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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 03/06

Vn-Index
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Phiên 03/06, Vn-Index đóng cửa giảm 13.41 điểm (-1.40%) về 946.47 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở trên bình quân 20 phiên: đạt 141 triệu đơn vị. Thị trường
tiếp tục lao dốc và kéo dài đà điều chỉnh mạnh. Dấu hiệu bán tháo hoảng loạn
xuất hiện lại trong phiên hôm nay và khiến chỉ số đã có lúc phá đáy gần nhất.
Nhịp phục hồi cuối phiên cũng chỉ giúp chỉ số được kéo lên quanh đáy cũ. Rõ
ràng trong một xu thế giảm chủ đạo thì các hỗ trợ kỹ thuật không đóng góp nhiều
ý nghĩa. Đà điều chỉnh vẫn chưa có tín hiệu kết thúc.
Độ rộng thị trường tiêu cực khi nghiêng mạnh về phía mã giảm điểm. Dòng
tiền và tâm lý giao dịch tiếp tục suy yếu.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tóm lại thị trường vẫn trong giai đoạn điều chỉnh. VN-Index đang vận động
trong vùng nhạy cảm, khả năng thiết lập các đáy mới là không loại trừ, do vậy
nhà đầu tư cần giữ tỷ trọng đầu tư ở mức an toàn, chờ cơ hội khi thị trường
chuyển biến tích cực hơn.
Nhà đầu tư chỉ nên tham gia thị trường với tỷ lệ ở mức thấp (30%), và canh cắt
giảm trong các nhịp phục hồi.
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG
Những thông tin IRS cũng cấp trong Bản tin hằng ngày nhằm mục đích hỗ trợ Quý khách hàng nâng cao hiệu quả
giao dịch. Quý khách hàng cần cân nhắc kỹ trước khi áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các quyết định đó.
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