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Vn-Index

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
Giao dịch mua (tỷ đ)

693.92

Giao dịch bán (tỷ đ)
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Giao dịch ròng (tỷ đ)
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Phiên 27/11, Vn-Index đóng cửa tăng nhẹ nhưng đà tăng đã hạ nhiệt ở cuối phiên.
Cụ thể chỉ số tăng 2.09 điểm (+0.23%) lên 923.12 điểm. Khối lượng khớp lệnh tiếp
tục ở mức thấp: chỉ đạt 109 triệu đơn vị. Thị trường dù tăng điểm trong hầu hết
phiên giao dịch nhưng đà tăng có dấu hiệu giảm dần về cuối phiên. Vấn đề mấu
chốt của thị trường lúc này vẫn là dòng tiền. Khi chỉ số tăng mà không kèm theo
thanh khoản thì thường sẽ khiến áp lực bán gia tăng và đẩy chỉ số giảm trở lại. Dù
vậy, theo quan sát của chúng tôi, lực cầu giá thấp vẫn đang hỗ trợ khá tốt cho diễn
biến của thị trường.
Tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng trước diễn biến giằng co của thị trường
và hiện tượng phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Thị trường vẫn đang dao động tăng giảm trong vùng tích lũy như bình thường.
Phiên hôm nay đã không xác nhận được cơ hội đột phá thì có khả năng cao hơn là
thị trường sẽ điều chỉnh trong vùng này. Lực bán có thể sẽ bắt đầu tăng thêm trong
vài phiên tới.
Nhà đầu tư chỉ nên tham gia thị trường với tỷ lệ ở mức thấp (30%), hoặc đứng
ngoài thị trường.
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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