua-hoang-anh-gia-lai-hag-166533.html
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hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của VPG, nhưng không bao gồm 

các phương án đầu tư tài sản cố định. 

CẬP NHẬT CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN TRONG TUẦN 06/03/2023 – 10/03/2023 

STT Ngày ĐKCC 
Mã chứng 

khoán 
Nội dung 

Sàn 

niêm 

yết 

1 6/3/2023 VDS 
VDS: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm tài chính 2022 

HOSE 

2 6/3/2023 FPT 
FPT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

3 6/3/2023 VTA 
VTA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

cho năm tài chính 2022  

UpCOM 

4 6/3/2023 BEL 
BEL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

5 6/3/2023 DAC 
DAC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

6 6/3/2023 HSA 
HSA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

7 6/3/2023 HLR 
HLR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

8 6/3/2023 SAF 
SAF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

9 6/3/2023 PTH 
PTH: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 

2023 

UpCOM 

10 6/3/2023 NDW 
NDW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2023 

UpCOM 

11 6/3/2023 PMB 
PMB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

12 6/3/2023 BCP 
BCP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

13 6/3/2023 G36 
G36: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2023 

UpCOM 

14 6/3/2023 VHE 
VHE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023 

HNX 

15 6/3/2023 HMR 
HMR: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

và chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền  

HNX 

https://vsd.vn/ad/155796
https://vsd.vn/ad/155796
https://vsd.vn/ad/155924
https://vsd.vn/ad/155924
https://vsd.vn/ad/156025
https://vsd.vn/ad/156025
https://vsd.vn/ad/156069
https://vsd.vn/ad/156069
https://vsd.vn/ad/156146
https://vsd.vn/ad/156146
https://vsd.vn/ad/156133
https://vsd.vn/ad/156133
https://vsd.vn/ad/156217
https://vsd.vn/ad/156217
https://vsd.vn/ad/156225
https://vsd.vn/ad/156225
https://vsd.vn/ad/156228
https://vsd.vn/ad/156228
https://vsd.vn/ad/156229
https://vsd.vn/ad/156229
https://vsd.vn/ad/156227
https://vsd.vn/ad/156227
https://vsd.vn/ad/156271
https://vsd.vn/ad/156271
https://vsd.vn/ad/156275
https://vsd.vn/ad/156275
https://vsd.vn/ad/156263
https://vsd.vn/ad/156263
https://vsd.vn/ad/156295
https://vsd.vn/ad/156295
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16 6/3/2023 ABC 
ABC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

17 7/3/2023 HMG 
HMG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

18 7/3/2023 DQC 
DQC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

19 7/3/2023 BSH 
BSH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

20 7/3/2023 SSG 
SSG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

21 7/3/2023 TW3 
TW3: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

22 7/3/2023 CMP 
CMP: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023  

UpCOM 

23 7/3/2023 SPV SPV: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  UpCOM 

24 7/3/2023 FMC 
FMC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2023 

HOSE 

25 7/3/2023 HHS 
HHS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

26 7/3/2023 VTH 
VTH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

27 7/3/2023 SFN 
SFN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

28 7/3/2023 KHG 
KHG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

29 7/3/2023 FHS 
FHS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

30 7/3/2023 MVC 
MVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

31 7/3/2023 QHW 
QHW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

32 7/3/2023 NVB 
NVB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

33 7/3/2023 CDN CDN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  HNX 

https://vsd.vn/ad/156492
https://vsd.vn/ad/156492
https://vsd.vn/ad/155855
https://vsd.vn/ad/155855
https://vsd.vn/ad/156125
https://vsd.vn/ad/156125
https://vsd.vn/ad/156154
https://vsd.vn/ad/156154
https://vsd.vn/ad/156186
https://vsd.vn/ad/156186
https://vsd.vn/ad/156215
https://vsd.vn/ad/156215
https://vsd.vn/ad/156213
https://vsd.vn/ad/156213
https://vsd.vn/ad/156246
https://vsd.vn/ad/156251
https://vsd.vn/ad/156251
https://vsd.vn/ad/156276
https://vsd.vn/ad/156276
https://vsd.vn/ad/156289
https://vsd.vn/ad/156289
https://vsd.vn/ad/156290
https://vsd.vn/ad/156290
https://vsd.vn/ad/156319
https://vsd.vn/ad/156319
https://vsd.vn/ad/156325
https://vsd.vn/ad/156325
https://vsd.vn/ad/156331
https://vsd.vn/ad/156331
https://vsd.vn/ad/156326
https://vsd.vn/ad/156326
https://vsd.vn/ad/156355
https://vsd.vn/ad/156355
https://vsd.vn/ad/156383
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34 7/3/2023 MHL 
MHL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

35 8/3/2023 BSG 
BSG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

36 8/3/2023 TTB TTB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  HOSE 

37 8/3/2023 BSL 
BSL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

38 8/3/2023 FRT 
FRT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

39 8/3/2023 KSV 
KSV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

40 8/3/2023 IJC 
IJC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

41 8/3/2023 VBH 
VBH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

42 8/3/2023 HRT HRT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  UpCOM 

43 8/3/2023 TDP 
TDP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

44 8/3/2023 SAV 
SAV: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

45 8/3/2023 L12 
L12: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

46 8/3/2023 KKC 
KKC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

47 8/3/2023 VCA 
VCA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

48 8/3/2023 KDC KDC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  HOSE 

49 9/3/2023 AGP AGP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  UpCOM 

50 9/3/2023 ST8 
ST8: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

51 9/3/2023 ILC 
ILC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

https://vsd.vn/ad/156433
https://vsd.vn/ad/156433
https://vsd.vn/ad/156080
https://vsd.vn/ad/156080
https://vsd.vn/ad/156152
https://vsd.vn/ad/156178
https://vsd.vn/ad/156178
https://vsd.vn/ad/156193
https://vsd.vn/ad/156193
https://vsd.vn/ad/156209
https://vsd.vn/ad/156209
https://vsd.vn/ad/156237
https://vsd.vn/ad/156237
https://vsd.vn/ad/156274
https://vsd.vn/ad/156274
https://vsd.vn/ad/156256
https://vsd.vn/ad/156312
https://vsd.vn/ad/156312
https://vsd.vn/ad/156334
https://vsd.vn/ad/156334
https://vsd.vn/ad/156327
https://vsd.vn/ad/156327
https://vsd.vn/ad/156345
https://vsd.vn/ad/156345
https://vsd.vn/ad/156439
https://vsd.vn/ad/156439
https://vsd.vn/ad/156653
https://vsd.vn/ad/156281
https://vsd.vn/ad/156288
https://vsd.vn/ad/156288
https://vsd.vn/ad/156305
https://vsd.vn/ad/156305
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52 9/3/2023 SNC 
SNC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

53 9/3/2023 SAS SAS: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền  UpCOM 

54 9/3/2023 BVG 
BVG: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 

2023 

UpCOM 

55 9/3/2023 FGL 
FGL: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 

2023 

UpCOM 

56 9/3/2023 BHG 
BHG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

57 9/3/2023 VMC 
VMC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

58 9/3/2023 BWS BWS: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023  UpCOM 

59 9/3/2023 VCF 
VCF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

60 9/3/2023 IDP 
IDP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2023 

UpCOM 

61 9/3/2023 VIF 
VIF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

62 9/3/2023 TOP 
TOP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

63 9/3/2023 EMC 
EMC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

64 9/3/2023 GCB 
GCB: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023  

UpCOM 

65 9/3/2023 LCD 
LCD: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản 

HNX 

66 10/3/2023 VLC 
VLC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

67 10/3/2023 MCM 
MCM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

68 10/3/2023 FHN 
FHN: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023  

UpCOM 

69 10/3/2023 HOM 
HOM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

https://vsd.vn/ad/156342
https://vsd.vn/ad/156342
https://vsd.vn/ad/156354
https://vsd.vn/ad/156432
https://vsd.vn/ad/156432
https://vsd.vn/ad/156400
https://vsd.vn/ad/156400
https://vsd.vn/ad/156384
https://vsd.vn/ad/156384
https://vsd.vn/ad/156389
https://vsd.vn/ad/156389
https://vsd.vn/ad/156436
https://vsd.vn/ad/156440
https://vsd.vn/ad/156440
https://vsd.vn/ad/156471
https://vsd.vn/ad/156471
https://vsd.vn/ad/156468
https://vsd.vn/ad/156468
https://vsd.vn/ad/156560
https://vsd.vn/ad/156560
https://vsd.vn/ad/156731
https://vsd.vn/ad/156731
https://vsd.vn/ad/156735
https://vsd.vn/ad/156735
https://vsd.vn/ad/156823
https://vsd.vn/ad/156823
https://vsd.vn/ad/155859
https://vsd.vn/ad/155859
https://vsd.vn/ad/155909
https://vsd.vn/ad/155909
https://vsd.vn/ad/155963
https://vsd.vn/ad/155963
https://vsd.vn/ad/156036
https://vsd.vn/ad/156036
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70 10/3/2023 TXM 
TXM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

71 10/3/2023 PTB 
PTB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

72 10/3/2023 ACL 
ACL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

73 10/3/2023 CT6 
CT6: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

74 10/3/2023 VIP VIP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  HOSE 

75 10/3/2023 IFS IFS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  UpCOM 

76 10/3/2023 PJS 
PJS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

77 10/3/2023 SPC 
SPC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

78 10/3/2023 SBS 
SBS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

79 10/3/2023 MDG 
MDG: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023  

HOSE 

80 10/3/2023 ADG 
ADG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

81 10/3/2023 CTR 
CTR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

82 10/3/2023 SST 
SST: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

83 10/3/2023 CNT CNT: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023  UpCOM 

84 10/3/2023 FDC 
FDC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

85 10/3/2023 LAS 
LAS: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2023  

HNX 

86 10/3/2023 LCG LCG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  HOSE 

87 10/3/2023 DAS 
DAS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

https://vsd.vn/ad/156079
https://vsd.vn/ad/156079
https://vsd.vn/ad/156126
https://vsd.vn/ad/156126
https://vsd.vn/ad/156171
https://vsd.vn/ad/156171
https://vsd.vn/ad/156176
https://vsd.vn/ad/156176
https://vsd.vn/ad/156238
https://vsd.vn/ad/156260
https://vsd.vn/ad/156272
https://vsd.vn/ad/156272
https://vsd.vn/ad/156270
https://vsd.vn/ad/156270
https://vsd.vn/ad/156283
https://vsd.vn/ad/156283
https://vsd.vn/ad/156306
https://vsd.vn/ad/156306
https://vsd.vn/ad/156329
https://vsd.vn/ad/156329
https://vsd.vn/ad/156303
https://vsd.vn/ad/156303
https://vsd.vn/ad/156349
https://vsd.vn/ad/156349
https://vsd.vn/ad/156364
https://vsd.vn/ad/156367
https://vsd.vn/ad/156367
https://vsd.vn/ad/156356
https://vsd.vn/ad/156356
https://vsd.vn/ad/156380
https://vsd.vn/ad/156387
https://vsd.vn/ad/156387
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88 10/3/2023 CTG 
CTG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023 

HOSE 

89 10/3/2023 HMH 
HMH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

90 10/3/2023 VOS 
VOS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

91 10/3/2023 UEM 
UEM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

92 10/3/2023 TRA TRA: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  HOSE 

93 10/3/2023 VC6 
VC6: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HNX 

94 10/3/2023 BIC 
BIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

HOSE 

95 10/3/2023 TYA 
TYA: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2023 

HOSE 

96 10/3/2023 DCR 
DCR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023  

UpCOM 

97 10/3/2023 NCG NCG: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt  HOSE 

98 10/3/2023 NAG NAG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  HNX 

99 10/3/2023 XMD XMD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  UpCOM 

 

https://vsd.vn/ad/156397
https://vsd.vn/ad/156397
https://vsd.vn/ad/156401
https://vsd.vn/ad/156401
https://vsd.vn/ad/156390
https://vsd.vn/ad/156390
https://vsd.vn/ad/156430
https://vsd.vn/ad/156430
https://vsd.vn/ad/156490
https://vsd.vn/ad/156537
https://vsd.vn/ad/156537
https://vsd.vn/ad/156610
https://vsd.vn/ad/156610
https://vsd.vn/ad/156685
https://vsd.vn/ad/156685
https://vsd.vn/ad/156666
https://vsd.vn/ad/156666
https://vsd.vn/ad/156781
https://vsd.vn/ad/156804
https://vsd.vn/ad/156807

