BẢN TIN CHỨNG KHOÁN
Ngày 12 tháng 4 năm 2012

VNINDEX

DIỄN BIẾN HOSE

VN-Index:465,6(+6,9 +1,5%)









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)

:
:
:
:
:
:
:
:

65.099.800 cp
1.046 tỷ đồng
471.352 tỷ đồng
177 cp
78 cp
56 cp
4.928.120 cp
109 tỷ đồng

-

-

-

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá

Mã

Giá

HDC
TDC
BMC
CIG
DXG

18.900
12.600
63.000
4.200
10.500

Mã
MBB
EIB
SBS
IJC
SSI

19.000
34.400
7.900
27.800
6.000

Thay
đổi
-1,0
-1,8
-0,4
-1,4
-0,3

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
5.459.260
+0,6 +3,9 STB
54.869
2.577.880
+0,5 +2,8 HPG 49.910
2.492.260
-0,1 -1,5 HAG 29.606
2.392.760
+0,6 +4,7 VIC
10.687
2.234.920
+0,5 +2,4 EIB
47.949

Thay
đổi
+1,2
+1,2
+0,3
+1,5
+0,5

+0,9
+0,6
+3,0
+0,2
+0,5

+5,0 DRL
+5,0 SSC
+5,0 HTL
+5,0 HVG
+5,0 VFA

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

%
+4,7
+4,9
+0,9
+1,6
+2,8

-

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
MBB
VCB
PXS
HPG
PVD

KL Mua
1.929.100
399.060
298.890
292.200
257.430

Thay đổi
+0,6
+1,3
+0,5
+1,2
+0,8

-

%
+3,9
+4,4
+4,5
+4,9
+2,0

Hôm nay hai sàn hứng khởi, thị trường
tăng vọt về cả khối lượng và giá trị.
VN-INDEX đóng cửa tăng 6.52(1,42%)
điểm đạt 465.26 điểm. Khối lượng thanh
khoảng tăng vọt so với phiên trước, hơn
106 triệu đơn vị được chuyển nhượng
tương ứng với 1,7 tỷ về giá trị.
Phiên giao dịch sáng, gần 140 cổ phiếu
tăng trần trên hai sàn, nhóm cổ phiếu
bất động sản chiếm đa số: ITA dư mua
trần 1,9 triệu cp, LCG dư mua trần 1
triệu cp, các mã khác như SJS, QCG,
SAM, PXL, PTL, HDG, DIG, HPG, HQC,
KDH…trần đồng loạt và không có dưu
bán cuối phiên.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng bất ngờ
bật tăng mạnh, STB tăng trần lên
26.500 đồng/cp, cao nhất trong vòng 4
năm, vượt đỉnh tháng 9/2009 (theo giá
đã điều chỉnh). MBB (tăng 600 đồng).
CTG, EIB tăng 500 đồng, VCB tăng
1.300 đồng (có thời điểm chạm giá trần
31.000 đồng/cp), Ngoài STB, hàng loạt
cổ phiếu khác vượt đỉnh ngắn hạn là
SSI (sáng nay tăng 600 đồng lên 21.500
đồng/cp), HPG (tăng trần lên 25.900
đồng/cp), REE (giảm 200 đồng)…
Trong nhóm Vn30 vẫn có 5 mã giảm giá
là HVG (giảm 1.300 đồng), REE, SBT
(giảm 200 đồng), BVH (giảm 500 đồng),
PVF (giảm 100 đồng), tuy nhiên nhờ
nhóm cổ phiếu ngân hàng và BĐS tăng
mạnh mà VN30-Index sáng nay tăng
hơn 11 điểm lên 538,78 điểm (+2,11%).
Đặc biệt khối ngọi mua ròng hoen 3,5
triệu cổ phiếu MBB và mua ròng mạnh
các mã PNJ, DPM, HSG, JMD, IJC….

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM – Tel: 08. 62 836 888 – Fax: 08. 62 838 666 – website: www.phugiasc.vn

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN
Ngày 12 tháng 4 năm 2012

VNINDEX

DIỄN BIẾN HNX

HNX-Index:78,5(+1,0 +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)
NĐTNN bán (KL)
NĐTNN bán (GT)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

121.768.200 cp
1.185 tỷ đồng
78.159 tỷ đồng
193 cp
152 cp
55 cp
5.366.180 cp
89 tỷ đồng
5.387.980 cp
92 tỷ đồng

-

-

-

-

Mã
SDA
CIC
RCL
VIX
CTC

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Giá
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
9.100
+0,5 +5,8 QCC 2.700
-0,2
4.600
+0,3 +7,0 VBC 16.500
-1,2
18.400
+1,2 +7,0 QST 9.700
-0,7
7.700
+0,5 +6,9 BHC 4.200
-0,3
7.700
+0,5 +6,9 SPP 17.300
-1,2

%
-6,9
-6,8
-6,7
-6,7
-6,5

-

-

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
Mã
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD Thay đổi
( CP)
(TRĐ)
HBB 26.613.700 +0,3 +4,2 HBB 196.941
+0,3
PVX 8.923.300
-0,2 -1,7 PVX 106.187
-0,2
VND 7.153.800
-0,2 -1,6 VND 90.138
-0,2
KLS 4.699.500
-0,1 -0,8 SCR 60.900
+0,6
SCR 4.613.600
+0,6 +4,8 KLS 59.684
-0,1

+4,2
-1,7
-1,6
+4,8
-0,8

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
Mã KL Mua Thay đổi % Mã KL Bán Thay đổi
PAN 4.716.580
+0,8 +4,8 PAN 4.716.580
+0,8
IDJ 189.000
AVS
+0,1 +2,0
82.500
-0,1
HBB 100.000
+0,3 +4,2 NTP 79.200
-0,1
HUT 65.000
+0,7 +6,3 SHB 63.000
+0,7
EID 40.000
+0,2 +2,6 PGS 59.300
-0,3

%
+4,8
-2,0
-0,2
+6,5
-1,3

%

Bên sàn Hà nội HNX-INDEX tăng 1.03
điểm(+1,33%) lên 78.54 điểm. Thanh
khoản tăng cao hơn 121 triệu cổ phiếu
được chuyển nhượng, tương đương
với 1,185 tỷ về giá trị.
Như vậy phiên hôm nay mỗi sàn đều
đạt trên một ngàn tỷ về giá trị và gần 3
ngàn tỷ trên cả hai sàn.
SHB bất ngờ được mua mạnh, dư
mua trần 1 triệu cp sau khi có thông tin
chị của Chủ tịch HĐQT đăng ký mua
11 triệu cp; các cổ phiếu tăng trần và
được mua mạnh trên sàn Hà Nội lúc
này là HUT (dư mua trần 1 triệu cp),
ICG, LCS, PVV, S96…nhóm cổ phiếu
Sông Đà hiện cũng có dấu hiệu tăng
trần đồng loạt.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán sau 1
tuần tăng liên tiếp trước đó, hiện quay
đầu giảm: VND giảm 300 đồng, KLS,
BVS, SHS giảm 100 đồng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng ACB tăng 800 đồng, HBB tăng 600 đồng, giao dịch
hơn 20,87 triệu cp, có lúc chạm giá trần
7.500 đồng/cp, tuy nhiên hiện đang treo
dư bán gần 6 triệu cp giá trần và giá
7.4…
Khối ngoại cũng mua ròng cổ phiểu
ngân hàng HBB trên sàn này.
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

VNINDEX

Chiều ngày 10/04/2012, NHNN đã bàn hành hàng
loạt văn bản điều hành chính sách tiền tệ có các nội
dung chính như sau:
•

Đồng loạt giảm 1% ở các lãi suất điều hành.

•

Loại mảng tín dụng bất động sản quan trọng
ra khỏi diện “không khuyến khích”.
Tái cơ cấu thời hạn trả nợ đối với các khoản

•

vay không trả nợ đúng hạn do môi trường
kinh doanh khó khăn.
Đây là những động thái để khơi thông tín dụng vào
bất động sản, làm tăng kỳ vọng vào việc giảm lãi suất
và lạm phát, qua đó kích thích tạo cầu trở lại cho nền
HNX-Index

kinh tế.
Hành động trên cho thấy chính phủ đang rất quyết liệt
trong việc bình ổn vĩ mô. Và điều này là rất tích cực
cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.
Lạc qua cũng đang trở lại với nhiều nhà đầu tư thể
hiện qua 2 phiên giao dịch rất tích cực vừa qua.
Thanh khoản ngày càng được cải thiện hơn và sự
tăng giá ngoạn mục của nhóm các cổ phiếu bất động
sản.

VNIndex

cũng

đã

chạm

được

đỉnh

cũ

(468.15)với tín hiệu tích cực là sự mở rộng ra của
bollinger band và đường giá bám sát vào dải trên của
dải băng này. Chúng tôi vẫn giữ nhận định thị trường
đang trong xu hướng đi lên tuy nhiên hiện tại trong 12 phiên tới có thể sẽ xuất hiện đợt điều chỉnh do
VNIndex đang trong vùng kháng cự tương đối mạnh.
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TIN CHỨNG KHOÁN
Giảm thuế, giãn thuế để cứu thị trường
Năm 2009, khi tình hình kinh tế khó khăn,
Chính phủ đã có những quyết định kịp thời
về việc miễn, giãn và giảm thuế giá trị gia
tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN).

BVSC:Lạm phát tháng 4 khoảng 0,5 0,7%
Trong báo cáo phân tích mới nhất, CTCP
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đưa ra nhận
định lạm phát tháng 4 của Việt Nam vẫn
còn tiềm ẩn nhiều áp lực.

Doanh nghiệp thờ ơ với quyết định trần
lãi suất cho vay về 12%
Phản ứng trước động thái hạ trần lãi suất
huy động xuống 12%, không ít các doanh
nghiệp cho rằng, động thái này không mấy
có tác dụng đối với doanh nghiệp, chủ yếu
giúp tăng thêm lợi nhuận cho các ngân
hàng mà thôi.

TIN QUỐC TẾ
NHTW Nhật Bản cam kết nới lỏng chính
sách mạnh mẽ
Thống đốc Masaaki Shirakawa đưa ra cam
kết này giữa lúc áp lực ngày càng gia tăng
từ các chính trị gia yêu cầu BOJ có các
chính sách mạnh tay nhằm chấm dứt giảm
phát.
Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau 5 ngày
giảm liên tiếp
Sự khởi đầu đáng khích lệ của Alcoa cho
mùa báo cáo tài chính giúp thị trường hồi
phục. Cổ phiếu các ngành ảnh hưởng đến
tăng trưởng kinh tế đang hấp dẫn nhà đầu
tư tìm hàng giá rẻ.

Nhật Bản giúp đỡ Myanmar thành lập thị
trường chứng khoán
Ngày 11/4, sàn giao dịch chứng khoán
Tokyo (TSE) và Daiwa, công ty môi giới lớn
thứ hai Nhật Bản cho biết, họ vừa ký một
hiệp định với Myanmar về việc hỗ trợ nước
này thành lập và thúc đẩy thị trường chứng
khoán.

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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