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•

Thị trường chính thức ghi nhận 5 phiên giảm mạnh liên tiếp
trong xuyên suốt tuần vừa rồi, VN30 điều chỉnh về vùng thấp
nhất trong vòng hơn 1 năm vừa qua. Thanh khoản được cải thiện
nhưng tiếp tục đến chủ yếu từ các lệnh bán chủ động trong phiên
giao dịch. Cụ thể, chỉ số đã giảm mạnh trong đầu phiên giao dịch và
khi VnIndex thủng mất ngưỡng 1,200, lượng hàng bán tháo đẩy ra
mạnh mẽ dẫn tới VN30 đóng cửa thấp nhất trong ngày ở ngưỡng
1,223.76 (-4.38%), giảm -56 điểm với tổng giá trị giao dịch là 9,188
tỷ đồng.

•

Phiên giao dịch ghi nhận 1 mã tăng điểm và 28 mà trong sắc đỏ.
Trong đó, VJC là mã duy nhất trong sắc xanh và ghi nhận tăng
+0.9%. Ở chiều ngược lại, KHD, GVR, BVH, TCb, POW, MWG,
VPB, STB và ACB đều trong trại thái nằm sàn và không có bất lực
đỡ nào. Các mã khác như TPB, VCB, , MBB, VRE, BID đều giảm
mạnh hơn -5.5%.

•

Thị trường phái sinh tiếp tục ghi nhận phiên giao dịch "Big Short"
khi áp lực bán tháo diễn ra trong xuyên suốt phiên giao dịch. Cụ thể,
VN30F1M giảm -45 điểm, VN30F2M giảm -49 điểm.

•

Thị trường vẫn tiếp tục cho thấy sự suy yếu, tâm lý nhà đầu tư hoảng
loạn, thể hiện thông qua các lệnh bán với khối lượng lớn trên thị
trường. Giai đoạn hiện tại xu hướng tiêu cực vẫn bao trùm thị
trường, VN30 vẫn tiếp tục dò đáy trong ngắn hạn. Chúng tôi khuyến
nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục mở vị thế SHORT ở vùng 1,225 với
mục tiêu 1,215 trong phiên giao dịch tuần tới.

TIÊU ĐIỂM
➢ Thị trường chính thức ghi nhận 5
phiên giảm mạnh liên tiếp trong xuyên
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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.
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