BẢN TIN CHỨNG KHOÁN
Ngày 8 tháng 5 năm 2012

VNINDEX

DIỄN BIẾN HOSE

VN-Index: 488,1(+1,8 +0,4%)









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)

:
:
:
:
:
:
:
:

133.179.000 cp
2.220 tỷ đồng
494.712 tỷ đồng
174 cp
103 cp
34 cp
7.702.910 cp
171 tỷ đồng

-

-

-

Mã
VSG

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Giá
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
1.600
+0,1 +6,7 PET 15.300
-1,9

BSI

8.400

+0,4

+5,0 VKP

900

-0,1

BRC
PGC
VOS

16.800
12.600
4.200

+0,8
+0,6
+0,2

+5,0 CSG
+5,0 PJT
+5,0 KTB

9.300
8.500
13.300

-0,8
-0,5
-0,7

Mã
MBB
ITA
VSH
SAM
HQC

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
7.551.530 +0,7 +4,7 ASM 37.036
5.989.510 +0,1 +1,1 VIC
14.264
3.550.400 +0,3 +2,2 SSI
65.717
3.514.710
-0,4 -4,1 STB
43.340
3.454.540
-0,1 -1,4 MBB 118.559

%
11,0
10,0
-7,9
-5,6
-5,0

Thay %
đổi
-0,9 -3,5
0
0,0
-0,1 -0,4
+1,1 +4,7
+0,7 +4,7

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
MBB
HAG
VSH
HPG
REE

KL Mua
1.741.070
696.870
563.000
480.050
441.690

Thay đổi
+0,7
+1,4
+0,3
+0,8
-0,4

-

-

Thị trường đón nhận thông tin trần lãi
suất cho vay và gói hỗ trợ 29.000 tỷ
cho doanh nghiệp, trên cả hai sàn tăng
mạnh cho đến hết phiên buổi sáng
Trên sàn HOSE đạt trên hai ngàn tỷ,
khối lượng tăng mạnh hơn so với
phiên hôm qua, hơn 133 triệu cổ phiếu
được chuyển nhượng, VN-index chốt
phiên 488.07 tăng 1.76 điểm(0.36%).
Với 177 mã tăng (98 mã tăng trần) , 92
mã giảm(26 mã giảm sàn) và 40 mã
đứng giá.
Phiên sáng thị trường tăng mạnh với
nhiều mã du mua trần, đặc biệt là các
mã bluechip tăng trần như MBB, STB,
DPM, PPC, VSH, IJC tăng sát trần, …,
Vnindex có lúc tăng đến 6 điểm. Chốt
phiên sáng thị trường tăng 5,1 điểm.
Các mã thuộc nhóm ngành BĐS như
PTL, NVT, có khối lượng dư mua trần
hơn cả triệu.
Các mã thuộc nhóm ngành khai
khoáng như KSA, KSS, BGM, ,,,. Có
một phiền điều chỉnh giảm điểm về giá
bán sàn, và khá nhiều cổ phiếu nóng bị
điều chỉnh như HCM, HSG (giảm 700
đồng), HQC, LBM, LCG (giảm 100
đồng), SAM, SBS, SBT, TNT, VIP
giảm sàn.
Đến phiên chiều lực bán càng mạnh
do nhà đầu tư gia tăng chốt lời và kết
thúc ngày HOSE tăng nhẹ 1.76 điểm.
Trên HOSE nhà đầu tư nước ngoài
mua tập trung môkt số mã như MBB
1,7triệu cổ phếu, VSH, DPM, REE,
HAG, CTG…

%
+4,7
+4,9
+2,2
+3,1
-2,2
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HNX-INDEX

DIỄN BIẾN HNX

HNX-Index: 83,6(-0,2 -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)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

-

123.406.900 cp
1.437 tỷ đồng
82.622 tỷ đồng
184 cp
171 cp
45 cp
7.502.280 cp
126 tỷ đồng
5.612.580 cp
99 tỷ đồng

-

-

Mã
CCM
PCT
VDL
ASA
PHH

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Giá
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
13.800
+0,9 +7,0 SME 1.100
-0,1
4.600
+0,3 +7,0 VIE
9.300
-0,7
39.900
+2,6 +7,0 HAD 28.200
-2,1
16.900
+1,1 +7,0 BKC 17.700
-1,3
7.700
+0,5 +6,9 BED 10.900
-0,8

%
-8,3
-7,0
-6,9
-6,8
-6,8

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã GTGD Thay đổi
( CP)
(TRĐ)
10.238.100 +0,1 +1,5 PGS 105.791
+0,7
5.569.200
-0,4 -3,4 VND 71.864
-0,7
5.284.100
-0,7 -4,9 HBB 68.595
+0,1
4.284.500
-0,1 -1,1 SCR 65.354
-1
4.136.300
-1
-6,0 PVX 64.046
-0,4

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

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
Mã KL Mua Thay đổi % Mã KL Bán Thay đổi
PAN 4.715.580
+0,1 +0,6 PAN 4.715.580
+0,1
PGS 672.100
+0,7 +2,5 PGS 145.000
+0,7
HBB 636.100
+0,1 +1,5 PVS 88.700
-0,1
SHS 280.000
-0,1 -1,1 PVX 77.100
-0,4
EID 180.000
+0,6 +6,4 TIG 62.300
+0,1

%
+0,6
+2,5
-0,5
-3,4
+1,8

Mã
HBB
PVX
VND
SHS
SCR

-

%

-

Đầu phiên Bên sàn Hà Nội, HNXIndex tăng gần 1 điểm lên 84,78
điểm (+1,18%). Số mã tăng giá đạt
166 mã, có 198 mã đứng giá và 33
mã giảm giá. Bước sang phiên chiều
lực bán chốt lời mạnh làm cho hnx
giảm nhẹ 0.15 điểm, hnx đóng cửa
83.64 điểm với 183 mã tăng, 138 mã
giảm và 75 mã đứng giá, thanh
khoản ở mứ cao 123 triệu cổ phiếu
được chuyển nhượng tương ứng
hơn 1,4 tỷ đồng.
Trên sàn HNX sáng nay VND bị bán
mạnh tại giá 14.1 và 14.2, KLS, BVS
giảm nhẹ 100 đồng. VIG dư bán sàn
hơn 3,8 triệu cp. SHS, AVS tăng nhẹ
200 đồng.
PV2 sau 5 phiên tăng trần, sáng nay
bắt đầu điều chỉnh, giảm 500
đồng/cp, tại nhóm dầu khí, PVC chỉ
còn dư bán giá trần, PSG dư mua
trần 500 nghìn cp; PVA, PVG, PVS
tăng 400 đồng.
NĐT bán mạnh cổ phiếu chứng
khoán trong phiên sáng nay, APS
giao dịch hơn 4 triệu cp; BVS, CTS,
KLS, PSI, VND giảm điểm trong đó
VND giảm 500 đồng, lại để mất mốc
14.000 đồng/cp vừa vượt ngày hôm
qua. Một số mã như VIG, VKC, PV2,
IDI giảm sàn, WSS chỉ còn dư mua
giá sàn. Lượng bắt đáy giá sàn PV2
khá lớp khi mã này khớp lệnh gần 2
triệu đơn vị, tuy nhiên sau 5 phiên
tăng trần liên tiếp, NĐT sẵn sàng
chốt lời PV2.
Một số cổ phiếu dầu khí như PSG
tăng trần, PVC tăng 900 đồng. Các
cổ phiếu như KSD, LAS, ORS, POT
vẫn tăng trần.
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
Trong tuần liên tục xuất hiện các thông tin về việc
doanh nghiệp phá sản, chết yểu vì thiếu vốn và khó
khăn trong sản xuất kinh doanh. Điều này cho thấy
một gói hỗ trợ doanh nghiệp là hết sức cần thiết.
Một loạt các biện pháp được nhà nước ban hành vào
cuối tuần trước như áp trần lãi suất cho vay 15%,
công bố gói 29.000 tỷ để cứu doanh nghiệp trong bối
cảnh “giảm phát đã rất rõ” cho thấy sự quyết liệt của
chính phủ trong việc ổn định vĩ mô và vực dậy nền
kinh tế.
Trên đây đều là những thông tin tích cực hỗ trợ cho
thị trường chứng khoán hiện tại. Thêm vào đó, với

HNX-Index

việc thanh khoản các NHTM đang tốt dần lên trong
thời gian gần đây nên khả năng xu hướng lãi suất có
thể giảm tiếp tục trong thời gian tới. Dòng vốn đầu tư
từ khối ngoại nhiều khả năng cũng sẽ tăng lên khi
mới đây đã có dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt
động đầu tư chứng khoán của NĐT nước ngoài trên
TTCK Việt Nam, thay thế Quyết định 121/2008/QĐBTC mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK)
vừa công bố để lấy ý kiến các thành viên thị trường,
theo dự thảo thì NĐT ngoại sẽ dễ dàng tham gia
TTCK Việt Nam hơn nhờ một loạt biện pháp mới
được đề xuất.
Như vậy, về vĩ mô chúng tôi nhận định tình hình sắp
tới sẽ tiếp tục khả quan hơn, do đó chúng tôi vẫn giữ
quan điểm xu hướng thị trường trong trung hạn là
tăng. Sự điều chỉnh trong phiên hôm nay chỉ là vấn
đề kỹ thuật khi đường giá vượt ra khỏi biên trên của
bollinger bands.
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Làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp
Nhật Bản vào Việt Nam
Làn sóng đầu tư vào Việt Nam của doanh
nghiệp Nhật Bản đã tăng mạnh trong
những tháng đầu năm 2012 và dự đoán
còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Giá vàng bất ngờ lún sâu xuống 41,6
triệu đồng/lượng
Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC bất ngờ hạ
mạnh giá mua vào tới 410 nghìn
đồng/lượng so với cuối buổi sáng. Giá bán
ra của các nhà vàng hiện cũng ở dưới 42
triệu đồng/lượng

TIN QUỐC TẾ

NHTW Nhật Bản mua lượng cổ phiếu
ETF cao kỷ lục
Ngày hôm qua (7/5), NHTW Nhật Bản (BoJ)
đã chi 39,7 tỷ yên để mua cổ phiếu ETF
mặc dù động thái này không thể ngăn chặn
đà giảm điểm mạnh mẽ của thị trường
chứng khoán Nhật Bản. Thị trường chứng
khoán Nhật Bản chao đảo sau 4 ngày nghỉ
lễ bởi đồng yên tăng giá gây tác động tiêu
cực đến các doanh nghiệp xuất khẩu đồng
thời số việc làm mới tạo ra ở Mỹ thấp Hơn
dự đoán và eurozone ngày càng lấn sâu
vào suy thoái.

Dự kiến từ 1/9 sẽ được bán cổ phiếu
trong phiên T+3
Chúng tôi dự kiến thời điểm có thể thực
hiện là từ 1/9/2012, chu kỳ thanh toán sẽ
được rút ngắn từ 15h chiều ngày T+3
xuống 9h sáng ngày T+3.
Việc rút ngắn thời gian thanh toán sẽ tạo
điều kiện tốt cho nhà đầu tư được bán
chứng khoán trong phiên giao dịch sáng và
chiều ngày T+3 thay vì phải chờ đến sáng
ngày T+4 mới được giao dịch, qua đó làm
tăng thanh toán cho thị trường chứng
khoán.

Tín dụng tiêu dùng Mỹ tăng mạnh nhất
từ 2001
Theo số liệu được FED công bố ngày hôm
qua (7/5), người tiêu dùng Mỹ đã trở lại sử
dụng thẻ tín dụng để chi tiêu trong tháng 3
với các khoản nợ sinh viên và các khoản
vay mua xe hơi mới tăng mạnh.
Myanmar sẽ dỡ bỏ mọi ràng buộc với
đồng kyat vào năm 2013
Trong báo cáo đánh giá về kinh tế
Myanmar, IMF hối thúc Myanmar thực hiện
nhiều cải cách kinh tế hơn nữa đồng thời
cần có những bước đi thận trọng để tránh
mắc phải những sai lầm đắt giá

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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