
Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)
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Số cp giảm giá
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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6.00
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49,618,683

Đóng cửa ở mức điểm gần như cao nhất trong cả ngày giao dịch, VN-
Index ghi được 6 điểm (tương đương tăng 1,26%) đứng tại mức 483,69
điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên cuối tuần trước do nhà
đầu tư còn thận trọng và e ngại. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn chỉ
đạt hơn 49,6 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch là 735,71 tỷ
đồng. Toàn sàn có 151 mã tăng giá, 61 mã đứng giá tham chiếu và chỉ
còn lại 75 mã bị giảm giá. Trong nhóm 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất:
MSN tăng 2.000 đồng, BVH tăng 1.500 đồng, VNM và VIC cùng tăng
1.000 đồng, VCB tăng 800 đồng GAS tăng 200 đồng...ITA dẫn đầu thị
trường về thanh khoản với gần 3,66 triệu cổ phiếu được khớp thành
công. Tiếp đó là DLG đạt hơn 2,1 triệu cổ phiếu; CII đạt hơn 1,4 triệu cổ
phiếu;
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Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

5,315,100

Á

MUA 1,195,700

381.43

45,972,181

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

64.19

0.07

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Khối ngoại hôm nay mua vào 63 mã, với tổng khối
lượng 3.320.580 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất HPG (393.980
đơn vị), ITA (361.130 đơn vị), HAG (334.920 đơn vị). Trên Hnx, Khối
ngoại mua vào 44 mã trên sàn HNX với tổng khối lượng 1.617.100 cổ
phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất là PVX với 739.500 cổ phiếu.
Bên cạnh đó, họ bán ra 24 mã với tổng khối lượng 772.000 cổ phiếu,
trong đó mã SCR được bán ra nhiều nhất với 280 400 cổ phiếu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

TỔNG QUAN GD NĐTNN

136

74

80

TỔNG KL

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Giằng co mạnh, đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, HNX-Index
kéo dài đà tăng, ghi thêm 0,07 điểm (tương đương 0,11%) đứng ở
64,19 điểm. Thanh khoản sụt mạnh về mức thấp. Thị trường diễn biến
theo chiều thăm dò. Giao dịch trở nên thận trọng. Tâm lý nhà đầu tư
vẫn có phần nghi ngại, thiếu sự đồng thuận. Cổ phiếu hầu hết thu hẹp
đà tăng, nhiều mã đã lùi về tham chiếu, thậm chí giảm đỏ. Đóng cửa,
toàn sàn ghi nhận 136 mã tăng, 74 mã giảm và 80 mã đứng giá. Thanh
khoản sụt giảm mạnh xuống rất thấp. Tổng khối lượng giao dịch toàn
sàn chỉ đạt gần 46 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch là
381,43 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu chủ chốt cuối phiên cũng hầu hết thu
hẹp mức tăng. VCG giữ phong độ nhất còn tăng 400 đồng lên 12.600
đồng/cổ phiếu; BVS, VND và SHB lùi về tham chiếu; ACB và KLS giảm
nhẹ 100 đồng...Thanh khoản yếu đi ở tất cả các mã, SHB dẫn đầu cũng
chỉ đạt gần 8,7 triệu đơn vị. PVX đứng thứ 2 đạt gần 6 triệu đơn vị. Kế
tiếp là: SCR (hơn 4 triệu đơn vị), VCG (gần 2,4 triệu đơn vị), VND (hơn
2,2 triệu đơn vị)...

BÁN 3,010,280 328,000
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trong đó, mã SCR được bán ra nhiều nhất với 280.400 cổ phiếu.
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ SAM và BMC

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN
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SAM Phiên giao dịch hôm nay là phiên tăng trần thứ 7 liên tiếp của
SAM của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom. Sau ngày
ĐHCĐ của công ty (06/04) giá cổ phiếu SAM tăng 34% lên 8.600
đồng/cp, KL khớp lệnh đạt 293 nghìn cp, tổng GTGD đạt 3,2 tỷ đồng.
Thanh khoản thấp so với các phiên gần đây, cuối phiên SAM dư mua
giá trần 1,9 triệu CP. Ngày 09/04/2012 CTCP Cáp Sài Gòn đã mua
282.600cp và bán 437.360 cp SAM. Thị trường chứng khoán suy giảm
sâu và kéo dài, thanh khoản yếu, cổ phiếu xuống thấp hơn mệnh giá,
trích dự phòng tài chính là 196,57 tỷ đồng đây là nguyên nhân chính
làm SAM lỗ. Tuy nhiên hoạt động của công ty không đáng lo ngại. Dù
năm 2011 công ty lỗ 177,88 tỷ đồng nhưng công ty vẫn đặt kế hoạch lãi
205,96 tỷ đồng năm 2012. Lợi nhuận của công ty năm 2012 có mảng
bất động sản đóng góp với tỷ trọng lớn nhất, dự kiến đạt 122,33 tỷ
đồng. Mảng hoạt động tài chính dự kiến sẽ lật ngược thế cờ từ mức lỗ
188,67 tỷ đồng năm 2011 thành lãi 50,22 tỷ đồng năm 2012. 
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NHC - Trả cổ tức còn lại năm 2011.
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ELC - Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền.

TVD - Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền.

BMC Cổ phiếu BMC của công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định
cũng có 6 phiên tăng trần liên tiếp, giá cổ phiếu đạt 72.000 đồng/cp, KL
khớp lệnh đạt 71 nghìn cổ phiếu, GTGD đạt 5,1 tỷ đồng. Tính trong 10
phiên giao dịch gần đây giá cổ phiếu BMC tăng 49%. Ngày 16/04/2012
CTCP Phát triển Dịch vụ Hạ tầng PBC đăng ký bán 80.000 cp. Ngày
19/04/2011 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng 50% và cổ tức bằng tiền
30%. Năm 2011 công ty đạt 91 tỷ đồng LNST, EPS cả năm 2011 đạt
11.062 đồng. doanh thu quý I/2012 ước đạt 105 tỷ đồng, tăng 110% so
với cùng kỳ năm trước và đạt 26,25% kế hoạch năm. Tuy nhiên, con số
lợi nhuận vẫn chưa được công ty công bố. Được biết năm 2012, BMC
đặt kế hoạch đạt 400 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng LNST. Công ty
thông qua chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2012 tối thiểu là 30% (tính trên
vốn điều lệ sau khi đã phát hành cổ phiếu thưởng 2:1). Nhìn chung
hoạt động công ty khá hiệu quả. P/E hiện tại là 6.51 lần.

Trang 2

(Nguồn: vsd.org.vn)
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Đóng cửa ở mức điểm gần như cao nhất trong cả ngày
giao dịch, VN-Index ghi được 6 điểm (tương đương tăng
1,26%) đứng tại mức 483,69 điểm. Thanh khoản sụt
giảm mạnh so với phiên cuối tuần trước do nhà đầu tư
còn thận trọng và e ngại. Chỉ báo MACD tiếp tục nằm
phía dưới đường tín hiệu và gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu chưa cho dấu hiệu đà điều chỉnh dừng
lại. Bên cạnh đó MFI, RSI và Momentum vận động khá
hẹp, chưa cho xu thế mới của thị trường. Dải Bollinger
có tín hiệu co lại cho thấy khả năng tiếp tục giằng co
trong các phiên giao dịch tới. Dự báo phiên giao dịch tới,
ngưỡng hỗ trợ 480 điểm tiếp tục được thử thách để xác
lập xu thế rõ ràng cho thị trường. 
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70 điểm

480 điểm

Mạnh

Yếu

Bên HNX cũng có phiên giao dịch tích cực hơn với việc
duy trì được sắc xanh ở cuối phiên. HNX-Index ghi
được 0.07 điểm lên 64.19 điểm. Thanh khoản cũng
không được cải thiện với giá trị giao dịch đạt hơn 380 tỷ
đồng. Chỉ báo kỹ thuât vẫn chưa cho tín hiệu tích cực về
thị trường. MACD vẫn vận động khá hẹp quanh đường
tín hiệu cho thấy khả năng thị trường tiếp tục giằng co.
Các chỉ báo còn lại như RSI, STO và MFI cũng vận
động hẹp trong 2 phiên gần đây, cho thấy xu thế điều
chỉnh chưa dừng lại. Dải Bollinger vẫn tiếp tục co lại,
khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co trong khoảng
63 – 65 điểm trong các phiên giao dịch còn lại của tuần. 

69 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Nhìn chung tâm lý nhà đầu tư phiên nay đã có dấu hiệu ổn định trở lại sau khi những tin đồn thất thiệt được bác
bỏ Ngoài số liệu về CPI thị trường sáng nay còn đón nhận thông tin tích cực từ Tổng cụ Thống kê khi cả nước
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Sau phiên giao dịch cầm máu của thị trường ở cuối tuần trước, thì phiên giao dịch đầu tuần đã đem lại tín hiệu
tích cực hơn, tuy chưa xác lập xu thế điều chỉnh dừng lại, nhưng phần nào tâm lý nhà đầu tư cũng đã bình tĩnh
hơn và lực bán cũng giảm đáng kể. Cả 2 chỉ số vẫn duy trì được sắc xanh đến cuối phiên. Vn-Index tăng 6
điểm lên 483.69 điểm, HNX-Index ghi được 0.07 điểm lên 64.19 điểm. Thanh khoản sụt giảm đáng kể.
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KHUYẾN CÁO
Nội dung trong bản tin này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á tổng hợp và phân tích từ các nguồn thông tin đại chúng được xem là đáng tin cậy và chỉ đơn thuần
phục vụ mục đích tham khảo Công ty Chứng khoán Đông Nam Á không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin trên

bỏ. Ngoài số liệu về CPI, thị trường sáng nay còn đón nhận thông tin tích cực từ Tổng cụ Thống kê, khi cả nước
xuất siêu 900 triệu USD trong tháng 2, nâng giá trị xuất siêu cả 2 tháng đầu năm lên 1.68 tỷ USD. Sau những
phiên bán tháo, thị trường luôn có 1 vài phiên giao dịch giằng co trước khi xác lập xu thế rõ ràng. Có thể thấy
điểm tích cực ở phiên nay là đà bán đã giảm đáng kể, lực bán chỉ tập trung ở vùng giá cao, lực cầu ở giá thấp
luôn trực sẵn. Bên Hose giao dịch tích cực hơn nhờ lực kéo ở nhóm cổ phiếu Vn30 và Bluechip. Dòng tiền
mang tính đầu cơ dường như ít hoạt động ở bên sàn HNX khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt như PVX bị bán mạnh.
Thanh khoản phiên nay sụt giảm đáng kể với giá trị giao dịch đạt hơn 1000 tỷ đồng trên 2 sàn cho thấy nhà đầu
tư vẫn tỏ ra thận trọng khi giá xăng dầu có khả năng sắp tăng trong thời gian tới. Vì vậy giao dịch sẽ tiếp tục
giằng co trong các phiên tới.  Thị trường cần test cung cầu vài phiên để xác lập xu thế rõ ràng.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN TIN

Tuy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại, nhưng xu thế điều chỉnh của thị trường chưa dừng lại. Với rủi ro tiếp
tục giảm điểm còn cao, vì vậy nhà đầu tư đã thực hiện chốt lời tiếp tục đứng ngoài thị trường chờ xu thế rõ
ràng hơn. 

Bản tin nhận định thị trường này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á cung cấp cho một bộ phận khách hàng nhất định có mở tài khoản tại Công ty. Mọi sự cung cấp
khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền của SeASecurities.

phục vụ mục đích tham khảo. Công ty Chứng khoán Đông Nam Á không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin trên.
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