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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 13/06
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Phiên 12/06, Vn-Index đóng cửa giảm 7.90 điểm (-0.82%) về 954.17 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở dưới ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 100 triệu đơn vị.
Chỉ số duy trì sắc đỏ trong suốt phiên giao dịch. Về mặt kỹ thuật xu thế thị trường
giảm điểm phá mốc 960 điểm và ngưỡng hộ trợ MA 10. Phiên giảm điểm mạnh
12/6 hạn chế cơ hội bứt phá trong ngắn hạn của thị trường nhưng kịch bản
sideway trong biên độ rộng với các nhịp tăng/giảm đan xen vẫn không thay đổi.
Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Các cổ phiếu Ngân
hàng, BĐS và dầu khí đồng loạt giảm điểm khiến thị trường chìm trong sắc đỏ.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Thị trường phá mốc tâm lý 960 điểm ở phiên 12/06 khiến rủi ro đầu tư gia tăng,
tuy vậy chúng tôi vẫn nghiêng về kịch bản thị trường đang trong quá trình
sideway cùng các nhịp tăng giảm đan xen và nhịp điều chỉnh này áp lực chưa phải
quá lớn. NĐT vẫn nên theo dõi thêm các tín hiệu thị trường, hạn chế giải ngân với
quy mô lớn.
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
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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.
Trân trọng!
Bộ phận Phân tích – Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia IRS
Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 3 944 6666 – Website: www.irs.com.vn

www.irs.com.vn

04.3944.6666

Contact@irs.com.vn

Trang|1

