BẢN TIN CHỨNG KHOÁN
Ngày 5 tháng 6 năm 2012

VN-INDEX

DIỄN BIẾN HOSE

VN-Index: 421,0(+4,4 +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 hôm nay ngày 5/6 thị trường trên cả hai
sàn chìm trong sắc đỏ, cung cầu cũng dè dặt, bên cầu
thì rất chậm chạp, mua giá thấp, bên bán thì bán giá
cao do vậu mà thanh khoản càng lúc càng thấy yếu.

101.793.200 cp
2.081 tỷ đồng
417.864 tỷ đồng
184 cp
76 cp
52 cp
1.379.990 cp
36 tỷ đồng

Buổi sáng các mã Bluchip đỡ giá, thị trường xanh nhẹ
và có những lúc thị trường quay đầu giảm nhẹ nhưng
thị trường vẫn chưa có dấu hiệu bật dậy. Khép lại
phiên buổi sáng với việc đóng cửa trái chiều của hai
chỉ số, giao dịch lình xình và thanh khoản duy trì ở
mức thấp. Tâm lý nhà đầu tư vẫn hết sức thận trọng
và kém lạc quan.
Số lượng chứng khoán tăng giá chiếm tỷ trọng lớn
hơn các mã giảm, bên cạnh đó do được hỗ trợ bởi
các mã cổ phiếu lớn như MSN, VCB, HAG, SSI, CTG,
MBB, EIB, STB… nên VN-Index tạm tăng nhẹ 0.04
điểm (0.01%) đạt 416.69 điểm.
Mã cổ phiếu ASM đưa lại nhiều cảm xúc cho nhà đầu
tư với mức biến động trong phiên khá lớn, lượng bán
ra dồi dào và lực mua cũng khá mạnh. Điều này giúp
ASM tạm khớp với giá trần.

Mã

Giá

VKP
VSG
HT1
VRC
TCL

900
1.700
6.300
8.400
16.900

Mã
ITA
STB
SSI
ASM
SAM

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
7.700
13.400
3.900
35.200
15.700

Thay
đổi
-0,6
-0,7
-0,2
-1,8
-0,8

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
2.266.730 +0,1 +1,4 EIB
9.860
1.873.420 +0,2 +0,8 STB 47.023
1.793.180 +0,6 +2,9 SSI
37.836
1.678.100 +0,6 +4,4 HAG 29.668
1.650.120 +0,2 +2,5 MBB
9.751

Thay
đổi
+0,2
+0,2
+0,6
+1,2
+0,2

+0,1
+0,1
+0,3
+0,4
+0,8

+12,5 PIT
+6,2 VPK
+5,0 VNH
+5,0 OPC
+5,0 SFI

%
-7,2
-5,0
-4,9
-4,9
-4,8

%
+1,1
+0,8
+2,9
+4,7
+1,4

Thị trường khởi sắc trong phiên giao dịch buổi chiều,
thanh khoản cũng có sự cải thiện nhẹ, tuy nhiên một
lần nữa giao dịch thỏa thuận khủng lại lấn át các giao
dịch trên sàn. STB thỏa thuận 51 triệu cổ phiếu.
Tính đến 13h35, VN-Index đà hồi phục của khoảng
145 mã cổ phiếu, cũng như đà giảm của nhiều mã
khác được rút ngắn giúp VN-Index dặt mức tăng 1.69
điểm, tức 0.41% lên 418.34 điểm.
Kết thúc phiên thị trường tăng 4,4 điểm, vnindex đạt
421 điểm. Thanh khoản tính cả thỏa thuận đạt hơn
101 triệu cổ phiếu về khối lượng và hơn 2,000tỷ đồng
về giá trị.

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
MBB
GAS
KDH
DIG
BVH

KL Mua
323.000
160.290
100.000
85.350
56.850

Thay đổi
+0,2
0
+0,1
+0,7
+0,1

%
+1,4
0,0
+0,6
+4,5
+0,2
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HNX-INDEX

DIỄN BIẾN HNX

HNX-Index: 73,6(+1,1 +1,5%)











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)
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Sàn HNX tích cực hơn với việc tăng giá của các mã
trụ cột như HBB, VND, PVX, KLS, SCR, đặc biệt SHN
và THV duy trì phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp. Tuy vậy,
giao dịch toàn sàn vẫn khá ảm đạm với 336 mã đứng
giá, chỉ có 39 mã tăng và 23 mã giảm

37.488.240 cp
370 tỷ đồng
71.075 tỷ đồng
205 cp
158 cp
38 cp
4.973.470 cp
85 tỷ đồng
5.191.470 cp
87 tỷ đồng

Sau hơn 30 phút mở cửa tăng điểm tích cực nhưng
thanh khoản vẫn chưa cải thiện, lực cầu đuối dần
khiến cho đà giảm chính thức quay trở lại. Các mã
như HBB, SCR, HBB, SHB, PVX, KLS… cũng quay
về mốc tham chiếu.
Thị trường bật dậy ít phút trước thời điểm 11h00 nhờ
sự khởi sắc của các mã cổ phiếu lớn, trong khi hàng
chục mã vốn hóa vừa và nhỏ vẫn tiếp tục giảm.
HNX-Index nhích nhẹ nhưng nhánh chóng đi xuống
trở lại mặc dù các mã chủ chốt của sàn này như ACB,
HBB, VND, SCR, KLS, PVX đều lần lượt khởi sắc trở
lại. Tuy nhiên, lực cầu với các mã khác quá yếu
không tạo được lực đỡ vững chắc. Giao dịch đến
11h00 của HNX cũng chỉ đạt 16 triệu đơn vị, tương
đương 163 tỷ đồng.

Mã
SRB
MIC
UNI
CMI
DID

Mã
VND
HBB
SCR
PVX
KLS

Giá
4.600
17.000
11.000
12.600
6.300

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
+0,3 +7,0 DL1 14.700
-1,1
+1,1 +6,9 HHC 16.100
-1,2
+0,7 +6,8 CKV 6.900
-0,5
+0,8 +6,8 MCC 11.200
-0,8
+0,4 +6,8 CTX 11.400
-0,8

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
3.045.000
+0,7 +6,4 SCR
41.506
2.952.300
+0,2 +4,1 VND
35.322
2.902.500
+0,5 +3,6 PVX
21.744
2.241.600
+0,3 +3,2 KLS
21.615
2.078.400
+0,4 +4,0 HBB
15.057

Thay
đổi
+0,5
+0,7
+0,3
+0,4
+0,2

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
Mã KL Mua Thay đổi % Mã KL Bán Thay đổi
PAN 4.727.570
+0,1 +0,6 PAN 4.727.570
+0,1
PVI 100.000
+0,3 +1,7 PVI 100.400
+0,3
TH1 20.000
-0,3 -1,2 PVS 100.000
+0,3
VNR 16.100
+0,2 +1,7 THV 74.000
+0,1
STC 15.700
-0,4 -4,5 PLC 63.100
0

%
-7,0
-6,9
-6,8
-6,7
-6,6

%
+3,6
+6,4
+3,2
+4,0
+4,1

Cuối phiên sáng HNX duy trì mức giảm mất 0.13
điểm, tương ứng 0.18% xuống 72.38 điểm. Lực bán
lực mua đều thận trọng với các mức giá trái chiều
nhau làm cho thanh khoản tiếp tục thấp với 18.8 triệu
đơn vị, tương đương 189 tỷ đồng.
Qua buổi chiều HNX-Index được sự hỗ trợ của các
mã chủ chốt và hơn 100 mã cổ phiếu khác cũng bật
tăng hnx hơn 1điểm, tương đương 1.5% lên 73.8
điểm. Do không có giao dịch thỏa thuận khủng nên
thanh khoản của HNX chỉ đạt 37.488 triệu đơn vị,
tương đương 370 tỷ đồng.

%
+0,6
+1,7
+2,0
+5,3
0,0
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VNINDEX

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
Tình hình thị trường chứng khoán toàn cầu nhìn
chung đang đi xuống cùng với sự lo ngại khủng
hoảng ngày càng lớn từ khối Eurozone. Dòng tiền
liên tục chảy khỏi các quỹ chứng khoán Mỹ và rút ra
khỏi các quỹ thị trường kinh tế mới nổi để tìm các nơi
trú bão khác như USD và vàng. Trong khi đó, trong
nước EVN đã tăng giá mua điện ở một số nhà máy
mở đường cho việc tăng giá điện trong thời gian tới.
Không có thông tin tích cực hỗ trợ TTCK trong nước
tuy nhiên sau phiên giảm mạnh đầu tuần, phiên hôm
nay khi VN-Index lùi về chạm ngưỡng fibonacci
retracement 50% đã có sự bật tăng trở lại nhờ lực
cầu bắt đáy ở các mã cổ phiếu lớn. Dù vậy, cũng
chưa có nhiều tín hiệu đang mừng khi thanh khoản
thị trường lại trở về mức thấp cho thấy sự thận trọng

HNX-Index

của số đông nhà đầu tư. Nhiều người đang hoài nghi
đây chỉ là một sự phục hồi kỹ thuật khi điểm số rớt
quá sâu.
Về mặt kỹ thuật, MACD đang ở mức âm và khoảng
cách đến trục 0 vẫn chưa có dấu hiệu rút ngắn lại
cho thấy kỳ vọng thấp của nhà đầu tư và chỉ báo này
vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu tích cực hơn. Chỉ báo
sớm Willam’s %R vẫn đang giằng co đi ngang trong
vùng quá bán và chưa có dấu hiệu đảo chiều.
Vì vậy, nhà đầu tư cần thận trọng trong giai đoạn
hiện này, có thể giữ trạng thái đứng ngoài thị trường,
chờ đợi thêm các tin tức và thị trường có những tín
hiệu tích cực hơn hãy tham gia lại.
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TIN CHỨNG KHOÁN

TIN THẾ GIỚI

USD ngân hàng vượt mốc 21.000 đồng

S&P cảnh báo ít nhất 30% khả năng Hy
Lạp rời Eurozone

Tăng mạnh 40 - 80 đồng so với hôm qua, sáng nay, giá
USD tại một số ngân hàng được niêm yết ở 21.000 Nguyên nhân có thể là do cử tri Hy Lạp phản đối yêu
đồng. Đôla bán tại thị trường tự do vẫn thấp hơn 40 cầu cải cách của EC, IMF và ECB; kéo theo sự trì
đồng so với ngân hàng.
hoãn của các khoản hỗ trợ tài chính từ bên ngoài và
đẩy nước này rơi vào thảm cảnh vỡ nợ công.

Bộ trưởng Xây dựng: 'Thị trường bất động
sản đang chạm đáy'
Mỹ hối thúc châu Âu củng cố hệ thống
ngân hàng

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình
Dũng tại cuộc đối thoại trực tuyến sáng nay do Cổng Theo Kyodo, một quan chức giấu tên thuộc Bộ Tài
thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức.
chính Mỹ ngày 4/6 đã hối thúc các quốc gia châu Âu
tăng cường nỗ lực để củng cố hệ thống ngân hàng
Bộ Công thương: Không thể giảm giá xăng nhằm ngăn chặn ảnh hưởng dây chuyền từ cuộc
khủng hoảng nợ công đang tàn phá khu vực đồng
tương ứng mức tăng
tiên chung châu Âu (Eurozone) đối với phần còn lại
của thế giới.
Trong cuộc họp báo định kỳ hàng tháng ngày 4/6, Bộ
Công thương khẳng định, việc giảm giá bán lẻ tương
Mark Zuckerberg đối mặt với vụ kiện
ứng với mức tăng là không thể thực hiện được.

giao dịch nội gián
EVN tăng 5% giá mua điện một số nhà máy

Một nhóm nhà đầu tư đang lên kế hoạch đưa ông
Chuẩn bị cho việc vận hành thị trường điện cạnh tranh chủ mạng xã hội Facebook ra tòa, vì cho rằng Mark
bắt đầu vào ngày 1/7/2012, Tập đoàn Điện lực Việt Zuckerberg đã sử dụng thông tin nội bộ để thu lợi từ
Nam (EVN) đã ký hợp đồng mua điện của một số nhà phiên IPO.
máy điện với giá tăng 5% so với năm 2011.

Đột ngột lao dốc gần 5%, chứng khoán
NHNN sẽ xem xét bỏ quy định trần lãi suất Campuchia lập đáy mới
huy động VND

PPWSA rớt mốc 7,000 KHR/cp và xuống thấp nhất
Quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đang được từ ngày khai trương giao dịch
triển khai quyết liệt, đúng tiến độ. Trong 6 tháng cố
gắng xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém. NHNN Sau chuỗi ngày giao dịch ảm đạm, chỉ số CSX Index
điều hành lãi suất theo hướng mặt bằng lãi suất giảm và cổ phiếu PPWSA bất ngờ lao dốc gần 5% trong
dần phù hợp với mức giảm của lạm phát đồng thời điều ngày 04/06. Thanh khoản tăng nhẹ nhưng vẫn còn ở
hành theo lạm phát mục tiêu (7 - 8%) hoặc xem xét bỏ mức khá thấp.
quy định trần lãi suất huy động VND cũng như các biện
pháp hành chính tạm thời khác nếu điều kiện cho phép.

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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