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Vn-Index

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
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Phiên 04/06, Vn-Index đóng cửa tăng 4.69 điểm (+0.50%) lên 951.16 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở dưới bình quân 20 phiên: đạt 103 triệu đơn vị. Thị trường
bất ngờ hồi phục nhẹ từ đầu phiên và không xuất hiện dấu hiệu bán tháo hoảng
loạn. Thị trường hồi phục ở cuối phiên và đóng cửa ở mức tăng điểm nhưng khối
lượng khớp lệnh ở mức thấp là cơ sở để chúng tôi nhận định đây chỉ là phục hồi
kỹ thuật sau một nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua.
Dòng tiền trên thị trường hiện tại chỉ duy trì ở mức thấp, độ rộng thị trường
được cải thiện tương đối tốt khi nghiêng về phía các mã tăng điểm. Nhóm vốn
hóa lớn như BID, VCB, SAB… đều có một phiên giao dịch tích cực ngoại trừ
VHM.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Chốt lại thị trường hiện tại đang ở trong giai đoạn khó khăn dù tạm thời đã có
một số tín hiệu tích cực hơn. Tuy vậy với trạng thái thị trường vận động khá lỏng
lẻo như hiện nay, NĐT vẫn tạm thời nên duy trì tỷ lệ CP thấp và theo dõi thêm,
chờ đợi thị trường cho tín hiệu rõ ràng 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.
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
- Tỷ lệ: 30%
- Xem xét mua/bán:
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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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