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ĐÓNG VỊ THẾ TRONG PHIÊN, GIAO DỊCH QUY MÔ 

NHỎ

26.372                   

Chỉ số VN30 tiếp tục thể hiện tích cực hơn mức trung 

bình thị trường (VN-INDEX) , chúng tôi nghĩ chỉ số này 

sẽ tiếp tục khỏe trong ngắn hạn nhờ sức kéo của cổ 

phiếu vốn hóa lớn vì (i) áp lực bán của khối ngoại giảm 

sút do nhóm thị trường mới nổi và cận biên phục hồi, (ii) 

giai đoạn cuối Quý 2 các quỹ đầu tư thường nâng đỡ 

danh mục của họ.

Ở bức tranh lớn, thị trường đang trong giai đoạn phục 

hồi chậm với các dấu hiệu (i) giá đi lên chậm (ii) khối 

lượng giao dịch thấp và (iii) số lượng cổ phiếu tăng giá 

không quá chênh lệch so với giảm giá. Trong thị trường 

tăng chậm, chiến lược giao dịch phái sinh là (i) LONG ở 

giá thấp và kỳ vọng lợi nhuận mỏng, ưu tiên quản trị rủi 

ro và đóng vị thế trong phiên hoặc (ii) chờ SHORT khi 

chỉ số VN30 chạm tới vùng cản 1000.

19.779                   

GÍA TRỊ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐÓNG CỬA

HSX

372.428                 

303.629                 

HNX

5.567                     

18.340                   

MUA/BÁN 

RÒNG

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

 +/- KHỐI LƯỢNG

83,134        
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172

590

585

6

-67

2

HỢP ĐỒNG

GIÁ MỞ VỊ 

THẾ

GIÁ 

CHỐT LỜI

GIÁ 

CẮT LỖ

955 945970

(10.234)            

(6.767)              

973.2

11.877                   

901

14.853                   

TOP MUA/BÁN RÒNG

(5.262)              10.166                   

972

981.9

(19.803)            

(17.708)            

68.799                   (12.773)                  

6.9

MỞ VỊ THẾHỢP ĐỒNG

LONG
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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)

25/06/2018

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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