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ĐIỂM NHẤN TRONG PHIÊN
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-4.4

•

Đóng cửa trên ngưỡng tham chiếu, áp lực bán lớn ở vùng kháng
cự 1,240 dẫn tới VN30 đảo chiều mạnh trong phiên giao dịch
chiều. Cụ thể, trong buổi sáng thì thị trường ghi nhận nhịp phục hồi
tích cực khi dòng tiền tham gia bắt đáy các cổ phiếu Ngân hàng một
cách khá mạnh mẽ, theo đó giúp chỉ số đạt ngưỡng cao nhất trong
ngày ở vùng 1,240. Sang đến phiên chiều, áp lực bán mạnh hơn
khiến cho thanh khoản gia tăng khá mạnh so với phiên sáng nhưng
mức tăng của chỉ số cơ sở lại thu hẹp và cuối cùng đóng cửa ở
ngưỡng 1,227.18 (+0.22%), tăng +2.64 điểm với tổng giá trị giao
dịch là 4,882 tỷ đồng.

•

Phiên giao dịch ghi nhận 11 mã giảm và 16 mã tăng điểm. Trong đó,
nhóm Ngân hàng ghi nhận sự phục hồi tốt khi TCB, MBB và VPB
tăng +5.5%, riêng STB tăng trần, SSI là cổ phiếu ghi nhận phiên trần
đầu tiên sau khi chia cổ tức. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu trụ
chịu áp lực bán lớn khi VNM, MSN, MWG và FPT đồng loạt giảm 5.2%, riêng nhóm Năng lượng như POW và GAS giảm sàn -7%.

•

Thị trường phái sinh đảo chiều giảm điểm mạnh sau khi bật tăng vào
phiên giao dịch sáng. Cụ thể, VN30F1M giảm -12 điểm, VN30F2M
giảm -4.9 điểm.

•

Thị trường cho thấy nỗ lực phục hồi vẫn còn khá yếu dù nhóm Ngân
hàng được sử dụng để kéo điểm số. Thanh khoản tiếp tục suy yếu
tiếp tục cho thấy sự thận trọng trong việc giải ngân trở lại tham gia
thị trường của nhà đầu tư. Do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư
có thể mở vị thế SHORT ở vùng 1,216 với mục tiêu 1,206 trong
phiên giao dịch tới.

.TIÊU ĐIỂM
➢ Phục hồi kỹ thuật không thành công,
thi trường cho tín hiệu tích cực khi
phục hồi tốt trong phiên sáng và bất
ngờ đảo chiều với áp lực bán mạnh từ
nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ
➢ Thị trường phái sinh đóng cửa trong
sắc xanh và ghi nhận sự phục hồi tốt
trong phiên sáng và điều chỉnh nhẹ
trong cuối phiên
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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.
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