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ĐIỂM NHẤN TRONG PHIÊN
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1,345.46

+31.4
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155

1,338

+15.5

VN30F2Q

15/12

97

1332.7

+26.7

•

Thị trường tiếp tục đối diện với áp lực bán mạnh ngay từ đầu
phiên giao dịch, nhưng khác với hôm qua khi mà lực cầu mạnh
mẽ xuất hiển ở vùng điểm số 1384 của VN30, giúp chỉ số tạo
thành cây nến Hammer và đóng cửa cao nhất trong ngày. VN30
sau phiên ATO đã có lúc giảm sâu nhất về vùng 1384 tương ứng -29
điểm giảm. Sang đến phiên chiều, VN30 là nhóm thu hút được dòng
tiền tốt nhất thị trường, ghi nhận sự phục hồi lên ngưỡng 1,345.46
(+2.39%), tăng +31.42 điểm với tổng giá trị giao dịch là 6,811 tỷ
đồng

•

Phiên giao dịch ghi nhận 28 mã tăng điểm và 2 mã giảm điểm.
Trong đó, nhóm Ngân hàng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ nhất,
TPB, VPB, HDB và BID đều phục hồi trên +4%. Ở chiều ngược lại,
VRE và GVR tiếp tục giảm -0.8%.

•

Thị trường phái sinh ghi nhận sự đảo chiều đột ngột sau trong phiên
giao dịch sáng và bứt tốc phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch
chiều. Cụ thể, VN30F1M tăng +26.9 điểm, VN30F2M tăng +21.5
điểm.

•

Thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận phiên giao dịch phục hồi kỹ
thuật đầu tiên, nhưng xu hướng của thị trường trong phiên giao dịch
tới vẫn là chưa rõ nét. Chính vì vậy, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư
có thể đừng ngoài thị trường và quan sát trong phiên giao dịch tới
của thị trường phái sinh

TIÊU ĐIỂM
➢ Thị trường tiếp tục đối diện với áp lực
bán mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch,
nhưng khác với hôm qua khi mà lực
cầu mạnh mẽ xuất hiển ở vùng điểm số
1384 của VN30, giúp chỉ số tạo thành
cây nến Hammer và đóng cửa cao nhất
trong ngày.
➢ Thị trường phái sinh ghi nhận sự đảo
chiều đột ngột sau trong phiên giao
dịch sáng và bứt tốc phục hồi mạnh mẽ
trong phiên giao dịch chiều.
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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này không phải là các lời chào mua hay bán bất kỳ một sản phẩm tài chính, chứng
khoán nào được phân tích trong báo cáo và cũng không là sản phẩm tư vấn đầu tư hay ý kiến tư vấn đầu tư nào của VCBS hay các đơn vị/thành viên
liên quan đến VCBS. Do đó, nhà đầu tư chỉ nên coi báo cáo này là một nguồn tham khảo. VCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước những kết
quả ngoài ý muốn khi quý khách sử dụng các thông tin trên để kinh doanh chứng khoán.
Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích đều đã được thu thập, đánh giá với mức cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, do các nguyên nhân
chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố, VCBS không đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được đề cập trong báo cáo phân
tích cũng như không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo cáo sau thời điểm báo cáo này được phát hành.
Báo cáo này thuộc bản quyền của VCBS. Mọi hành động sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung báo cáo và/hoặc xuất bản mà không có sự cho
phép bằng văn bản của VCBS đều bị nghiêm cấm.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trần Minh Hoàng

Nguyễn Hoàng Tuấn Minh

Trưởng phòng Phân tích & Nghiên cứu

Chuyên viên Phân tích

tmhoang@vcbs.com.vn

nhtminh@vcbs.com.vn

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trụ sở chính Hà Nội
Tầng 12&17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 12, số 251 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 1 & 7, Toà nhà Green Star số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 98 9999
Website: www.vcbs.com.vn

www.vcbs.com.vn

Trang | 1

