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Ngày 21 tháng 6 năm 2012

VN-INDEX

DIỄN BIẾN HOSE

VN-Index: 431,1(-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)
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Mở cửa Bluechips lại giảm, hai sàn cùng mất điểm,
Chứng khoán trong nước lại đảo chiều giảm nhẹ ngay
khi mở cửa phiên giao dịch 21/06 bất chấp thông tin về
CPI ở hai thành phố lớn sụt giảm. Những thông tin khá
mới về thị trường Mỹ cũng không tác động nhiều đến
tâm lý nhà đầu tư. Xu hướng đi ngang vẫn tiếp diễn.

43.837.720 cp
687 tỷ đồng
501.773 tỷ đồng
69 cp
167 cp
76 cp
3.155.900 cp
64 tỷ đồng

Sau 15 phút mở cửa, HOSE có khoảng 1.3 triệu đơn vị
chuyển nhượng, tương đương 24 tỷ đồng. Khá nhiều
mã trụ cột đảo chiều giảm giá như BVH, HAG, VNM,
SSI. Chỉ có một số rất ít tăng giá như GAS, VCB, DPM,
PXT. Phần còn lại giữ ở mức tham chiếu.
Thị trường bế tắc trong suốt 1 giờ từ khi mở cửa. Thanh
khoản chỉ vỏn vẹn hơn 200 tỷ đồng, một số lệnh mua
được treo với giá tham chiếu hoặc nhích nhẹ giúp cho
thị trường khởi sắc về mặt điểm số và giá cả, trong khi
lượng khớp lệnh vẫn ở mức rất thấp.
VN-Index vẫn giảm nhưng đã về sát mốc tham chiếu,
với 0.17 điểm, tức giảm 0.04% giữ ở 432.72 điểm. Giao
dịch khả quan hơn HNX, với gần 11 triệu đơn vị, tương
đương 159 tỷ đồng.

Mã
VKP
VSG
IFS
COM
TAC

Mã
DLG
STB
SAM
ITA
OGC

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Giá
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
900
+0,1 +12,5 HTI 8.400
-0,6
1.900
+0,1 +5,6 HLG 9.500
-0,5
4.200
+0,2 +5,0 OGC 13.400
-0,7
29.800
+1,4 +4,9 DRH 3.900
-0,2
47.300
+2,2 +4,9 STG 19.800
-1,0
5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã GTGD
( CP)
(TRĐ)
3.961.540 -0,4
-4,2 STB 72.664
3.258.460 -0,5
-2,2 VIC 8.324
1.989.510
0
0,0 SSI 13.458
1.210.360 -0,1
-1,4 CSM 17.769
1.173.300 -0,7
-5,0 OGC 15.722

%
-6,7
-5,0
-5,0
-4,9
-4,8

Số mã tăng giảm bám sát nhau với 63/68 mã. Còn lại là
91 mã khớp lệnh ở mức tham chiếu, trong số này có
nhiều bluechips như BVH, MSN, GAS, CTG, VNM,
HAG… riêng DPM, SSI, VCB, SAM, ITA tăng nhẹ.
Suốt phiên giao dịch buổi sáng, thị trường vẫn quanh
quẩn ở các mốc 430 điểm đối. Giao dịch lình xình khiến
nhiều nhà đầu tư chán nản

Thay đổi %
-0,5
+0,5
-0,2
0
-0,7

-2,2
+0,6
-0,9
0,0
-5,0

Sang phiên giao dịch buổi chiều thị trường cũng không
có thay đổi gì nhiều. Chốt phiên thị trường giảm 1.8
điểm (-0.4%) VN-Index đứng ở 432,1 điểm.

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
MBB
REE
VCB
EIB
VSH

KL Mua
658.200
500.160
427.130
314.050
195.660

Thay đổi
0
0
+0,1
0
-0,1

%
0,0
0,0
+0,3
0,0
-0,9
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HNX-INDEX

DIỄN BIẾN HNX

HNX-Index: 73,9(-0,5 -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)
NĐTNN bán (KL)
NĐTNN bán (GT)
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Bên sàn Hà Nội, HNX-Index có lúc bật xanh nhưng
nhanh chóng đảo chiều giảm nhẹ 0.07 điểm, tức 0.09%
xuống 74.29 điểm. Các mã chủ chốt của sàn này đều
giảm hoặc đứng mốc tham chiếu, ngoại trừ VND nhích
nhẹ 100 đồng/cp.

25.261.920 cp
274 tỷ đồng
71.612 tỷ đồng
81 cp
241 cp
81 cp
5.225.970 cp
87 tỷ đồng
5.002.170 cp
85 tỷ đồng

Khoảng 10h02, HNX-Index tăng nhẹ 0.09 điểm, lên
74.45 điểm như VND tăng 100 đồng, còn các bluechips
khác quay về mốc tham chiếu. Toàn sàn lúc này chỉ có
100 mã tăng giảm, phần còn lại vẫn đứng yên.
KLS có giao dịch nhiều nhất với 538 ngàn đơn vị, tiếp
theo là PVX, SCR, VND, HBB…
Thanh khoản của HNX đến 11h15 chỉ bằng ½ của
HOSE, với khoảng 12 triệu đơn vị, tương đương 138 tỷ
đồng. Suốt phiên giao dịch buổi sáng, thị trường vẫn
quanh quẩn ở các mốc 74 điểm giao dịch lình xình.
Sang phiên giao dịch buổi chiều thị trường có lúc giảm
sâu hơn gần 1 điểm. Chốt ngày Hnx giảm 0.5 điểm(0.6%) HN-Index 73,9 điểm mất mớc 74 điểm.

Mã
VAT
SDB
MKV
HPS
CVN

Mã
PVX
SCR
VND
KLS
HBB

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Giá
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
4.600
+0,3 +7,0 SME 1.000
-0,1
PMS
3.100
+0,2 +6,9
6.700
-0,5
10.900
+0,7 +6,9 CAP 22.800
-1,7
6.500
+0,4 +6,6 ALT 10.900
-0,8
8.200
+0,5 +6,5 VBH 15.300
-1,1
5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD
Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
3.437.200
-0,2 -1,9 PVX 35.059
1.861.900
-0,4 -2,8 SCR 25.880
1.465.800
0
0,0 ACB 18.359
1.370.600
-0,1 -0,9 VND 17.296
1.265.900
0
0,0 KLS 14.391

%
-9,1
-6,9
-6,9
-6,8
-6,7

Thay đổi %
-0,2
-0,4
0
0
-0,1

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
Mã KL Mua Thay đổi % Mã KL Bán Thay đổi
PAN 4.727.570
0
0,0 PAN 4.727.570
0
VND 126.000
0
0,0 PVS 120.000
-0,1
DBC 107.800
0
0,0 DXP 58.700
-0,3
PVS 85.000
PVG
-0,1 -0,6
38.000
-0,1
HBB 55.400
0
0,0 PVX 31.900
-0,2

-1,9
-2,8
0,0
0,0
-0,9

%
0,0
-0,6
-1,2
-0,8
-1,9
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
Nhà đầu tư thất vọng khi chưa có tín hiệu rõ ràng
nào về gói kích thích kinh tế QE3 của FED. Cơ quan
này chỉ phát đi một tín hiệu nhẹ về gói kích thích kinh
tế trên qua việc mở rộng chương trình “Operation
Twist”, hành động được đánh giá không thật sự
mạnh mẽ nên nhiều khả năng không có nhiều tác
dụng tích cực đến thị trường.
Trong nước, thị trường chứng khoán cũng không có
nhiều diễn biến mới trong điều kiện thiếu nhiều thông
tin tác động như mấy ngày qua. Thông tin cập nhật
mới nhất là CPI tháng 6 của Hà Nội và TP.HCM có
tăng trưởng âm, giá xăng cũng giảm thêm 700 đ/lít.
Tuy nhiên thông tin giá xăng không giúp củng cố
được tâm lý nhà đầu tư khi mà mức lạm phát âm
đang gây lo ngại tình hình kinh tế đang trên đà suy

HNX-Index

giảm. Hiện tại thông tin được nhà đầu tư trông đợi là
kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp
nhưng với tình hình kinh tế tăng trưởng ở mức thấp,
các doanh nghiệp còn tồn tại nhiều khó khăn chưa
giải quyết được thì dự báo kết quả kinh doanh quý 2
có thể sẽ không khả quan.
Trong điều kiện như vậy sự thận trọng cao của nhà
đầu tư cũng là điều dễ hiểu, hầu hết số đông chọn
giải pháp đứng ngoài thị trường chờ đợi thêm thông
tin trước khi có quyết định hành động. Thanh khoản
thị trường theo đó cũng chỉ ở mức thấp. Về mặt kỹ
thuật, aroon up và down đang giao cắt nhau nhưng
hiện tại cả hai đường đều đang dịch chuyển song
song cho thấy xu hướng đi ngang vẫn đang tiếp diễn.
Biên độ tăng giảm các phiên tới dự báo cũng sẽ hẹp
khi bollinger vẫn đang thắt chặt lại.
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TIN CHỨNG KHOÁN

TIN THẾ GIỚI

Việt Nam vào top 29 nền kinh tế "nóng" Fed mở rộng “Operation Twist” thêm
nhất toàn cầu
267 tỷ USD đến cuối 2012 và phát tín
hiệu QE3
Trang Business Insider vừa công bố danh sách 29
nền kinh tế nóng nhất toàn cầu. Danh sách này
được dựa trên báo cáo 6 tháng một lần về triển
vọng kinh tế toàn cầu được Ngân hàng Thế giới
(WB) công bố mới đây.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mở rộng
chương trình thay thế trái phiếu ngắn hạn bằng
trái phiếu dài hạn (Operation Twist) thêm 267 tỷ
USD cho đến cuối 2012 nhằm hạ thấp tỷ lệ thất
nghiệp và bảo vệ đà tăng trưởng.

Tín dụng BĐS tăng 4,83%, vui chơi và
giải trí giảm 71%
Fed hạ dự báo tăng trưởng và lạm phát
2012 của Mỹ

Trong 4 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng cho kinh
doanh bất động sản tăng 4,83%, trong khi tín dụng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa cắt giảm dự
cho ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm gần báo tăng trưởng và lạm phát trong 3 năm tới và
71%.
cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ duy trì trên mức 8%
cho đến cuối 2012.

BIDV hoãn niêm yết sang cuối quý 3/2012

Eurozone: Đế chế phi đối xứng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV) cho biết sẽ hoãn kế hoạch niêm yết tới cuối Khối đồng tiền chung châu Âu hiện đang đi vào
quý 3/2012 do đà suy giảm của chỉ số VN-Index vết xe đổ mà hệ thống tài chính toàn cầu hồi
trong thời gian qua.
những năm 1982 và 1997 mắc phải. Đó là nhận
định của tỷ phú Geogre Soros.

Đua giảm lãi suất ký quỹ, "tiền mới” vẫn
đứng ngoài
Fed hành động chưa mạnh, chứng
khoán Mỹ trái chiều
Từ đầu tháng Sáu trở lại đây, nhiều ngân hàng đã
rục rịch điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, trong đó
đặt ưu tiên cho nhóm các khách hàng cá nhân.
Cùng chung xu hướng đó, không ít công ty chứng
khoán cũng lần lượt ra thông báo giảm lãi suất cho
vay giao dịch ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán
chứng khoán cho các nhà đầu tư.

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ không đi
cùng hướng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
(Fed) quyết định gia tăng quy mô và kéo dài thời
hạn chương trình hoán đổi trái phiếu nhưng lại
không công bố bất kỳ chương trình kích thích
nào mạnh hơn.

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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