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VNINDEX

DIỄN BIẾN HOSE

VN-Index:423,6(+1,4 +0,3%)









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)

:
:
:
:
:
:
:
:

HOSE mở đầu phiên giao dịch sáng nay mất hơn 2

125.979.200 cp
2.301 tỷ đồng
432.783 tỷ đồng
142 cp
106 cp
60 cp
12.325.720 cp
319 tỷ đồng

điểm do cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm điểm.
Trong 4 mã chứng khoán có mức vốn hóa cao nhất
sàn, chỉ có VNM giao dịch quanh giá tham chiếu,
còn BVH, MSN, VIC đều giảm điểm.
Đến giữa đợt giao dịch khớp lệnh, Vn-Index giằng
co mạnh khi các mã blue-chip tăng giảm bất ngờ.
MSN tăng trần trong khi VIC giảm sàn, 3/5 mã ngân
hàng tăng nhẹ trong khi 2 mã khác giảm sát sàn.
Cùng lúc, VN30 giảm 0,4 điểm sau thời gian dài trụ
trên mức đóng cửa phiên hôm qua. Chỉ có 6/30 mã
tăng điểm trong phiên. STB tăng nhẹ, dư bán trần
1,15 triệu cổ phiếu, khớp lệnh cao nhất sàn TP

Mã
BAS
VSG
VES
LCM
SRF

Mã
MBB
STB
EIB
VNE
ITA

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Mã
Giá
Thay
%
Giá
Thay
%
đổi
đổi
900
+0,1 +12,5 CAD
800
-0,1 -11,1
1.700
+0,1 +6,2 CMV 21.500
-1,5 -6,5
1.900
+0,1 +5,6 TRI
1.700
-0,1 -5,6
35.800
+1,7 +5,0 ELC 24.700
-1,3 -5,0
23.300
+1,1 +5,0 NHS 26.600
-1,4 -5,0
5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
6.070.940 +0,3 +2,1 EIB
46.941
5.872.010
+1
+4,7 STB 132.120
2.622.380 +0,8 +4,7 MBB 86.814
2.194.990 +0,2 +4,5 HAG 34.560
2.116.540 +0,1 +1,0 SSI
34.192

KL Mua
2.390.350
2.164.720
2.120.070
594.350
528.550

Thay đổi
+0,3
+0,4
+1
+5
-0,3

Sau 10h30, giá trị giao dịch sàn TP HCM cán mốc
2.000 tỷ dồng, cao nhất kể từ tháng 12/2010 đến
nay. Lực mua bán tiếp tục đẩy mạnh trên các mã cổ
phiếu ngân hàng khi khớp lệnh của 5 mã chứng
khoán ngành này đạt 16 triệu đơn vị.

Thay
đổi
+0,8
+1
+0,3
+0,4
+0,2

%
+4,7
+4,7
+2,1
+1,4
+1,2

Vn-Index bất ngờ bật chỉ báo xanh cuối phiên do
MSN, STB, EIB đảo chiều tăng trần. Trong 10 phút
cuối phiên, MBB đã khớp lệnh được trên 1,8 triệu
cổ phiếu tại mức giá sát trần. Đây cũng là mã có
lượng giao dịch lớn nhất trên sàn TP HCM lượng

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
MBB
HAG
STB
MSN
VCB

HCM với hơn 3,4 triệu đơn vị.

%
+2,1
+1,4
+4,7
+4,6
-1,1

chuyển nhượng đạt 6,07 triệu cổ phiếu, trong đó,
khối ngoại gom gần 2,4 triệu đơn vị.
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HNXINDEX

DIỄN BIẾN HNX

HNX-Index:68,7(+1,6 +2,4%)











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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Trên HNX, HBB tiếp tục chuỗi chuyển nhượng số

84.446.670 cp
692 tỷ đồng
68.005 tỷ đồng
156 cp
182 cp
61 cp
6.690.460 cp
104 tỷ đồng
6.586.960 cp
98 tỷ đồng

lượng lớn khi khớp lệnh vượt 21 triệu cổ phiếu.
Cuối phiên, mã này còn dư bán trần trên hơn 2,83
triệu cổ phiếu, thị giá lên 6.000 đồng một đơn vị.
HNX-Index chốt phiên tăng 1,59 điểm, lên sát 69
điểm với lượng giao dịch bằng 70% so với phiên
sáng qua, đạt 84,4 triệu cổ phiếu, tương đương gần
700 tỷ đồng. HOSE khớp lệnh 125 triệu cổ phiếu,
giá trị giao dịch đạt trên 2.300 tỷ đồng, lên mốc
423,64 điểm. VN30 tăng 4,3 điểm, đóng cửa giao
dịch tại 485,18 điểm.

Mã
CIC
SDC
VCM
XMC
L14

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
Thay
đổi
3.100
+0,2 +6,9 SME
900
-0,1
10.900
+0,7 +6,9 MCL 4.000
-0,3
11.000
+0,7 +6,8 CTB 17.700
-1,3
9.500
+0,6 +6,7 LM7 4.100
-0,3
8.000
+0,5 +6,7 DAC 14.000
-1,0
Giá

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
HBB 21.178.600 +0,3 +5,3 HBB 127.072
VND 5.262.900 +0,3 +3,4 KLS
49.356
PVX 4.913.100 +0,1 +1,0 VND 48.419
KLS 4.612.700 +0,1 +0,9 PVX
47.657
SHB 4.002.700
0
0,0 PVS
41.718
Mã

Mã
PAN
KLS
PVS
NTP
PGS

Thay
đổi
+0,3
+0,1
+0,3
+0,1
+0,4

%
-10,0
-7,0
-6,8
-6,8
-6,7

%
+5,3
+0,9
+3,4
+1,0
+2,5

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
KL Mua Thay đổi % Mã
KL Bán
Thay %
đổi
4.696.060 +0,1 +0,6 PAN 4.696.060
+0,1 +0,6
504.200
+0,1 +0,9 PVS 915.000
+0,4 +2,5
482.600
+0,4 +2,5 SHB 248.100
0
0,0
180.200
+2,4 +6,7 KLS 204.000
+0,1 +0,9
173.500
+1
+4,6 VGS 131.500
-0,2 -3,8
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
Giao dịch thị trường tiếp tục sôi động trong phiên
giao dịch sáng nay mang lại nhiều hy vọng cho nhà
đầu tư về sự phục hồi bền vững trở lại sau thời gian
dài ảm đạm.
VN-Index đã tăng gần đến 30% kể từ khi xác lập đáy
332 điểm ngày 09/01/2012. Sau thời điểm này thanh
khoản của thị trường luôn ở mức khá nên phiên hôm
qua áp lực bán chốt lời tăng mạnh cũng là điều dễ
hiểu.
Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại khi mà dòng tiền
đang đổ vào thị trường mạnh mẽ mà tiêu biểu là sự
dẫn dắt của các cổ phiếu ngân hàng; kèm theo đó là
một số thông tin vĩ mô hỗ trợ như việc giảm lãi suất,
chính phủ chỉ đạo xem xét giải pháp hỗ trợ thị trường

HNX-Index

chứng khoán, kéo dài thời gian giao dịch, làn sóng
M&A tiếp tục tiếp diễn… thì khả năng xu hướng tăng
trong ngắn hạn vẫn được duy trì.
Trên phương diện kỹ thuật, theo phân tích fibonacci
retracement trong giai đoạn 14/09 (đỉnh) đến ngày
09/01 (đáy) thì sự tăng giá trở lại của VN-Index đợt
này đã đạt mục tiêu đến ngưỡng 61.8%. Giá cũng đã
chạm đến băng trên của bollinger nên sự điều chỉnh
đã xuất hiện. Dù vậy giá chỉ mới bắt đầu bám vào dải
trên của bollinger, đồng thời dải này cũng đang thu
hẹp lại và có chiều hướng lên cho dấu hiệu xu
hướng tăng vẫn còn tiếp diễn.
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TIN CHỨNG KHOÁN
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo xem xét biện pháp Lãi suất vàng ACB tăng nốt các kỳ hạn còn lại
ổn định TTCK

Ở lần điều chỉnh mới này, ACB tăng nốt lãi suất ở
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban chứng các kỳ hạn còn lại là 6, 9 và 11 tháng lên 2,2% khoán Nhà nước có ý kiến về các vấn đề, đề xuất của 2,3%/năm.
VAFI, báo cáo Thủ tướng.
Không dễ vay lãi suất thấp
Quỹ mở, chưa thể mở từ 1/3
Sau các ngân hàng (NH ) có vốn sở hữu nhà
Khung pháp lý để quỹ đóng chuyển sang quỹ mở đã có, nước lớn công bố giảm lãi suất (LS) cho vay, các
nhưng theo tìm hiểu của ĐTCK, các quỹ, NĐT không mấy
NH cổ phần khác cũng bắt đầu tính toán giảm LS.
mặn mà với việc này.
Nhưng vốn cho vay LS thấp vẫn rất ít.
Tiền đổ mạnh vào trái phiếu
Từ sau Tết Nguyên đán, thị trường trái phiếu chính phủ sơ
cấp diễn ra rất sôi động, hầu hết các đợt đấu thầu đều
thành công với mức lãi suất trúng thầu thấp hơn nhiều lãi
suất ngân hàng.

TIN THẾ GIỚI
Các quỹ đầu tư Mỹ quay lại châu Âu
Nhiều nhà quản lý quỹ đầu tư của Mỹ, từng rơi vào đáy của
thị trường tín dụng nhà ở năm 2008, bắt đầu đầu tư trở lại
vào châu Âu, trong bối cảnh niềm tin đang quay trở lại khu
vực này.

ngoài việc rời khỏi khối liên minh châu Âu do các
quy định thắt lưng buộc bụng ngặt nghèo đang
làm ảnh hưởng tới sự khôi phục kinh tế của nước
này.

S&P 500 lên cao nhất từ tháng 6/2008

Xu hướng tăng giá của đồng yen bắt đầu
chững lại

Sự rút lui của giá dầu sau đợt phục hồi gần đây và số liệu Đợt tăng giá lịch sử" của đồng yen Nhật Bản, bắt
cho thấy sự cải thiện hơn nữa của thị trường nhà ở Mỹ đã đầu từ mùa Hè năm 2011, đã có dấu hiệu “hạ
giúp S&P 500 và Nasdaq đảo chiều thành công. Dow Jones nhiệt,” đặc biệt sau khi Ngân hàng trung ương
Nhật Bản (BoJ) quyết định thực hiện các biện
sẩy chân vào phút cuối sau khi vượt ngưỡng 13,000 điểm.
pháp nới lỏng tiền tệ vào đầu tháng Hai này.
Hy Lạp có thể sẽ phải rời liên minh EU?
Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Paul Krugman mới đây
nhận định, Hy Lạp gần như không còn sự lựa chọn nào
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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