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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 10/06

Vn-Index

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
Giao dịch mua (tỷ đ)

384.65

Giao dịch bán (tỷ đ)
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Giao dịch ròng (tỷ đ)
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Phiên 07/06, Vn-Index đóng cửa tăng 10.07 điểm (+1.06%) lên 958.28 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở dưới ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 98 triệu đơn vị. Thị
trường bật tăng mạnh mẽ và duy trì được đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch.
Trạng thái thị trường có chuyển biến tích cực trong phiên hôm nay, tuy thanh
khoản thị trường vẫn tương đối thấp nhưng một số cổ phiếu đã có sự phân hóa lớn
đặc biệt là nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như BĐS, Dầu khí.
Độ rộng thị trường đa phần được bao phủ bởi sắc xanh, hầu hết các cổ phiếu
trụ đều duy trì xu hướng tích cực trong phiên nay giúp thị trường có phiên tăng
điểm ấn tượng.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tóm lại thị trường tạm thời thoát khỏi vùng đáy ngắn hạn nhưng với trạng thái
thanh khoản hiện tại và tình hình vận động ở các cổ phiếu thì khả năng cao nhịp
tăng thị trường hiện tại chỉ là phục hôi kỹ thuật và sẽ tiếp tục kéo dài nhịp tích lũy
trong biên độ rộng chứ chưa thể vào trend ngay tăng đc.
Nhà đầu tư chỉ nên tham gia thị trường với tỷ lệ ở mức thấp (30%), xử lý
mua/bán theo nguyên tắc với từng cổ phiếu và không nặng yếu tố thị trường.
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
- Tỷ lệ: 30%
- Xem xét mua/bán:
Danh mục hiện tại:
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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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