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VNINDEX

DIỄN BIẾN HOSE

VN-Index:447,4(+2,5 +0,6%)
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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Tiếp theo đà tăng phiên ngày 5/4, hôm nay thị
trường mở cửa hai sàn hứng khởi tăng từ đầu
phiên, khối lượng và giá trị giao dịch tăng hơn
so với ngày hôm qua, hai sàn đạt trên 2 ngàn
tỷ đồng về giá trị.

91.169.740 cp
1.439 tỷ đồng
454.025 tỷ đồng
124 cp
115 cp
71 cp
2.493.380 cp
56 tỷ đồng

Sàn HSX tuy đà tăng giữ được đến cuối phiên
nhưng càng về cuối phiên đà tăng bị chùng
xuống và chỉ giử ở mức tăng nhẹ 2,51 điểm lên
447,44 điểm (+0,56%) trong khi có thời điểm
chỉ số này tiến sát mốc 450 điểm.
Nhóm VN30, HAG, OGC và DIG vẫn giữ được
giá trần cuối phiên, OCG giao dịch hơn 4 triệu
cp, cao nhất toàn thị trường. SSI, PVF tăng
nhẹ 200 đồng, VIC tăng 1.000 đồng, MSN
đứng giá. MBB giảm 200 đồng…

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
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+5,0 TRI 1.900
+5,0 NBB 38.000
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OGC
EIB
IJC
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SBS
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5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã GTGD Thay đổi
( CP)
(TRĐ)
4.539.690 +0,6 +4,7 EIB 59.319
+0,1
3.295.500 +0,1 +0,6 STB 59.735
+0,7
2.876.850 +0,3 +2,6 SSI 55.375
+0,2
2.741.350 +0,2 +1,0 HAG 80.745
+1,4
2.726.550 +0,3 +4,9 MBB 38.558
-0,2

%
11,1
10,0
-5,0
-5,0
-5,0

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

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
STB
OPC
VSH
HAG
PRUBF1

KL Mua
412.260
305.350
206.380
179.610
169.460

Thay đổi
+0,7
+1,6
0
+1,4
0

%
+3,0
+4,7
0,0
+4,8
0,0

STB tăng 700 đồng lên 24.000 đồng/cp. Phiên
này STB bất ngờ thỏa thuận gần 18,5 triệu cp,
tương đương 416,8 tỷ đồng. Điều đáng chú ý
là giao dịch thỏa thuận này chủ yếu là các nhà
đầu tư trong nước, khối ngoại sáng nay chỉ
mua vào hơn 400 nghìn cp STB.
Phiên này lượng bán đã tăng vọt trong 15 phút
giao dịch ATC, lượng khớp lệnh lên tới hơn 13
triệu cổ phiếu trong 15 phút cuối cùng, trong khi
thông thường chỉ đạt hơn 8 triệu cp.
Nhóm cổ phiếu penny bị ảnh hưởng khá mạnh,
TNT có lúc tăng trần nhưng cuối phiên giảm
sàn và không có dư mua, IDI, JVC, BCE giảm
từ 200-600 đồng, KSA,LCG, SBS, BBC, CNG,
DQC,HQC, NTL, ITC…vẫn duy trì được đà
tăng trần trong đó LCG, HQC. NTL giao dịch
hơn 1 triệu cp, ITC dư mua trần 1 triệu cp cuối
phiên.
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HNX-INDEX

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

HNX-Index:74,7(-0,1 -0,2%)











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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89.279.520 cp
846 tỷ đồng
65.707 tỷ đồng
102 cp
214 cp
84 cp
5.260.080 cp
82 tỷ đồng
5.611.980 cp
88 tỷ đồng

-

-

-

Mã
LDP
QTC
SCR
APP
HTC

Giá
27.800
18.800
11.000
11.100
14.300

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
+1,8 +6,9 HTB 45.200
-3,3
+1,2 +6,8 PPE 5.500
-0,4
+0,7 +6,8 VC3 23.400
-1,7
+0,7 +6,7 SHN 2.800
-0,2
+0,9 +6,7 PSG 4.200
-0,3

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
Mã
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
HBB 10.211.000 -0,2 -2,8 VND 100.704
VND 8.254.400
+0,4 +3,4 PVX
91.560
PVX 8.031.600
+0,1 +0,9 HBB
70.456
SCR 5.057.600
+0,7 +6,8 SCR 55.634
KLS 4.073.400
-0,2 -1,6 KLS
50.103

Mã
PAN
PGS
HPC
AVS
KLS

Thay
đổi
+0,4
+0,1
-0,2
+0,7
-0,2

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
KL Mua Thay đổi % Mã
KL Bán
Thay
đổi
4.716.580
+0,7 +4,6 PAN 4.716.580
+0,7
110.000
-0,2 -0,9 PVS 340.000
-0,3
84.300
+0,1 +2,0 SCR 260.000
+0,7
78.600
-0,2 -3,8 PGS 80.000
-0,2
58.200
-0,2 -1,6 LAS
50.000
-0,4

%
-6,8
-6,8
-6,8
-6,7
-6,7

%

-

Bên sàn HNX cũng tăng từ đầu
phiên, các cổ phiếu dẫn dắc thị
trường được đẩy lên từ đầu phiên và
có những lúc dư mua trầnn như
VND, SCR, còn KLS, PVX … thì tăng
sát giá trần. Tuy nhiên chốt phiên
HNX giảm nhẹ 0.13 điểm, HNX giữ
mốc 74.69 (-0.17%).
Cổ phiếu HBB bị bán ra 10 triệu cp,
cuối phiên giảm 200 đồng, hàng loạt
cổ phiếu chứng khoán như KLS,
CTS, BVS mất điểm cuối phiên.
SHN sau phiên tăng trần ngày 4/4,
giảm sàn 2 phiên liên tiếp.
VSP được nhà đầu tư bắt đáy khiến
mã này khớp lệnh gần 3,3 triệu cp
song cuối phiên vẫn còn dư bán 73
nghìn cp giá sàn.
Ngoài nhóm chứng khoán duy trì
được đà tăng nhẹ, nhóm cổ phiếu
dầu khí tăng 200-300 đồng như PVL,
PVA, PVX…HBB giảm 100 đồng
xuống 7.000 đồng/cp, khớp lệnh hơn
6 triệu cp, SHB đứng giá, ACB tăng
300 đồng.
Khối ngoại tập trung mua ròng ở một
số mã như: PGS, VCG, WSS, HPC
và bán mạnh ở một số mã như: PVS,
SCR

+3,4
+0,9
-2,8
+6,8
-1,6

%
+4,6
-1,8
+6,8
-0,9
-1,6
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
1. Ngay sau khi NHNN yêu cầu 5 ngân hàng
thương mại cổ phần báo cáo mạng lưới mua
bán vàng miếng thì Chính phủ cũng chính
thức ban hành Nghị định quản lý hoạt động
kinh doanh vàng. Trong đó có nội dung Nhà
nước độc quyền sản xuất vàng miếng và cấm
sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.
2. Từ 19-23/03: Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn
3 tuần giảm 2.11%.
Trên đây là một số thông tin hỗ trợ rất tích cực cho thị
trường chứng khoán hiện tại. Như chúng tôi đã nhận
định ở bản tin trước tình hình vĩ mô trong trung hạn
sẽ tốt hơn khi chính phủ vẫn đang cho thấy sự quyết

HNX-Index

liệt của mình trong việc ổn định vĩ mô.
Phiên giao dịch hôm nay thị trường đã có những diễn
biến khá khởi sắc khi thanh khoản đã được cải thiện
hơn dù mức độ chưa nhiều. Xu hướng giá vẫn là đi
lên, biên độ bollinger tiếp tục thu hẹp lại, dự báo diễn
biến các phiên tới sẽ khá giằng co. Stochastics
oscillator hướng xuống nhưng đã có dấu hiệu đảo
chiều nhẹ, đây là tín hiệu tích cực cho thị trường.
Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm như nhận định
bản tin trước, khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế lướt
sóng, nếu trường vốn có thể mua vào các mã cơ bản
tốt ở thời điểm thị trường điều chỉnh trong phiên.
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TIN TRONG NƯỚC
Hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu
100 tỷ USD
Để lọt vào danh sách Top 5 nước xuất khẩu
lớn nhất khu vực ASEAN năm 2012, Việt
Nam đang đặt mục tiêu kim ngạch xuất
khẩu đạt 100 tỷ USD.
EVN xin bán vốn tại nhà máy điện lấy
tiền đầu tư
Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) cho biết vừa trình Chính phủ đề án
chiến lược phát triển tập đoàn đến năm
2020, phương án tái cơ cấu tập đoàn đến
năm 2015.

TIN QUỐC TẾ
S&P 500 kết thúc tuần giảm sâu nhất trong
năm

Chứng khoán Mỹ hầu hết giảm điểm trong
ngày giao dịch 5/4 do lo ngại về sự trở lại
của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã
làm mờ những tín hiệu lạc quan từ thị
trường lao động và dịch vụ trong nước.

IMF đồng ý cho Bồ Đào Nha vay 6,79 tỷ
USD
Các nhà cho vay cũng nhận định sang năm
tới, Bồ Đào Nha sẽ đủ mạnh để có thể quay
trở lại thị trường tài chính, cho dù hiện nay
nước này đang chìm trong suy thoái sâu
hơn dự kiến

Tổng thống Pháp Sarkozy cam kết thặng
dư ngân sách
Hôm 5/4, trong dự thảo kinh tế cho cuộc
đua ứng cử tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới,
ông Nicolas Sarkozy đã cam kết sẽ đưa
ngân sách chính phủ trở lại thặng dư 0,5%
trong năm 2017, lần đầu tiên kể từ năm
1974
Egan-Jones hạ xếp hạng tín dụng của
Mỹ xuống "AA"
Theo Egan, khi tỷ lệ nợ trên GDP vượt quá
100%, tính linh hoạt tài chính của một quốc
gia sẽ bị hạn chế đáng kể. Nợ công của Mỹ
đã lần đầu tiên kể từ thế chiến thứ 2 vượt
100% GDP.

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
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