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Cập nhật thị trường 8/11
VN - Index 926.28 (+4.12; +0.45%)
KL: 145,778,413 cp
GTGD: 2,762.6 tỷ
VN30

900.40 (+1.15; +0.13%)
KL: 31,805,345 cp
GTGD: 1,110.4 tỷ

VN30F1M 893.6 (-1.2; -0.13%)
KL: 119,033
OI: 15,429
VN30F2M 893.9 (-1.0; -0.11%)
KL: 437
OI: 840
VN30F1Q 895 (+1.5; +0.17%)
KL: 58
OI: 212

NHẬN ĐỊNH GIAO DỊCH PHIÊN 8/11
Kết thúc phiên 8/11, toàn thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một phiên giao
dịch tương đối tích cực. Trong đó, 2 chỉ số cơ sở Vnindex và VN30 đóng cửa lần
lượt tại 926.28 (+4.12; +0.45%) và 900.40 (+1.15; +0.13%). Thị trường phái sinh
ngược lại có diễn biến trái chiều nhau khi 2 HĐTL F1811 và F1812 giảm nhẹ lần
lượt -1.2 và -1 điểm còn 2 HĐ còn lại tăng điểm nhẹ.
Sau khi mở cửa tăng điểm khá mạnh khoảng 10 điểm, thị trường đã có một phiên
sáng diễn ra trầm lắng trước khi sụt khá mạnh vào phiên chiều, tuy nhiên thị
trường cơ sở vẫn giữ được sắc xanh khi khối ngoại mua ròng hơn 20 tỷ tính đến
thời điểm kết phiên.
VHM, VRE, VNM, VCB, VJC, GAS, SAB… là các trụ đỡ cho thị trường phiên hôm
nay. Trong khi đó, MWG và HPG là 2 mã giảm chính kéo thị trường trở lại.

CHỈ BÁO KỸ THUẬT VN30F1811
Chỉ báo
MACD
RSI
Stochastic

Tín hiệu xu hướng
Tích cực
Trung lập
Trung lập

Trong khi MACD cho tín hiệu tích cực thì chỉ báo Stochastic & RSI cho tín hiệu
tương đối trung lập. Điều này cho thấy dấu hiệu tiếp tục hồi phục trong giai đoạn
này vẫn chưa thực sự rõ nét.
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VN30F2Q 895.5 (+0.9; +0.1%)
KL: 88
OI: 76
Tổng khối lượng giao dịch HĐTL:
119,616 (-44,205; -26.9%)
Tổng khối lượng mở OI:
16,557 (-1,711; -9.36%)

Mục lục
Nhận định thị trường
Chiỉ báo kỹ thuật
Chiến lược giao dịch 9/11
Khuyến cáo sử dụng
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Bộ phận Phái sinh đánh giá các dấu hiệu lưỡng lự của thị trường phản ánh vào
các tín hiệu giá cũng như chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự rung lắc vẫn còn có thể
tiếp diễn trong phiên 9/11, tuy nhiên chỉ báo RSI biểu đồ 5 phút HĐTL F1811 đã
về vùng quá bán nên khả năng chưa thể giảm quá nhiều, NĐT có thể Short trên
vùng 894 với 2 mục tiêu lần lượt 890 và 886 - 888, nếu thị trường đi ngược lại,
cắt lỗ tại vùng 897
1
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG
Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những
thông tin và phân tích chung về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán phái sinh trong ngày.
Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết
định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như
là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình
Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy
nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông
tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được
đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một
phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân
nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà
không cần báo trước.
Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này
cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không
được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.
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