BẢN TIN CHỨNG KHOÁN
Ngày 4 tháng 4 năm 2012

VNINDEX

DIỄN BIẾN HOSE

VN-Index:439,8(-6 -1,3%)









Tổng KLGD
Tổng GTGD
Gía trị vốn hóa
Cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu giảm giá
Cổ phiếu đứng giá
NĐTNN mua (KL)
NĐTNN mua (GT)

:
:
:
:
:
:
:
:

50.711.580 cp
653 tỷ đồng
447.390 tỷ đồng
64 cp
195 cp
51 cp
3.339.930 cp
69 tỷ đồng

-

-

-

Mã
BBC
VFA
GTA
TAC
SSC

Mã
SAM
REE
MBB
IJC
SBS

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
Thay
đổi
18.900
+0,9 +5,0 MDG 5.100
-0,9
6.300
+0,3 +5,0 CAD
900
-0,1
8.400
+0,4 +5,0 BAS 1.100
-0,1
31.900
+1,5 +4,9 HLG 9.500
-0,5
35.300
+1,6 +4,7 PXM 5.700
-0,3
Giá

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
2.986.790 +0,2 +3,3 HAG 16.296
2.547.650 +0,2 +1,4 MBB 36.753
2.466.650
-0,3 -2,0 REE
37.450
2.120.340
-0,1 -0,9 SSI
29.752
2.050.480
-0,3 -4,8 STB
12.527

%
-15,0
-10,0
-8,3
-5,0
-5,0

-

Thay %
đổi
-0,4 -1,4
-0,3 -2,0
+0,2 +1,4
-0,2 -1,0
0
0,0

Thị trường hôm nay giao dịch khá ảm
đạm, khối lượng thanh khoản sụt giảm,
cung cầu giằng co, bên cầu chỉ đặt mua
với giá thấp, bên bán thì cũng không
muốn bán giá thấp. Kết thúc phiên sáng
VN-index mất 3,37 điểm xuống còn
442,4 điểm (-0.76%).
Giao dịch buổi chiều tiếp tục giảm
mạnh hơn, lực bán càng lúc càng
mạnh khiến chốt phiên HSX mất 6
điểm chỉ số hsx còn 439.77 (-1.35%)
thanh khoản đạt mức thấp, hơn 50
triệu cổ phiếu được chuyển nhượng
tương ứng với 652tỷ đồng.
Tại nhóm cổ phiếu trong rổ vn30 như
VIC giảm 2.500 đồng, BVH giảm 1.000
đồng, STB, SSI giảm 100 đồng, VCB,
VNM, MSN, GMD, EIB đứng giá. REE
tăng nhẹ 100 đồng, FPT tăng 1.000
đồng. PVF có lúc tăng trần nhưng cuối
phiên cổ phiếu này bị bán ra hơn 1,5
triệu đơn vị và chỉ tăng 300 đồng, MBB
hôm qua tăng trần thì hôm nay giảm
nhẹ 300 đồng.
Nhóm cổ phiếu nhỏ như KSA, SBS,
VNE, TLH, KTB cũng bị bán sàn vào
cuối phiên.
Khối ngoại mua mạnh vào ở các mà
như IJC, STB, VCB, HAG, DPM, OGC,
ITA.

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
IJC
STB
HPG
MBB
HAG

KL Mua
599.250
415.300
290.910
228.900
216.450

Thay đổi
-0,1
0
-0,3
-0,3
-0,4

%
-0,9
0,0
-1,3
-2,0
-1,4
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HNX- INDEX
HNX-Index:73,2(-1,2 -1,7%)











Tổng KLGD
Tổng GTGD
Gía trị vốn hóa
Cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu giảm giá
Cổ phiếu đứng giá
NĐTNN mua (KL)
NĐTNN mua (GT)
NĐTNN bán (KL)
NĐTNN bán (GT)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DIỄN BIẾN HNX

79.212.100 cp
656 tỷ đồng
72.468 tỷ đồng
62 cp
286 cp
52 cp
6.526.780 cp
99 tỷ đồng
5.092.980 cp
79 tỷ đồng

-

-

-

Mã
SME
SHN
NSN
NIS
INC

Giá
1.400
3.200
4.900
5.000
5.000

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
+0,1 +7,7 SDH 6.700
-0,5
+0,2 +6,7 TAS 5.400
-0,4
+0,3 +6,5 CTV 5.400
-0,4
+0,3 +6,4 BTH 6.800
-0,5
+0,3 +6,4 LDP 26.000
-1,9

%
-6,9
-6,9
-6,9
-6,8
-6,8

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã GTGD Thay đổi
( CP)
(TRĐ)
HBB 15.035.500 +0,1 +1,4 HBB 105.248
+0,1
SHN 10.939.300 +0,2 +6,7 VND 59.958
+0,2
VND 5.353.400
+0,2 +1,8 PVX 44.696
-0,4
PVX 4.216.600
-0,4 -3,6 KLS 42.879
-0,3
KLS 3.664.900
-0,3 -2,5 PVS 32.256
-0,4

+1,4
+1,8
-3,6
-2,5
-2,4

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
Mã KL Mua Thay đổi % Mã KL Bán Thay đổi
PAN 4.696.280
0
0,0 PAN 4.696.280
0
PVS 1.116.000
-0,4 -2,4 PVS 157.000
-0,4
SHN 306.000
+0,2 +6,7 AVS 60.100
0
HUT 90.000
-0,2 -2,1 SHB 50.000
-0,3
KLS 77.700
-0,3 -2,5 API 35.000
-0,2

%
0,0
-2,4
0,0
-2,8
-4,5

Mã

-

%

-

Trên sàn HNX giao dịch cũng không
khác gì so với sàn hsx và kết thúc
phiên sáng HNX mất 0,73 điểm xuống
còn 73,76 điểm. Sang giao dịch buổi
chiều hnx cũng bị bán mạnh làm cho
hnx giảm mạnh HNX giảm 1,24 điểm
hnx còn 73.25( -1.66% ). Thanh khoản
ở mức thấp đạt hơn 79 triệu cổ phiếu
được chuyển nhượng tương ứng với
655 tỷ đồng.
Bên sàn HNX hôm nay đặc biệt có cổ
phiếu SHN sau hai tuần giảm sàn liên
tục thì sáng nay khoãng 15 phút đầu đã
khớp hết 7 triệu đơn vị giá sàn và tăng
trần sau đó. Khối ngoại cũng mua ròng
hơn 300 ngàn đơn vị. Cổ phiếu VSP
dư bán sàn hơn 2 triệu đơn vị.
Cổ phiếu HBB giao dịch hơn 15 triệu
cp, tăng 100 đồng, VND tăng 300 đồng
lên 11.300 đồng/cp, các mã khác nhưu
BVS, CTS đuối sức, KLS, HPC về giá
tham chiếu, PVA, STL, ORS giảm sàn,
PVX, giảm 400 đồng.
HBB giao dịch hơn 11 triệu cp, tăng
100 đồng, VND tăng 300 đồng lên
11.300 đồng/cp, các mã khác nhưu
BVS, CTS đuối sức, KLS, HPC về giá
tham chiếu, PFL, ORS giảm sàn, PVX,
SHN giảm 300 đồng, STL giảm 400
đồng, PVA, PVC giảm 500 đồng.
Trên sàn này khối ngoại mua ròng PVS
hơn một triệu đơn vị, SHN hơn 300
ngàn, PVX 38 ngàn đơn vị …
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
Chính phủ tiếp tục cam kết kiềm chế lạm phát ở một
con số; làn sóng thâu tóm ngân hàng sắp bắt đầu?;
lãi suất trên thị trường tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt là
những thông tin nổi bật trong tuần giao dịch đầu tiên
sau kỳ nghỉ lễ vừa qua.
Thông tin hỗ trợ tích cực đã giúp thị trường có phiên
tăng điểm khá trong ngày giao dịch đầu tiên mặc dù
giao dịch vẫn chưa khởi sắc. Thanh khoản tiếp tục
giảm sút so với các phiên trước.
Về mặt kỹ thuật, sau khi điều chỉnh giảm về trung
tâm bollinger band đường giá đã có sự phục hồi,
nhưng sau đó lập tức điều chỉnh giảm. Dù vẫn đang
trong xu hướng lên tuy nhiên đà tăng sắp tới có lẽ sẽ
không nhiều, giao dịch trong phiên sẽ khá giằng co

HNX-Index

do dải băng bollinger đang có dấu hiệu thu hẹp lại.
Chỉ báo stochastic vẫn đang hướng xuống và chưa
có dấu hiệu đảo chiều, kèm theo đó thanh khoản thị
trường chưa khởi sắc cũng cho thấy sự do dự trong
quyết định mua bán của nhà đầu tư. Vì vậy chúng tôi
khuyến nghị hạn chế lướt sóng trong thời điểm này
đối với nhà đầu tư ngắn hạn.
Còn đối với nhà đầu tư trường vốn, có thể xem xét
giải ngân vào các mã có cơ bản tốt ở những phiên thị
trường điều chỉnh vì về mặt trung hạn thị trường vẫn
đang trong xu hướng đi lên. Chúng tôi nhận định tình
hình vĩ mô trong trung hạn sẽ tốt hơn khi chính phủ
vẫn đang cho thấy sự quyết liệt của mình trong việc
ổn định vĩ mô.
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TIN TRONG N Ư ỚC
Bộ Giao thông đề nghị xây tàu điện một ray ở Hà TP Hồ Chí Minh: Kinh tế tập thể tăng
trưởng 11%
Nội, TP HCM
Các ga trung chuyển cũng cần được quy hoạch để
bảo đảm kết nối giữa các loại hình vận tải đô thị, như:
tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, xe buýt nhanh
BRT, monorail...
Chuẩn bị triển khai tổ hợp hóa dầu 4 tỷ USD

Tốc độ tăng trưởng giá trị kinh tế của khu vực
kinh tế tập thể đạt 11% trong năm vừa qua và
khu vực này đóng góp khoảng 1,2% vào GDP
của TP. Hồ Chí Minh
.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo
các đơn vị liên quan chuẩn bị triển khai dự án Tổ hợp
Hóa dầu Miền Nam

TIN THẾ GIỚI
Ngân hàng Trung Quốc khốn đốn vì nợ xấu

Nợ công của Tây Ban Nha tiến sát mức
cao nhất 22 năm

Quý IV/2011, 3.800 tổ chức cho vay Trung Quốc đã có
Chính phủ Tây Ban Nha cho biết nợ công của
mức lãi ròng cao gấp 3 lần mức lãi của 7.357 tổ chức
nước này trong năm nay sẽ vọt lên mức cao
cho vay Mỹ. Tuy nhiên, đi cùng với mức lãi đáng kinh
nhất kể từ năm 1990 khi nền kinh tế rơi vào
ngạc này là nợ xấu cũng tăng chóng mặt.
suy thoái, đe dọa tâm lý của nhà đầu tư trái
Cổ phiếu Mỹ đồng loạt giảm sau khi Fed công bố phiếu.
biên bản cuộc họp tháng Ba
Trung Quốc vượt Mỹ thành thị trường bán
Phản ứng đầu tiên của thị trường khá tiêu cực sau khi lẻ lớn nhất thế giới
biên bản cuộc họp chính sách của Fed trong tháng
Các nhà phân tích cũng tin rằng khoảng cách
3/2012 cho thấy sẽ có ít khả năng của một gói kinh chênh lệch giữa Trung Quốc với Mỹ sẽ tiếp
tục được mở rộng trong vài năm tới khi thị
thích kinh tế nữa
trường tạp hóa ở Trung Quốc đạt con số 918
tỷ bảng Anh vào năm 2015

.

Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Phú Gia
Tất cả các quyền được đảm bảo. Từng phần hoặc toàn bộ bản tin này không được sửa chữa, sao chép bằng bất cứ hình thức
nào mà không có sự cho phép của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia.
Các thông tin trong Bản tin chỉ mang tính chất tham khảo. PHUGIASC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến
quyết định của nhà đầu tư sử dụng bản tin này.
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