BẢN TIN CHỨNG KHOÁN
Ngày 22 tháng 5 năm 2012

VNINDEX

DIỄN BIẾN HOSE

VN-Index:447,9(-0,1 -0,0%)









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)

:
:
:
:
:
:
:
:

-

84.439.300 cp
1.527 tỷ đồng
450.431 tỷ đồng
122 cp
142 cp
48 cp
4.102.960 cp
110 tỷ đồng

-

-

Mã

Giá

VKP
PIT
PTL
DXV
AGD

1.000
8.400
6.300
6.300
52.500

Mã
ITA
SSI
SAM
GAS
HQC

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
22.800
3.800
17.200
5.800
11.600

Thay
đổi
-1,2
-0,2
-0,9
-0,3
-0,6

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
4.540.760 +0,3 +3,9 GAS 83.186
2.056.030 +0,1 +0,5 MBB 11.032
2.007.120 +0,2 +2,4 BVH 11.499
1.934.550
+2
+4,9 ASM 29.335
1.850.770
-0,1
-1,7 BHS
6.032

Thay
đổi
+2
-0,3
-1
-0,8
+0,9

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

+11,1 STG
+5,0 DDM
+5,0 DLG
+5,0 KMR
+5,0 BMI

%
-5,0
-5,0
-5,0
-4,9
-4,9

-

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

-

Chốt phiên hôm nay thị trường giảm điểm
nhẹ 0.08 điểm, VNINDX giử 447.94 điểm,
Toàn sàn có 122 mã tăng, 131 mã giảm và
56 mã đứ giá. Thanh khoản đạt ở mức
caohơn 84 triệu cổ phiếu được chuyển
nhượng tương ứng với 1,5 tỷ đông. Tuy
nhiên, giao dịch thỏa thuận lại chiếm đến
gần 24 triệu đơn vị, trị giá 609.66 tỷ đồng,
trong đó riêng STB và STB đã chiếm gần
18 triệu đơn vị.
Thị trường được hỗ trợ chính bởi nhóm cổ
phiếu có vốn hóa lớn và vừa, thể hiện qua
việc chỉ số Lagre Cap và Mid Cap lần lượt
tăng 0.88% và 1.14% với một số mã tiêu
biểu như GAS, VIC, STB, DPM, PVF, SJS,
PPC, HVG, EIB… tại sàn HOSE và SCR,
PVS, VCG, SHS, SHB, LAS, PVI, HBB…
tại sàn HNX. Đáng chú là mức tăng khá
mạnh của GAS (+4.62%) và SCR
(+6.82%) được duy trì hết buổi sáng.
Phần lớn các mã tăng giá còn lại thuộc
nhóm cổ phiếu nhỏ có tính đầu cơ cao,
nhưng nhìn chung, dòng tiền đầu cơ vẫn
chưa thực sự mạnh. Cả hai sàn có khoảng
80 mã tăng trần nhưng dư mua giá trần
cuối buổi cao nhất cũng chỉ đạt hơn 500
ngàn đơn vị thuộc về HSG.
VN-Index được nâng đỡ chủ yếu bởi trụ
cột mới là GAS với mức tăng 4.63%, đóng
góp 2.45 điểm cho chỉ số này. Ngoài ra
một số bluechips khác còn tăng nhẹ như
PPC, SJS, HSG, ITA, cùng với TAC, HT1,
VNS
Khối ngoại vẫn tỏ ra quan tâm đến cổ
phiếu GAS khi mua vào hơn 900 ngàn đơn
vị, ngoài ra họ còn tham gia vào các mã
TDH, REE, ITA, HPG, PVD… tổng cộng
hơn 4.11 triệu đơn vị.

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
GAS
DPM
TDH
REE
ITA

KL Mua
901.340
317.830
248.140
217.000
171.580

Thay đổi
+2
+0,3
+0,9
+0,1
+0,3

%
+4,9
+0,9
+4,7
+0,6
+3,9
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HNXINDEX

DIỄN BIẾN HNX

HNX-Index:76,5(-0,4 -0,5%)











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)
NĐTNN bán (KL)
NĐTNN bán (GT)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

-

58.733.560 cp
610 tỷ đồng
75.233 tỷ đồng
126 cp
210 cp
64 cp
7.483.480 cp
117 tỷ đồng
4.856.880 cp
83 tỷ đồng

-

-

-

Mã
NGC
BKC
API
YBC
SCR

Giá
9.200
13.800
4.600
12.500
14.100

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
+0,6 +7,0 PAN 17.300
-0,2
+0,9 +7,0 SME 1.000
-0,1
+0,3 +7,0 CTV 4.000
-0,3
+0,8 +6,8 VMC 18.900
-1,4
+0,9 +6,8 QCC 2.700
-0,2

%
-1,1
-9,1
-7,0
-6,9
-6,9

-

-

VND
SCR
HBB
PVX
KLS

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã GTGD Thay đổi
( CP)
(TRĐ)
4.602.800
0
0,0 SCR 59.244
+0,9
4.201.700
+0,9 +6,8 VND 57.535
0
3.380.000
-0,2 -3,6 PVS 44.383
0
3.292.600
-0,2 -2,0 PVX 32.597
-0,2
2.592.800
-0,2 -1,8 KLS 28.780
-0,2

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

Mã
PAN
VND
PVS
PVX
BCC

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
KL Mua Thay đổi % Mã KL Bán Thay đổi
4.715.580
-0,2 -1,1 PAN 4.715.580
-0,2
2.000.000
0
0,0 VNR 80.400
0
200.000
0
0,0 PVE 14.900
-0,1
100.200
-0,2 -2,0 CTA 13.900
+0,4
61.100
+0,4 +6,8 PVG 6.500
-0,5

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

Mã

%

Bên sàn HNX cũng giảm nhẹ 0.4 điểm,
HNX chốt phiên đứng ở 76.5 điểm. Toàn
sàn có 126 mã tăng giá, 210 mã giảm và
64 mã đứng giá. Thanh khoản trên sàn đạt
mức thấp có hơn 58 triệu cổ phiếu được
chuyển nhượng tương 610 tỷ đồng.
HNX-Index rớt điểm gần như suốt phiên
buổi chiều.
Chỉ số có lúc tăng hơn 0.7 điểm, nhưng
sau 15 phút đã thu hẹp chỉ còn 0.43 điểm,
tức 0.56% đạt 77.27 điểm, tuy nhiên xu
hướng lại tiếp tục đi xuống.
Những mã chủ chốt của HNX như HBB,
ACB, VND, KLS, SHB, VCG… lần lượt
giảm nhẹ khiến đà tăng khó giữ vững
Vào cuối phiên khoãng144 mã giảm giá/117
mã tăng giá. Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán
bị bán mạnh vào cuối phiên. Ngoài APS, SHS,
VIG vẫn tăng trần, VND giảm 100 đồng, KLS,
BVS giảm 200 đồng,
HBB có lúc chạm giá trần đầu phiên song cuối
phiên giảm 100 đồng xuống 5.300 đồng/cp,
SHB giảm 100 đồng xuống 9.700 đồng/cp,
SHN, THV giảm sàn.
Giao dịch đạt khá hơn phiên trước, với
trên 5 triệu đơn vị, trị giá 53 tỷ đồng do bên
bán chủ động tung hàng mạnh hơn nhằm
giảm rủi ro. Các mã chủ chốt như HBB,
PVS, SCR, VND, KLS… giữ được mức
tăng nhẹ.
Khối ngoại mua vào áp đảo tại HNX với
1.02 triệu đơn vị, trị giá 13.4 tỷ đồng so với
118 ngàn đơn vị bán ra, tương đương 1.33
tỷ đồng. Trong đó, VND, PVX, DBC là
những mã được mua vào nhiều nhất.
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
Sau một đợt giảm mạnh không phanh tuần trước thị
trường chứng khoán bắt đầu tuần mới với một số
thông tin tích cực như công bố CPI ở hai thành phố
lớn là Tp.HCM và Hà Nội chỉ tăng ở mức thấp, các
thông tin bên lề kỳ họp quốc hội mang lại kỳ vọng
Chính phủ sẽ sớm có các giải pháp hỗ trợ doanh
nghiệp giúp kinh tế tiếp tục tăng trưởng, kỳ vọng giá
xăng sẽ giảm trong thời gian sắp tới khi giá dầu thế
giới tiếp tục lao dốc…
Đà tăng mạnh từ phiên đầu tuần không được duy trì
trong phiên hôm nay nhưng diễn biến trong phiên
sáng vẫn có sự tích cực khi thị trường đi lên đều đặn
sau những phút giằng co mạnh đầu giờ. Thanh khoản
trên sàn cũng giảm sút so với phiên hôm qua cho thấy

HNX-Index

sự e dè của số đông nhà đầu tư sau đợt giảm mạnh
tuần trước. Bất ngờ xảy ra vào đầu giờ giao dịch buổi
chiều khi lần lượt các trụ cột của VN-Index giảm điểm
như MSN, VCB, HAG, VNM đã kéo theo sự bán tháo
của nhiều mã nhỏ khác, VN-Index lao dốc không
phanh đánh mất gần như toàn bộ thành quả trong
phiên buổi sáng trước khi phục hồi nhẹ vào cuối phiên
và đóng cửa tại 447.94 điểm, giảm nhẹ 0.08 điểm so
với phiên hôm qua. Thanh khoản trong phiên chiều
được đẩy nhanh hơn nhưng tổng KLGD trong ngày
vẫn sụt giảm nhẹ so với phiên trước.
Diễn biến giằng co của thị trường cùng với KLGD sụt
giảm cho thấy thị trường vẫn chưa xuất hiện tín hiệu
đảo chiều rõ rệt, nhiều khả năng diễn biến này sẽ tiếp
tục trong một hai phiên tới.
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TIN QUỐC TẾ

"Việt Nam là điểm đến đầy tiềm năng cho
hoạt động ngân hàng đầu tư"
Dù rằng doanh thu của ngân hàng đầu tư ở
Việt Nam sụt giảm nhưng giá trị các vụ sáp
nhập trong quý đầu năm nay chạm mức cao
nhất trong 6 năm.

Trung Quốc mở trung tâm giao dịch nhân
dân tệ ở biên giới với Myanmar
Với trung tâm này, Trung Quốc hi vọng có
thể phát triển các dịch vụ thanh toán trực
tiếp và thanh toán bù trừ với Myanmar.

Náo nhiệt kinh doanh ngoại tệ
Thị trường tự do lắng xuống nhưng nhu cầu
ngoại tệ của doanh nghiệp, người dân vẫn rất
cao. Mảnh đất màu mỡ này đã được các
ngân hàng triệt để khai thác trong thời điểm
tăng trưởng tín dụng khó khăn hiện nay.

Nguồn viện trợ "bí mật" trị giá 100 tỷ
euro của các ngân hàng Hy Lạp
Không có thông báo chính thức, không có
điều kiện nào được đưa ra, nhưng các ngân
hàng đang được chống đỡ bởi khoản tiền hỗ
trợ thanh khoản có giá trị ước tính khoảng
100 tỷ euro từ ELA.

Uỷ ban kinh tế kiến nghị bổ sung tập
trung phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn
TTCK
Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế cần tập
trung làm rõ việc tái cấu trúc thị trường vốn
để phục vụ đầu tư phát triển trong điều kiện
đầu tư công giảm.

Cổ phiếu Facebook mất 11% trong ngày
giao dịch thứ hai
Có ý kiến cho rằng nhà đầu tư đang nhận
thấy rõ ràng những rủi ro ẩn chứa trong cổ
phiếu của Facebook và giá IPO là một mức
"phi thực tế".

Nghi vấn quỹ đầu tư ETFs chốt lời để cơ
cấu lại danh mục
Theo một CTCK lớn, có thể do các quỹ đầu
tư chỉ số ETFs chốt lời để cơ cấu danh mục
khi mà các mã cổ phiếu lớn khác niêm yết
và niêm yết bổ sung, trở thành trụ cột mới
trên thị trường.

Quỹ đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi nhiều thị
trường châu Á
Theo dữ liệu của J.P.Morgan, trong nửa đầu
tháng 5, các quỹ đầu tư cổ phiếu đã ồ ạt rút
vốn khỏi thị trường mới nổi và phát triển ở
châu Á.

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.

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

