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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 30/11
Phiên 29/11, Vn-Index đóng cửa giảm điểm với đà đi xuống ở cuối phiên. Cụ
thể chỉ số giảm 3.41 điểm (-0.37%) về 926.79 điểm. Khối lượng khớp lệnh tiếp tục
ở mức thấp: chỉ đạt 117 triệu đơn vị. Thị trường tiếp tục giao dịch khó chịu với diễn
biến tăng giảm đan xen rất khó dự đoán. Thanh khoản vẫn chỉ ở mức thấp và nhóm
vốn hóa lớn chi phối mạnh diễn biến tăng giảm của điểm số. Nhìn chung kịch bản
giằng co trong vùng dao động vẫn được bảo lưu, và thị trường chưa có đột biến gì
mới.
Thanh khoản được cải thiện nhưng trên phương diện lực bán gia tăng. Các
bluechips đều suy yếu đồng loạt kéo chỉ số giảm điểm.
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GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
Giao dịch mua (tỷ đ)
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CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Thị trường vẫn tiếp tục giằng co trong khung điểm dao động. Các giao dịch hiện
tại đều tiềm ẩn rủi ro khi chưa có tín hiệu xác nhận gì của thị trường. Nhà đầu tư
nên tiếp tục quan sát và chờ đợi các diễn biến tích cực hơn.
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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