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MUA

BÁN

TRẠNG THÁI/ GHI CHÚ

TRẠNG THÁI GIỮ QUA ĐÊM VÀ RỦI RO CAO

ĐÓNG VỊ THẾ TRONG PHIÊN

51.457                   

VN30- INDEX vẫn đứng vững trên mức thấp nhất 

tháng 5 (900 điểm) khoảng 50 điểm, lợi suất của 

chỉ số này tốt hơn so với mức trung bình thị trường 

(VN-INDEX).

Trong danh mục VN30, VIC, VJC, MSN, MWG, 

VCB, HPG và SSI là những cổ phiếu thể hiện tốt và 

có khả năng tạo đột biến tích cực. Trong khi đó 

ROS, BVH, SAB, CTG, BID, GAS và PLX gây áp 

lực giảm.

Điểm tích cực là những cổ phiếu giảm giá chưa rơi 

vào trạng thái bị cắt lỗ, vẫn còn cơ hội kiểm 

nghiệm lại mức thấp nhất phiên 19/06 và phục hồi.

Chiến lược giao dịch phái sinh vì vậy có thể theo 

hướng (1) Long với kỳ vọng phục hồi ngắn hạn 

hoặc (2) chờ Short sau khi phục hồi ngắn hạn lên 

độ cao. Chiến lược Long cần kiểm soát rủi ro chặt 

chẽ hơn vì đi ngược xu hướng.

Chúng tôi luôn lưu ý kịch bản thiên-nga-đen, trong 

đó điều không ngờ tới khiến thị trường hoảng loạn. 

Giao dịch theo chiều Short an toàn hơn Long vì có 

lợi thế của xu hướng giảm.

41.862                   

GÍA TRỊ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
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632.130                 

562.151                 
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38.123                   
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RÒNG
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THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

S&P 500 (Mỹ) EFA* (Đơn vị: USD)

EEM* (Đơn vị: USD) FM* (Đơn vị: USD)

VNM* (Đơn vị: USD) XFVT* (Đơn vị: USD)

21/06/2018

Ghi chú:

Trên đây là diễn biến các chỉ số và giá chứng chỉ quỹ ETFs một năm gần nhất

EFA  là chứng chỉ quỹ (CCQ) ETF của iShares đầu tư vào các thị trường phát triển, ngoại trừ Mỹ.

EEM  là CCQ ETF của iShares đầu tư vào các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Mỹ Latin, Đông Nam Á, Trung 

Á và Đông Âu.

FM  là CCQ ETF của iShares đầu tư vào các thị trường cận biên như Argentina, Việt Nam, Nigeria.

VNM  là CCQ ETF của VanEck Vector đầu tư vào thị trường Việt Nam.

XFVT  là CCQ ETF của Deutsche Bank đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Giá CCQ có xu hướng tăng thường song hành với dòng tiền chảy vào thị trường và giao dịch mua ròng của khối 

ngoại. Giá CCQ có xu hướng giảm thường đi kèm với dòng tiền chảy ra khỏi thị trường.
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KHUYẾN CÁO

Báo cáo này được viết và phát hành bởi bộ phận Sales&Trading – Công ty Cổ Phần Chứng Khoán 

VNDIRECT. Báo cáo này không trực tiếp hoặc ngụ ý dùng để phân phối, phát hành hay sử dụng cho bất kỳ 

cá nhân hay tổ chức nào là công dân hay thường trú hoặc tạm trú tại bất kỳ địa phương, lãnh thổ, quốc gia 

hoặc đơn vị có chủ quyền nào khác mà việc phân phối, phát hành hay sử dụng đó trái với quy định của pháp 

luật.

Báo cáo này được cung cấp trên cơ sở được đảm bảo tính bảo mật. Người sử dụng không được phép

 (i) sao chép hoặc lưu trữ dưới bất kỳ hình thức (ii) truyền tay hoặc phân phối, trực tiếp hoặc gián tiếp, từng 

phần hay toàn bộ báo cáo, cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.

Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. VNDIRECT 

không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những 

ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này 

không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng Khoán 

VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo 

luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình 

tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cá biệt, VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát 

sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức.

VNDIRECT SALES & TRADING

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Số 1 – Nguyễn Thượng Hiền – Hà Nội

Điện thoại: +84 439724568

Máy lẻ: 12560

Email : phong.sale.trading@vndirect.com.vn 

Website: http://vndirect.com.vn 
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