BẢN TIN CHỨNG KHOÁN
Ngày 19 tháng 6 năm 2012

VN-INDEX

DIỄN BIẾN HOSE

VN-Index: 431,1(-4,5 -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)
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Mở cửa phiên giao dịch ngày 19/6 hai sàn đồng

68.586.300 cp
1.151 tỷ đồng
498.927 tỷ đồng
37 cp
228 cp
47 cp
2.405.660 cp
62 tỷ đồng

loạt giảm điểm, thanh khoản sụt giảm so với phiên
trước đó. Buổi sáng nhờ một số mã Bluchip như:
MSN, GAS, EIB, STB, KBC, KDH nâng đỡ nên đà
giảm có phần hãm lại, VN-Index thu hẹp mức
giảm còn 2.07 điểm, tức 0.48% tạm đóng cửa tại
433.52 điểm.
Giao dịch đến hết buổi sáng chỉ đạt 22.24 triệu
đơn vị, trị giá 350 tỷ đồng, giảm rất mạnh so với
cùng kỳ phiên trước. ITA là mã duy nhất có khớp
lệnh trên 1 triệu đơn vị và PVF đứng thứ hai với
hơn 976 ngàn đơn vị. OGC có sự bứt phá khi
quay về mốc tham chiếu và giao dịch đạt gần 920
ngàn đơn vị.

Mã
TAC
CMT
KDH
FBT
CTI

Mã
ITA
PVF
OGC
HQC
SSI

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Giá
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi %
43.000
+2,0 +4,9 TTF
7.600
-1,8
19,1
6.500
+0,3 +4,8 VKP
800
-0,1
11,1
16.500
+0,7 +4,4 VSG 1.800
-0,1
-5,3
12.000
+0,5 +4,3 KSA 15.200
-0,8
-5,0
12.500
+0,5 +4,2 DXV 5.700
-0,3
-5,0
5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD Thay đổi
( CP)
(TRĐ)
2.116.900
-0,2 -2,6 STB 12.495
+0,1
1.510.960
-0,5 -3,7 SSI 25.879
-0,5
1.449.970
-0,7 -4,8 KBC 13.871
+0,1
1.438.340
-0,2 -3,5 PVF 19.794
-0,5
1.181.690
-0,5 -2,2 REE 8.264
-0,2

Nhìn chung, quan sát thị trường suốt buổi sáng có
thể thấy rằng giao dịch diễn ra nhỏ giọt chủ yếu
do các nhà đầu tư nhỏ lẻ thực hiện, trong khi nhà
đầu tư lớn vấn án binh bất động chờ thông tin hỗ
trợ thực sự.
Buổi chiều thị trường tụt dốc mạnh hơn, mới chỉ
30 phút đầu thị trường đánh mất hơn 5 điểm tức

%
+0,4
-2,2
+0,8
-3,7
-1,3

hơn 1.2% xuống sát mức 430 điểm. Giao dịch
tăng khoảng 8 triệu đơn vị so với buổi sáng, đạt
hơn 30 triệu đơn vị, tương đương 465 tỷ đồng.
Cuối phiên đà giảm có bớt đi, giao dịch thỏa thuận
đột biến MBB ,CTG , VCB .

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
SSI
DPM
MBB
GAS
HAG

KL Mua
501.000
227.080
198.000
197.060
151.860

Thay đổi
-0,5
-0,4
-0,2
0
-0,3

%
-2,2
-1,1
-1,4
0,0
-1,0
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HNX-INDEX

DIỄN BIẾN HNX

HNX-Index: 74,1(-0,8 -1,1%)











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)
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HNX cũng giảm từ đầu phiên, tuy nhiên biên độ

35.620.000 cp
372 tỷ đồng
72.968 tỷ đồng
53 cp
294 cp
56 cp
6.595.687 cp
100 tỷ đồng
6.254.587 cp
97 tỷ đồng

giảm cũng không quá lớn, xoay quanh mốc giảm
là 0.2% .
Đến khoãng 10h, HNX để mất điểm mạnh hơn
với 0.73 điểm, tức khoảng 0.97% xuống sát mức
74 điểm. Giao dịch chỉ đạt vỏn vẹn 12.45 triệu đơn
vị, trị giá 139 tỷ đồng. Như vậy, thanh khoản chỉ
tăng hơn 3 triệu đơn vị trong vòng 1 giờ giao dịch
từ 10h00 đến 11h00.
Các mã trụ cột trên HNX như PVX, VND, KLS,…
cũng đồng lạt chìm trong sắc đỏ, SCR và ACB nỗ
lực giữ lại mốc tham chiếu.
Những mã cổ phiếu như SHN, THV, VIG, FLC

Mã
VDL
GMX
PTM
MKV
PSC

Mã
PVX
SCR
VND
HBB
KLS

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Giá
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi %
36.900
+2,4 +7,0 PAN 17.000
-0,3 -1,7
11.000
+0,7 +6,8 SME
1.000
-0,1 -9,1
8.000
+0,5 +6,7 TET 12.100
-0,9 -6,9
9.600
+0,6 +6,7 DLR 12.600
-0,9 -6,7
13.000
+0,8 +6,6 SDY
2.800
-0,2 -6,7
5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
3.535.100
-0,4 -3,7 SCR 44.118
3.001.200
-0,3 -2,0 PVX 36.412
2.782.200
-0,3 -2,5 VND 32.552
1.872.300
-0,1 -1,9 FLC 12.902
1.237.600
-0,2 -1,9 KLS 12.995

Thay đổi %
-0,3
-0,4
-0,3
-1
-0,2

-2,0
-3,7
-2,5
-6,4
-1,9

từng tăng trần vài phiên trước đây đã chính thức
đảo chiều giảm, thậm chí chịu áp lực xả hàng
mạnh.
Sang buổi chiều HNX cũng giảm mạnh với việc
HNX-Index rớt khỏi ngưỡng 74 điểm, khi đánh
mất 1 điểm, tức 1.34% xuống 73.9 điểm. Giao
dịch đạt trên 21 triệu đơn vị, tương đương 225 tỷ
đồng.

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
Mã KL Mua Thay đổi % Mã
KL Bán Thay đổi %
PAN 4.727.570
-0,3 -1,7 PAN 4.727.570
-0,3 -1,7
SHB 562.450
-0,1 -1,1 SHB 562.450
-0,1 -1,1
VCG 506.362
-0,3 -2,4 VCG 506.362
-0,3 -2,4
PVX 479.905
-0,4 -3,7 PVX 429.905
-0,4 -3,7
KHL 92.300
-0,3 -5,9 BCC 20.000
-0,2 -3,3
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
Chiến thắng của các đảng ủng hộ gói giải cứu tại
cuộc bầu cử cuối tuần qua đã xóa đi một trong
những rào cản quan trọng đối với Eurozone. Tuy
nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ leo thang của Ý
và Tây Ban Nha chứng tỏ châu Âu chưa thể kiểm
soát được khủng hoảng nợ. Lo ngại cuộc khủng
hoảng có thể trầm trọng thêm đã kéo Dow Jones
giảm điểm trong phiên giao dịch hôm qua.
Diễn biến tương tự cũng xảy ra với thị trường chứng
khoán trong nước. Trong bối cảnh thị trường thiếu
nhiều thông tin như hiện nay thì việc nhà đầu tư dõi
theo những diễn biến của thế giới để nhận định tình
hình nội địa là chuyện bình thường do vậy diễn biến
của chỉ số chứng khoán trong nước và thế giới khá
tương đồng.
Phiên hôm nay mặc dù giá trị giao dịch tổng thể trên
HOSE là trên 1,151 tỷ nhưng hơn một nửa giá trị đến
từ giao dịch thỏa thuận đột biến của các mã ngân
hàng như MBB, VCB và CTG. Còn lại giao dịch khớp

HNX-Index

lệnh trên sàn khá chậm chạp, thanh khoản chỉ ở mức
thấp so với các phiên trước cho thấy sự thận trọng
cao của nhà đầu tư, tương quan cung cầu thị trường
hôm nay bên bán có ưu thế hơn tuy nhiên sự chênh
lệch chỉ ở mức nhỏ. Số đông đều đang chờ đợi thêm
tin tức từ thế giới, đặc biệt là thông tin về gói kích
thích kinh tế QE3 của Mỹ và những thông tin về hành
động tiếp theo của chính phủ Việt Nam sau khi kỳ
họp Quốc hội kết thúc. Do vậy khả năng diễn biến thị
trường trong 1-2 phiên tới có thể sẽ ít có nhiều biến
động, thanh khoản được dự báo chỉ duy trì ở mức
thấp.
Về kỹ thuật còn quá sớm để xác nhận xu hướng sắp
tới của thị trường, tuy nhiên chỉ số đang trong vùng
hỗ trợ dài hạn nên khả năng giảm điểm sâu được
chúng tôi đánh giá là thấp.
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TIN THẾ GIỚI

Thành lập công ty mua bán nợ quốc gia: Tây Ban Nha là tâm điểm khủng hoảng
“Mục tiêu không phải là có lãi”
nợ Eurozone
Công ty mua bán nợ quốc gia do ngân hàng Nhà
nước (NHNN) đề xuất thành lập sẽ có nhiệm vụ xử
lý nợ xấu cho các ngân hàng thương mại (NHTM),
khơi thông dòng tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp.
Nhưng công ty này sẽ hoạt động bằng nguồn vốn
nào và mô hình hoạt động ra sao? Ông Cấn Văn
Lực, chuyên gia tài chính – ngân hàng trao đổi về
vấn đề này.

Ngày 18/6, Tây Ban Nha lại trở thành tâm điểm
của cuộc khủng hoảng nợ Khu vực đồng euro
(Eurozone), sau khi lãi suất đi vay dài hạn ở
nước này vọt lên trên ngưỡng 7%, làm tiêu tan
hy vọng rằng bầu không khí ở Eurozone phần
nào sẽ "dễ thở" hơn sau cuộc bầu cử lại với kết
quả khả quan ở Hy Lạp.

Fitch hạ triển vọng tín nhiệm Ấn Độ
Năm 2013: Tái cơ cấu nền kinh tế, ổn xuống tiêu cực
định vĩ mô
AFP đưa tin, ngày 18/6, hãng xếp hạng tín nhiệm
Mục tiêu tổng quát của năm 2013 là nâng cao chất Fitch đã hạ chỉ số tín nhiệm của Ấn Độ từ ổn định
lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đi xuống tiêu cực, nhấn mạnh rằng tiềm lực tăng
đôi với việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm trưởng của nước này sẽ xuống dốc nếu không
nền kinh tế phát triển bền vững.
nhanh chóng cải tổ cơ cấu.

Tăng 8,6%/tháng, nợ xấu ngân hàng Fitch hạ triển vọng tín nhiệm Ấn Độ
khoảng 108,6 nghìn tỷ đồng
xuống tiêu cực
Tính đến ngày 30/4/2012, nợ xấu của toàn hệ thống
tổ chức tín dụng khoảng 108,6 nghìn tỷ đồng, tăng
28,18 nghìn tỷ đồng (35%) với tốc độ tăng trung
bình 8,6%/tháng, cao hơn so với mức tăng bình
quân cùng kỳ năm trước.

AFP đưa tin, ngày 18/6, hãng xếp hạng tín nhiệm
Fitch đã hạ chỉ số tín nhiệm của Ấn Độ từ ổn định
xuống tiêu cực, nhấn mạnh rằng tiềm lực tăng
trưởng của nước này sẽ xuống dốc nếu không
nhanh chóng cải tổ cơ cấu.

'Cần 20.000 tỷ để bảo lãnh DN vay vốn IMF: Châu Âu phải chú trọng đến tăng
ngân hàng'
trưởng
Từng có kinh nghiệm điều hành ngân hàng tại Mỹ, Tiến
sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nên thành lập cơ quan bảo
lãnh cho doanh nghiệp vay với vốn điều lệ 20.000 tỷ
đồng vì hiện nay, doanh nghiệp cần vốn nhưng lại không
vay được.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định hôm 18/06
rằng châu Âu cần phải gấp rút tiến hành cải cách
nhằm khôi phục tăng trưởng kinh tế và cải thiện
sức mạnh cạnh tranh.

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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