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Ngày 18 tháng 05 năm 2012

DIỄN BIẾN HOSE

VNINDEX

VN-Index:435,0(-7,6 -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)

:
:
:
:
:
:
:
:

-

80.358.920 cp
1.228 tỷ đồng
437.477 tỷ đồng
34 cp
247 cp
30 cp
5.171.630 cp
106 tỷ đồng

-

-

Mã
VKP
ASP
TAC
AGD
AGF

Mã
SSI
EIB
LCG
MBB
ITA

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
Thay
đổi
800
+0,1 +14,3 CAD
600
-0,1
6.300
+0,3 +5,0 TBC 11.500
-1,5
49.700
+2,3 +4,9 VIS 13.900
-1,6
47.900
+2,2 +4,8 CNT 9.500
-0,5
28.400
+1,3 +4,8 FDG 13.300
-0,7

%

-

-14,3
-11,5
-10,3
-5,0
-5,0

-

Giá

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã GTGD Thay đổi
( CP)
(TRĐ)
3.440.480
-1
-4,5 STB 30.897
-0,1
3.344.340 -0,3
-1,7 VCB 37.082
-0,5
2.830.010 -0,5
-4,3 ASM 7.389
-0,9
2.633.250 -0,4
-2,7 DPM 32.305
-0,9
2.323.540 -0,3
-3,9 HAG 54.653
-0,3

%
-0,4
-1,5
-5,0
-2,7
-1,1

-

Đóng cửa phiên giao dịch sáng 18/5: VnIndex giảm 7,63 điểm (-1,7%) xuống
435,0 điểm. Toàn sàn có 34 mã tăng, 234
mã giảm và 40 mã đứng giá, khối lượng
thanh khoản đạt ở mức cao, hơn 80 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng tương
đương hơn 1200 tỷ đồng,.
Thị trường đã hồi phục đáng kể so với
thời điểm 10h khi có lúc VN-Index rơi
hơn 11 điểm xuống 430 điểm. Sự đổi ngôi
trong nhóm “trụ cột” đã khiến mọi chuyện
đảo lộn hoàn toàn của VCB đều ảnh
hưởng đến Index trong khi VCB mất 15%
trong 4 phiên. BVH bị bán sàn 4 phiên
liên tiếp và đã có chuỗi 9 phiên giảm kể từ
ngày 7/5.
Tại nhóm Vn30, một số mã hồi phục trở
lại như STB tăng 200 đồng, MSN có dư
mua giá tham chiếu, SSI, SJS, VCB, PVF,
REE đã leo lên trên giá sàn, HVG tăng
trần, VIC tăng 1.500 đồng…
Tại nhóm penny, TAC, PXI, tăng trần, các
mã “nóng” tăng trần hôm qua như VNE,
KMR, JVC sáng nay còn lại duy nhất
KMR tăng trần.
Nhóm khoáng sản tiếp tục bị bán sàn,
CMS dư bán sàn 800 nghìn cp, HQC dư
bán sàn 600 nghìn co, KSA dư bán sàn 1
triệu cp.
Những cổ phiếu như TAC, ASP, PXI,
LGC, AGF, AGD bật tăng trần bất chấp
xu hướng chung của thị trường.

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
MBB
VSH
HPG
VCB
DIG

KL Mua
628.100
478.930
316.070
253.110
246.310

Thay đổi
-0,4
-0,5
-0,4
-0,5
-0,5

%
-2,7
-4,0
-1,6
-1,5
-2,9
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DIỄN BIẾN HNX

HNX-INDEX

HNX-Index:73,8(-2,3 -3,1%)











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)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

74.326.810 cp
707 tỷ đồng
73.681 tỷ đồng
49 cp
255 cp
92 cp
7.316.980 cp
113 tỷ đồng
7.373.380 cp
113 tỷ đồng

Bên sàn hà Nội, HNX-Index giảm 2,3 điểm (2,53,1%) xuống 73.8 điểm, thanh khoản đạt
mức thấp hơn so với phiên giao dịch ngày hôm
qua. Hơn 74 triệu cổ phiếu được chuyển
nhượng tương ứng với 707 tỷ đồng. Toàn sàn
có 49 mã tăng giá, 255 mã giảm giá và 92 mã
đứng giá.

-

Cổ phiếu CMI tiếp tục tăng trần sau khi giảm
gần 5% trong phiên hôm qua. BVS, KLS,
HBB có lúc chạm giá sàn song hiện giảm từ
200-600 đồng, VND được mua mạnh tại giá
11.3-11.7, khớp lệnh hơn 4 triệu đơn vị.

-

Nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh cổ phiếu
VND hơn 1,5 triệu cổ phiếu và bán mạnh cổ

Mã
BED
SJ1
CMI
INC
LDP

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Giá
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
9.300
+0,6 +6,9 SME 1.000
-0,1
24.900
+1,6 +6,9 VCC 9.300
-0,7
11.100
+0,7 +6,7 BPC 8.000
-0,6
6.400
+0,4 +6,7 LO5 4.000
-0,3
24.100
+1,5 +6,6 APS 4.000
-0,3

HBB
VND
PVX
KLS
VCG

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD
Thay đổi % Mã GTGD
( CP)
(TRĐ)
7.205.600
-0,3 -5,5 VND 70.431
5.968.700
-0,2 -1,7 PVX 51.731
5.445.400
-0,5 -5,0 KLS 42.507
4.010.100
-0,5 -4,5 PVS 39.752
3.233.400
-0,8 -6,8 HBB 37.469

Mã
PAN
VND
PGS
HBB
NTP

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
KL Mua Thay đổi % Mã KL Bán Thay đổi
4.715.580
0
0,0 PAN 4.715.580
0
1.528.800
-0,2 -1,7 VCG 1.092.000
-0,8
156.600
-0,9 -3,4 PVX 569.400
-0,5
100.000
-0,3 -5,5 SHB 185.000
-0,5
60.000
-1,2 -2,7 PVS 142.600
-0,4

Mã

phiếu VCG hơn 1 triệu đơn vị.
%
-9,1
-7,0
-7,0
-7,0
-7,0

Thay đổi

%

-0,2
-0,5
-0,5
-0,4
-0,3

-1,7
-5,0
-4,5
-2,2
-5,5

-

Sau 9h30 trên cả hai sàn Giao dịch hết sức
thận trọng, với gần 17 triệu đơn vị mua vào tại
HOSE và 16 triệu đơn vị tại HNX. Tổng giá trị
hai sàn đạt khoảng 400 tỷ đồng.

%
0,0
-6,8
-5,0
-5,1
-2,2
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VNINDEX

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
Như nhận định của chúng tôi trong bản tin ngày
16/05/2012, trong phiên sáng ngày 17 thị trường bắt
đầu có dấu hiệu hồi phục nhẹ lại, thanh khoản ngày
17 giảm sút do tâm lý nhà đầu tư còn lo ngại với thị
trường sau chuỗi ngày liên tiếp giảm sâu đồng thời
điểm tích cực là cung hàng đã giảm. Tuy nhiên vào
phiên chiều ngày 17 diễn biến thị trường trở nên xấu
đi, nguyên nhân chủ yếu theo chúng tôi là do tâm lý
nhà đầu tư vẫn còn đang hoảng loạn, thời điểm này
trên các kênh truyền thông lại có thông tin đề xuất
miễn thuế của Chính phủ bị “bác”, thông tin này thực
sự tác động đến thị trường chung là không nhiều
nhưng lại ra đúng vào thời điểm tâm lý nhà đầu tư
không vững vàng nên dẫn đến hiệu ứng bán tháo
đồng loạt của số đông kéo theo chỉ số giảm sâu.

HNX-Index

Hiệu ứng tiếp tục kéo dài sáng phiên hôm nay, tâm lý
ảm đạm bao trùm thị trường, tuy vậy phiên hôm nay
vẫn có điểm sáng là mức thanh khoản của thị trường
đã gia tăng trở lại. Nguyên nhân theo chúng tôi nhận
định là lực cầu bắt đáy đã xuất hiện sau giai doạn thị
trường suy giảm mạnh. Bên mua có thể đang đón
đầu một số thông tin vĩ mô sẽ được công bố vào tuần
sau như CPI, kết quả kỳ họp của Quốc hội về các giải
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…
Về mặt kỹ thuật, các chỉ báo William’s %R và
Stochastic oscillator vẫn đang trong vùng quá bán và
chưa có dấu hiệu phục hồi dù đà giảm của thị trường
đã bắt đầu hơi chững lại. Khả năng vài phiên tới thị
trường sẽ tiếp tục giảm hướng về vùng hỗ trợ 420.
Việc nhận định xu hướng tiếp theo phải đợi thị trường
test ngưỡng hỗ trợ này như thế nào.
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TIN CHỨNG KHOÁN

TIN QUỐC TẾ

Tiếp tục tăng cao, giá vàng vượt 41,7 triệu
đồng/lương

S&P 500 thấp nhất 4 tháng vì kinh tế Mỹ
ảm đạm

Tổng cộng từ sáng tới giờ, giá vàng SJC đã
tăng 600 nghìn đồng/lượng. Khoảng cách
với vàng thế giới lại được nới rộng thêm 200
nghìn đồng do vàng thế giới không tăng.

Cổ phiếu của các công ty tiêu dùng, tài
chính và nguyên liệu thô là những nhóm
giảm điểm mạnh nhất.

Kinh tế VN rơi vào giảm phát: Doanh
nghiệp tắc thở vì hàng tồn kho

Những ai trở thành tỷ phú sau IPO của
Facebook?

Từ hàng đắt tiền đến rẻ tiền, từ thực phẩm
cho đến các sản phẩm gia dụng... đều ế ẩm.
Hàng hóa chất đầy kho khiến ngay cả các
thương hiệu lớn cũng không thể xoay trở gì
được.

Sự kiện IPO lớn nhất trong lịch sử của một
công ty Internet không chỉ biến Mark
Zuckerberg trở thành người giàu thứ 29 trên
thế giới mà còn giúp tài sản của nhiều người
khác tăng lên nhanh chóng.

Quốc hội sắp xem xét Đề án tái cơ cấu
kinh tế

S&P cảnh báo nợ xấu tăng đột biến tại
các ngân hàng Hồng Kông và Singapore

Tại kỳ họp khai mạc 21/5 tới, Quốc hội cũng
sẽ bàn về các giải pháp thuế của Chính phủ
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và
cá nhân 2012.

Một cuộc suy thoái nghiêm trọng hơn có thể
khiến các khoản nợ xấu tăng đột biến và dẫn
đến tình trạng căng thẳng tín dụng.

Giá dầu xuống thấp nhất 6 tháng
Giá dầu thô vẫn chưa dừng đà giảm và chạm
mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái vì
các ngân hàng Tây Ban Nha bị hạ xếp hạng
tín dụng trong khi hoạt động sản xuất tại Mỹ
chững lạ

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ
cao hơn dự đoán
Theo số liệu được Bộ Lao động công bố
ngày hôm nay (17/5), số người nộp đơn xin
trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ trong tuần kết thúc
vào ngày 12/5 là 370.000 đơn, không đổi so
với tuần trước đó. Trong khi đó, 48 chuyên
gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg
dự đoán số đơn sẽ giảm xuống mức
365.000.

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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