BẢN TIN CHỨNG KHOÁN
Ngày 16 tháng 5 năm 2012

VNINDEX

DIỄN BIẾN HOSE

VN-Index:449,9(-5,7 -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)

:
:
:
:
:
:
:
:

-

86.461.320 cp
1.314 tỷ đồng
454.308 tỷ đồng
61 cp
200 cp
50 cp
5.478.290 cp
139 tỷ đồng

-

-

Mã
MKP
RDP
AGF
VSG
CMV

Mã
SAM
HQC
PVT
ITA
ASM

Giá
48.700
10.800
28.400
2.200
19.900

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
+2,3 +5,0 LIX 27.200
-7,9
+0,5 +4,9 VKP 800
-0,1
+1,3 +4,8 HU3 14.700
-1,8
+0,1 +4,8 DPM 33.300
-2,8
+0,9 +4,7 D2D 19.300
-1,1

%
-22,5
-11,1
-10,9
-7,8
-5,4

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD Thay đổi
( CP)
(TRĐ)
2.735.680 +0,3 +3,6 SSI 37.679
+0,4
2.653.080
-0,3 -4,5 EIB 36.560
0
2.177.950 +0,1 +1,6 VCB 35.758
-1,2
2.119.100
-0,3 -3,6 STB 46.105
+0,8
2.110.300
-0,9 -4,5 DPM 52.616
-2,8

-

Sau hai phiên giảm mạnh trển 10 điêm
vào ngày 14/5 và 15/5 thì hôm nay cũng
là phiên không ngoại lệ.
Chỉ sau 15 phút đâu lực bán đổ ra dồn
dập làm cho lực cầu hấp thụ không kịp,
làm cho hàng trăm mã dư bán sàn lên
đến hàng trăm đơn vị. Thị trường có lúc
giảm đến gần 10 điểm vào lúc 10h50
nhưng sau đó lực cầu hấp thụ tườn đối
tốt làm cho thị trường bớt giảm lại và
thanh khoản vẩn đạt ở mức cao.
Chốt phiên giao dich hôm nay
VNINDEX giảm 5.74(-1.26%) điểm
còn 449.91 thủng vùng kháng cự 450.
Toàn sàn có 62 mã tăng, 184 mã giảm
và 62 mã đứng giá. So với phiên ngày
hôm qua thì hôm nay có nhiều mã xanh
hơn, đặc biệt cuối phiên một số mã bật
tăng mạnh trở lại như MSN. SAM,
STB, SSI, HAG,
Hôm nay khối ngoại có phiên mua ròng
mạnh nhẩt ở các mã STB, VCB, DPM,
MBB, IJC….

%
+1,8
0,0
-3,4
+3,3
-7,8

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
STB
MBB
VSH
DIG
DPM

KL Mua
622.210
563.070
341.390
318.190
267.320

Thay đổi
+0,8
+0,1
+0,1
-0,9
-2,8

%
+3,3
+0,7
+0,8
-4,7
-7,8
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HNX-INDEX

DIỄN BIẾN HNX

HNX-Index:77,6(+0,7 +1,0%)











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)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

-

65.778.510 cp
651 tỷ đồng
76.592 tỷ đồng
166 cp
177 cp
57 cp
6.690.180 cp
110 tỷ đồng
5.564.380 cp
93 tỷ đồng

-

Mã
L61
VCV
MAC
WCS
SDE

Mã
HBB
VND
PVX
SCR
KLS

Mã
PAN
VND
PVX
PGS
HBB

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Giá
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
9.200
+0,6 +7,0 S99
8.000
-0,6
3.100
+0,2 +6,9 PPP 8.000
-0,6
4.700
+0,3 +6,8 HGM 87.500
-6,5
37.700
+2,4 +6,8 VCH 2.700
-0,2
11.000
+0,7 +6,8 SPP 12.200
-0,9
5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
6.395.200 +0,1 +1,8 VND 56.135
4.527.000 +0,4 +3,3 PVX
39.360
3.748.600 +0,4 +4,0 PVS 36.921
2.696.500 +0,2 +1,5 HBB 36.453
2.262.000 +0,3 +2,7 SCR 35.594

Thay
đổi
+0,4
+0,4
+0,4
+0,1
+0,2

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
KL Mua Thay đổi % Mã
KL Bán
Thay
đổi
4.715.580 +0,4 +2,3 PAN 4.715.580 +0,4
816.600
+0,4 +3,3 PVS 120.000
+0,4
297.400
+0,4 +4,0 AVS 115.000
+0,2
194.500
+1,7 +6,8 HPC 115.000
+0,2
150.000
+0,1 +1,8 PGS
67.200
+1,7

%
-7,0
-7,0
-6,9
-6,9
-6,9

-

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

%

-

Trái ngược với sàn HOSE giảm mạnh
thì HNX kết thúc phiên với đà tăng
mạnh vào những phút cuối 0,74 điểm.
Lực cầu dồn vào những cổ phiếu lớn
họ dầu khí như: PGS, PLC, PHH, PVG
bật tăng hết biên độ. Những mã khác
gồm PVS, PVX, PVL, PVI, PVA,
PVE, PVC, PVV và ngay cả PSI cũng
tăng giá đáng kể sau giai đoạn giảm
mạnh vào buổi sáng cũng như hai
phiên giao dịch trước.
Thêm vào đó, những cổ phiếu lớn như
HBB, VND, ACB, SCR, KLS, SHB,
VCG, DCS… đều tăng giá khá tốt.
Trước đó, trong phần lớn thời gian của
phiên, lực cầu đối với các mã này vẫn
được duy trì khá ổn định, ít có thời
gian giảm giá.
Ngoài ra, một vài mã cổ phiếu đầu cơ
cũng có tín hiệu tích cực hơn. Tổng
cộng cuối phiên, HNX có 164 mã tăng
giá, áp đảo so với 113 mã giảm và
cũng chỉ có 47 mã giảm sàn. Điều này
giúp HNX-Index tăng 0.74 điểm, tức
0.96% đạt 77.55 điểm.
Giao dịch toàn sàn chỉ đạt 66.78 triệu
đơn vị, tương đương 651 tỷ đồng,
nhưng các mã trên vẫn có giao dịch
khá cao. Trong đó, riêng HBB và VND
đã có hơn 10 triệu đơn vị chuyển
nhượng.
Hôm qua là phiên khối ngoại bán ròng
trên sàn HNX thì hôm nay là phiên
mua ròng tập trung vào một số mã
như: PGS, PVX, VND, …

+2,3
+2,2
+4,5
+3,8
+6,8
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
Tiếp tục chuỗi giảm điểm mạnh của hai phiên trước,
phiên hôm nay VNIndex đánh mất thêm gần 6 điểm
và lùi về 449 điểm.
Về mặt thông tin vĩ mô, ngoài những tin tích cực như
Nghị Quyết 13 ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, khả
năng giảm lãi suất tiếp tục… thì không có thêm thông
tin vĩ mô nào tác động tiêu cực đến thị trường. Do đó,
việc thị trường giảm mạnh trong hai phiên đầu tuần
vừa qua vẫn chưa rõ nguyên nhân.
Tuy nhiên, điểm tích cực là thanh khoản thị trường
vẫn giữ được tốt, và theo các tổng hợp từ Sở GDCK
Tp.HCM thì phiên 15/5 hôm qua là phiên mà khối tự

HNX-Index

doanh mua ròng lớn nhất kể từ đầu năm 2012. Điều
này cho thấy các tổ chức vẫn đang rất lạc quan với
tình hình thị trường hiện tại.
Mặc dù giảm điểm nhưng diễn biến thị trường đã có
dấu hiệu “cầm máu” khi VNIndex có những thời điểm
phục hồi lại trong phiên, lượng bán tháo và áp lực xả
hàng không mạnh như phiên trước. HNX-Index thậm
chí còn có kết quả khả quan hơn khi bật xanh được
vào những phút cuối.
Về mặt kỹ thuật, VNIndex đã giảm quá khỏi dải dưới
của bollinger band, chỉ báo Williams’ %R đã đi vào
vùng quá bán và có dấu hiệu tăng nhẹ lên lại. Nếu
phiên ngày mai thanh khoản thị trường vẫn giữ được
tốt thì khả năng thị trường sẽ phục hồi lại được.
HNX-Index sau khi chạm dải dưới của bollinger band
cũng đã bật tăng lại, khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục
được đà hồi phục trong phiên mai.
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TIN CHỨNG KHOÁN
Giá vàng xuống thấp nhất kể từ tháng
8/2011
Trong 3 ngày qua, giá vàng giảm tổng cộng
gần 1 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới sụt
giảm liên tục và hiện chỉ tương đương 38,7
triệu đồng/lượng.

TIN QUỐC TẾ
Trái phiếu Đức tăng giá, lợi suất trái
phiếu Tây Ban Nha tăng vọt
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức
xuống sát mức thấp nhất từ trước đến nay
trong khi ở chiều ngược lại, lợi suất trái
phiếu Tây Ban Nha kỳ hạn 10 năm tăng lên
mức kỷ lục.

Chủ tịch AlCapital: VN-Index 600 điểm
sẽ không bất ngờ
Giải ngân trong tháng 2 - 3/2012, với một
danh mục đầu tư gồm 60 - 62% cổ phiếu tại
thị trường Việt Nam, AIM đã đạt được lợi
suất trên 47%, từ đầu năm đến nay.

Nỗi lo Hy Lạp tiếp tục nhấn chìm phố
Wall
Chứng khoán Mỹ giảm điểm đồng loạt sau
khi Hy Lạp thất bại trong việc thành lập
chính phủ mới, lấn át thông tin tích cực cho
thấy các số liệu về kinh tế Mỹ tốt hơn dự
đoán.

Tăng 8 ngày liên tiếp, giá cà phê lên cao
nhất kể từ tháng 10 năm ngoái

Trung Quốc cam kết phát triển cân đối
ngoại thương

Giá cà phê trên thị trường thế giới có chuỗi
tăng dài nhất trong 3 tháng giúp cho giá cà
phê trong nước hôm nay tăng mạnh lên cao
nhất kể từ đầu niên vụ 2011/12.

Cam kết trên được đưa ra nhân dịp Diễn đàn
kinh tế cấp cao được tổ chức ở thủ đô Bắc
Kinh với sự tham dự của nhiều tổ chức
thương mại-đầu tư tới từ hơn 30 quốc gia và
khu vực trên thế giới.

Giá dầu thô xuống dưới 95 USD/thùng

Châu Á-TBD: Chiếc neo ổn định của kinh
tế toàn cầu

Giá dầu thô sụt mạnh xuống thấp nhất 5
tháng vì khả năng Hy Lạp phải rời khu vực
đồng euro ngày càng cao và phát biểu của bộ
trưởng dầu mỏ Ả Rập Xê Út rằng giá dầu
nên giảm hơn nữa.

Trong năm 2012, mặc dù tỷ lệ tăng trưởng
kinh tế của châu Á-Thái Bình Dương có thể
giảm xuống 6,5% so với mức 7% trong năm
2011, đây là mức tăng trưởng tốt hơn nhiều
so với các khu vực khác.

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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