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NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 
 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “White Candle”.  Khối lượng 

giao dịch tăng và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng tăng là tín hiệu 

tốt trong một ngày mà phần lớn thị trường chịu áp lực bán và giao dịch ở dưới giá tham 

chiếu. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) Sau khi chạm kháng cự MA(20), VN-Index đã điều chỉnh mang lại 

cảm giác mẫu hình tháng 10 và tháng 11 sẽ lặp lại. Hiện tại chúng ta đang có giao dịch tốt 

hơn hai lần trước và điều này ít nhiều tạo ra sự an tâm hơn trong tâm lý đầu tư lúc này. (ii) 

Thị trường có sự lan tỏa với thép, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản giao dịch tốt. 

Đây là nhóm có khả năng dẫn dắt tâm lý thị trường. 

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 13 mã cho tín hiệu mua, 

05 mã cho tín hiệu bán, 12 mã cho tín hiệu đi ngang. Ngân hàng cho tín hiệu tích cực. 

 

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index 

có xác suất tăng điểm là 49% và 51.61% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho 

thấy chỉ số sẽ giảm điểm vào giao dịch ngày mai nhưng chúng tôi cho rằng thị trường sẽ 

tăng điểm. Kháng cự là 982 điểm. Hỗ trợ 870 điểm. 

 

Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD) 

 

Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày 

 

Danh mục cổ phiếu đáng quan tâm vào ngày mai 

 

Biểu đồ trong ngày:  

 

• ISM tạo đáy trước thị trường 1,5 tháng; 

• Lạm phát đang phát đi tín hiệu sẽ hạ nhiệt nhanh; 

• Lợi suất trái phiếu chính phủ điều chỉnh giảm là tín hiệu tốt cho TTCK lúc này; 

• Cung tiền M2 của Mỹ suy giảm; 

 

TTCK Mỹ: Với xu hướng hiện tại, chúng tôi nhận thấy tâm lý thị trường đã chuyển sang 

trạng thái tích cực. Ngoài ra, với mức độ tăng điểm hạn chế thì đây là giai đoạn vàng của 

thị trường trong việc lựa chọn mã đầu tư sẽ tạo ra mức sinh lợi rất cao. 
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 
 

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY 

 
 

 

  

 

  

 

  

 
 

Tổng số cổ phiếu giao dịch 570 Tổng số cổ phiếu giao dịch 214 Tổng số cổ phiếu giao dịch 299

Số cổ phiếu không có giao dịch 58 Số cổ phiếu không có giao dịch 127 Số cổ phiếu không có giao dịch 560

Số cổ phiếu tăng giá 223 / 35.51% Số cổ phiếu tăng giá 71 / 20.82% Số cổ phiếu tăng giá 83 / 9.66%

Số cổ phiếu giảm giá 231 / 36.78% Số cổ phiếu giảm giá 97 / 28.45% Số cổ phiếu giảm giá 150 / 17.46%

Số cổ phiếu giữ nguyên giá 174 / 27.71% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 173 / 50.73% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 626 / 72.88%

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE HNX UPCOM

 
 

Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

Khối lượng 58,962,695 48,308,599 10,654,096 Khối lượng 1,835,700 106,927 1,728,773 Khối lượng 234,625 37,518 197,107

% KL toàn thị trường 11,02% 9,03% % KL toàn thị trường 3,03% 0,18% % KL toàn thị trường 0,77% 0,12%

Giá trị 1591,37 tỷ 1301,39 tỷ 289,99 tỷ Giá trị 31,23 tỷ 1,79 tỷ 29,45 tỷ Giá trị 8,48 tỷ 1,26 tỷ 7,21 tỷ

% GT toàn thị trường 22,86% 18,70% % GT toàn thị trường 8,70% 0,50% % GT toàn thị trường 3,42% 0,51%

HNXHOSE

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

UPCOM
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (TT) 
 

TỐP 10 VỐN HÓA 

 

STT Mã CK KL Giá Thay đổi P/E P/B EPS Vốn hóa

1 VCB 1,082,000   73,000   -500 (-0.68%) 17.40    2.69      4,195        345,474        

2 VIC 1,141,700   61,000   1,300 (2.18%) (89.05)   1.70      (685)         232,650        

3 GAS 474,500     105,800 -2,400 (-2.22%) 24.29    3.49      4,356        202,496        

4 VHM 1,182,600   45,000   600 (1.35%) 4.99      1.40      9,015        195,947        

5 BID 1,789,300   38,000   600 (1.6%) 21.98    1.90      1,729        192,224        

6 VNM 2,881,100   81,200   1,800 (2.27%) 17.98    5.01      4,517        169,704        

7 MSN 1,043,500   89,000   -3,900 (-4.2%) 12.24    3.56      7,269        126,712        

8 CTG 4,141,700   24,600   200 (0.82%) 7.35      1.11      3,347        118,221        

9 SAB 152,600     180,500 -1,500 (-0.82%) 32.81    4.48      5,502        115,751        

10 VPB 10,247,900 15,100   50 (0.33%) 5.70      0.99      2,647        101,369         

TĂNG GIẢM CHỈ SỐ NGÀNH TRONG NGÀY 
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TỐP CÁC CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ SỐ VN-INDEX 
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TTCK VIỆT NAM: Ai rồi cũng sẽ khác 

 

Góc nhìn giao dịch thị trường 

 

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 1.71 điểm (+ 0.18%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài 

điểm đáng lưu ý như sau: 

 

(1) Vật liệu xây dựng, nông lâm ngư, chứng khoán, sản xuất nhựa hóa chất, thiết bị 

điện… là nhóm tăng giá mạnh nhất trên sàn trong ngày. Đà tăng được dẫn dắt bởi các cổ 

phiếu như HSG, HPG, NKG, VGS, HAG, HNG, HCM, VIX, SSI, VND, GVR, GEX …Các 

điểm cần lưu ý ở những nhóm ngành này:  

 

(i) HSG tăng trần sau hai phiên điều chỉnh. Thông tin hỗ trợ cho cổ phiếu: 

✓ Trong báo cáo thống kê chu kỳ thị trường mà chúng tôi chia sẻ với nhà đầu tư, trong 

giai đoạn đầu của thị trường tạo đáy, HSG thường xuyên là cổ phiếu có hiệu suất 

sinh lời cao. Những diễn biến hiện tại vừa cho thấy sự trùng hợp rằng chu kỳ của 

thị trường sẽ lặp lại và hiệu suất sinh lời của HSG vẫn tiếp tục vượt trội; 

✓ Giá thép và tôn mạ đang có xu hướng hồi phục trở lại trong 1 tháng gần đây. Nếu 

xu hướng này tiếp tục, khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 800 tỷ có 

thể là khoản lợi nhuận tiềm năng của HSG trong Quý tới dù sản lượng tiêu thụ chưa 

phục hồi; 

✓ Tháng 10, sản lượng xuất khẩu thép ở mức 444,086 tấn, giảm 34,1% so với năm 

ngoái nhưng tăng 51% so với tháng trước nhờ sản lượng xuất khẩu thép cuộn tăng 

đột biến 186,374 tấn, tăng 81,3% so với năm ngoái và tăng 193% so với tháng trước; 

✓ HSG vận động theo kênh giảm giá với kháng cự là 10. Vượt kháng cự này, HSG 

xác nhận quay trở lại xu hướng tăng giá; 

 

(ii) HCM và VIX tăng giá tốt. Đây là hai cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua 

vào trong giai đoạn qua. 

✓ HCM tiếp tục thử thách kháng cự kênh giảm giá 19 vào ngày mai. “Break out” sẽ 

xác nhận xu hướng tăng giá ngắn hạn trở lại. 

✓ VIX tăng trần và chúng tôi thấy cùng với HCM, VIX có thể là hai cổ phiếu dẫn dắt 

nhóm ngành chứng khoán tăng giá; 

 

(iii) GVR giao dịch tốt trong nhóm vốn hóa lớn và xác nhận xu hướng tăng giá: 

✓ Giá vượt kháng cự MA(20); 

✓ Phân kỳ dương cảnh báo sự đảo chiều ở đáy; 

 

(2) Bán lẻ, tài chính khác, dịch vụ tư vấn hỗ trợ, khai khoáng, sản phẩm cao su … là 

nhóm giảm giá nhiều nhất trong ngày. Đà giảm được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như MWG, 

FRT, OGC, IPA, KPF, VCM, TV2, PVD, PVS, PVB, PVC, CSM… Các điểm cần lưu ý ở 

những nhóm ngành này: 

 

 

(i) MWG giảm sàn. Lý do chính: 

✓ MWG cho biết năm nay không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh do doanh thu 

tài chính suy giảm, chuỗi Bách Hóa Xanh thua lỗ, An Khang chưa có lãi cùng với 

đó việc bàn giao Iphone 14 chậm sẽ khiến mức lãi Q4/2022 khó tăng trưởng như 

dự kiến; 

✓ Điểm sáng là tháng 10/2022, chuỗi Bách Hóa Xanh đã có EBITDA dương và MWG 

cho rằng họ đã tìm ra công thức chiến thắng. Việc IPO thành công chuỗi Bách Hóa 

Xanh có thể tác động mạnh tới triển vọng cổ phiếu; 

✓ Về kỹ thuật, hỗ trợ là đáy cũ 35 và vùng giá 31.6 (Fibonacci 78.6% lấy hai ngày 

4/3/2020 và 18/4/2022); 

 

(ii) FRT giảm giá mạnh: 

✓ Việc Iphone 14 chậm bàn giao ảnh hưởng tới ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong 

Q4/2022; 

✓ Hỗ trợ giá là vùng giá 56.5 và 50; 

 

(3) Nhóm bất động sản và ngân hàng giao dịch tốt vào cuối ngày trong đó dẫn đầu mức 

tăng là CEO, BID… 

 

(i) CEO tăng trần và thiết lập xu hướng giá tăng. Kháng cự tiếp theo là vùng 16. 

 

(ii) BID đối mặt với kháng cự 38. Nếu ngày mai BID có “Break out” thì đây là cổ phiếu vốn 

hóa lớn đầu tiên thiết lập xu hướng tăng giá trung hạn; 

 

Phân tích kỹ thuật 

 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “White Candle”.  Khối lượng 

giao dịch tăng và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng tăng là tín hiệu tốt 

trong một ngày mà phần lớn thị trường chịu áp lực bán và giao dịch ở dưới giá tham chiếu. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) Sau khi chạm kháng cự MA(20), VN-Index đã điều chỉnh mang lại 

cảm giác mẫu hình tháng 10 và tháng 11 sẽ lặp lại. Hiện tại chúng ta đang có giao dịch tốt 

hơn hai lần trước và điều này ít nhiều tạo ra sự an tâm hơn trong tâm lý đầu tư lúc này. (ii) 

Thị trường có sự lan tỏa với thép, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản giao dịch tốt. 

Đây là nhóm có khả năng dẫn dắt tâm lý thị trường. 

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 13 mã cho tín hiệu mua, 

05 mã cho tín hiệu bán, 12 mã cho tín hiệu đi ngang. Ngân hàng cho tín hiệu tích cực. 

 

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có 

xác suất tăng điểm là 49% và 51.61% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy 

chỉ số sẽ giảm điểm vào giao dịch ngày mai nhưng chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tăng 

điểm. Kháng cự là 982 điểm. Hỗ trợ 870 điểm.  
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HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CỔ PHIẾU TRONG NGÀY 
 

Ticker Pivot BC TC NarrowRange R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4

HNX30 298.66 296.95 300.37 NO 305.5 308.93 315.77 319.2 295.23 288.39 284.96 278.12

HNXINDEX 190.49 190.12 190.85 NO 192.49 193.77 195.77 197.05 189.21 187.21 185.93 183.93

UPINDEX 67.43 67.4 67.47 YES 68.01 68.5 69.08 69.57 66.94 66.36 65.87 65.29

VN30 936 933.62 938.38 NO 946.45 952.14 962.59 968.28 930.31 919.86 914.17 903.72

VNINDEX 944.02 942.17 945.86 NO 953.72 959.74 969.44 975.46 938 928.3 922.28 912.58

VNXALL 1416.57 1412.87 1420.27 NO 1433.89 1443.81 1461.13 1471.05 1406.65 1389.33 1379.41 1362.09

VN30F1M 932.23 928.9 935.57 NO 946.47 954.03 968.27 975.83 924.67 910.43 902.87 888.63

VN30F1Q 923.5 920.25 926.75 NO 936.5 943 956 962.5 917 904 897.5 884.5

VN30F2M 928 925 931 NO 940 946 958 964 922 910 904 892

VN30F2Q 923.4 921.05 925.75 NO 935.7 943.3 955.6 963.2 915.8 903.5 895.9 883.6

BID 37.73 37.6 37.87 NO 38.67 39.33 40.27 40.93 37.07 36.13 35.47 34.53

BVH 48.65 48.63 48.67 YES 48.95 49.2 49.5 49.75 48.4 48.1 47.85 47.55

CTG 24.33 24.2 24.47 NO 24.87 25.13 25.67 25.93 24.07 23.53 23.27 22.73

GVR 12.82 12.73 12.91 NO 13.28 13.57 14.03 14.32 12.53 12.07 11.78 11.32

HDB 14.7 14.65 14.75 NO 15 15.2 15.5 15.7 14.5 14.2 14 13.7

GAS 106.6 107 106.2 NO 108.2 110.6 112.2 114.6 104.2 102.6 100.2 98.6

FPT 70.3 70.2 70.4 NO 71.2 71.9 72.8 73.5 69.6 68.7 68 67.1

HPG 14.12 14 14.23 NO 14.63 14.92 15.43 15.72 13.83 13.32 13.03 12.52

KDH 21.15 21.23 21.07 NO 21.95 22.9 23.7 24.65 20.2 19.4 18.45 17.65

MBB 15.65 15.63 15.68 NO 15.9 16.1 16.35 16.55 15.45 15.2 15 14.75

MWG 38.2 38.45 37.95 NO 38.7 39.7 40.2 41.2 37.2 36.7 35.7 35.2

MSN 89.5 89.75 89.25 NO 91 93 94.5 96.5 87.5 86 84 82.5

NVL 21.95 21.95 21.95 YES 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95

PDR 13.85 13.85 13.85 YES 13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 13.85

PLX 27.27 27.15 27.38 NO 27.88 28.27 28.88 29.27 26.88 26.27 25.88 25.27

POW 10.5 10.45 10.55 NO 10.7 10.8 11 11.1 10.4 10.2 10.1 9.9

SAB 181.17 181.5 180.83 NO 182.33 184.17 185.33 187.17 179.33 178.17 176.33 175.17

SSI 15.75 15.63 15.88 NO 16.25 16.5 17 17.25 15.5 15 14.75 14.25

STB 17.77 17.55 17.98 NO 18.63 19.07 19.93 20.37 17.33 16.47 16.03 15.17

TCB 21.95 21.85 22.05 NO 22.4 22.65 23.1 23.35 21.7 21.25 21 20.55

TPB 19.82 19.73 19.91 NO 20.43 20.87 21.48 21.92 19.38 18.77 18.33 17.72

VHM 44.9 44.85 44.95 NO 45.6 46.2 46.9 47.5 44.3 43.6 43 42.3

VCB 73.17 73.25 73.08 NO 73.83 74.67 75.33 76.17 72.33 71.67 70.83 70.17

VIB 17.77 17.73 17.81 NO 18.03 18.22 18.48 18.67 17.58 17.32 17.13 16.87

VJC 100.47 100.1 100.83 NO 101.93 102.67 104.13 104.87 99.73 98.27 97.53 96.07

VIC 61.03 61.05 61.02 YES 62.07 63.13 64.17 65.23 59.97 58.93 57.87 56.83

VPB 14.97 14.9 15.03 NO 15.38 15.67 16.08 16.37 14.68 14.27 13.98 13.57

VRE 26.88 26.77 26.99 NO 27.77 28.43 29.32 29.98 26.22 25.33 24.67 23.78

VNM 80.43 80.05 80.82 NO 81.97 82.73 84.27 85.03 79.67 78.13 77.37 75.83

 
 

• Resistance và Support: Là các hỗ trợ và kháng cự trong ngày của cổ phiếu. Nhà đầu tư khi 

mua bán thì căn theo các vùng giá hỗ trợ hay kháng cự. 

• Pivot: Là nơi xác nhận xu hướng đảo chiều của cổ phiếu. 

 

 

 

CÁC CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN  

 
Ticker Volume AvgVolume 10 Days Change % Daily Returns %

MWG 7,862,600     3,649,510                    215           -6.91

NBB 2,482,500     1,108,640                    224           5.79

MCG 711,400        120,770                       589           6.5

TKG 306,900        111,530                       275           -1.48

FTI 100,000        500                              20000 -11.9

TVS 92,000          23,020                         400           1.96

VGV 70,400          11,120                         633           -1.09

NHV 51,100          1,560                           3275.64 -3.53

KSD 44,400          19,010                         234           -3.51

BPC 43,100          6,600                           653           6.85

FUESSV50 34,200          15,920                         214.82 2.86

PNT 31,000          4,310                           719           -3.9

HND 30,900          15,440                         200           0

NBE 29,300          3,620                           809           12.7

TS3 23,200          670                              3,463        0

L12 23,100          11,110                         207.92 -2.94

VTA 22,800          5,590                           408           0

DTC 20,100          2,560                           785           1.43

YBM 19,500          5,350                           364           -6.25

VCM 18,700          1,820                           1,027        -9.72

CMT 18,000          4,740                           379.75 1.92

TGP 17,900          470                              3,809        13.89

MTG 13,500          3,360                           402           12.12

BLI 10,700          4,890                           219           -4.35

SAF 10,700          1,280                           836           0

BMJ 10,300          2,380                           432.77 13.74

V12 9,600            140                              6,857        -10

GIC 9,500            2,470                           385           3.51

C21 9,200            1,860                           495           -9.24

PNC 8,800            3,580                           246           0.46

VFG 8,400            2,450                           343           6.18

SAV 8,000            3,280                           244           -3.1

VIM 7,700            260                              2,962        14.78

DHP 7,700            200                              3,850        -4.35

MED 7,400            600                              1,233        -2.62

HAS 7,400            2,950                           251           5.19

KTS 7,300            1,980                           369           -0.71

DTL 6,600            1,650                           400           -6.83

ILS 6,100            780                              782           2.3

SIC 5,800            1,840                           315           -9.09  
 

• Lưu ý: MWG… bùng nổ khối lượng giao dịch;
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DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÁNG QUAN TÂM VÀO NGÀY MAI 

 

 

Ngày khuyến nghị Mã CK Khuyến nghị hành động Giá mua/bán Hiệu suất sinh lời Ghi chú

24-Nov STB Mua ≤ 19 10% -20% Mô hình hai đáy có xác nhận/Giá vượt MA(50)

24-Nov BID Mua ≤ 39 10% -20% Mua khi vượt kháng cự 38/Cổ phiếu lớn đầu tiên xác nhận xu hướng giảm giá trung hạn kết thúc

24-Nov GVR Mua ≤ 13.5 10% -20% Phân kỳ dương tam đoạn cảnh báo sự đảo chiều/Cổ phiếu vượt lên trên kháng cự động MA(20)

 
 

Các lưu ý cần chú ý: 

 
• Hôm nay chúng tôi mở mua 03 cổ phiếu mới. 

• Nhóm ngân hàng phát, thép, chứng khoán cho thấy khả năng dẫn dắt thị trường tốt trong giai đoạn điều chỉnh; 

• Giao dịch hôm nay cho thấy thị trường không lặp lại cảnh tháng 10 và tháng 11 – Đó là tín hiệu cho thấy “Ai rồi cũng sẽ khác” 

 

 

 

 

Các thức chốt lời và dừng lỗ 

 
• Các mã trong danh mục chúng tôi khuyến nghị phần lớn đều đạt hiệu suất sinh lời kỳ vọng nhà đầu tư có thể chốt lời hoặc đặt Trailing Stop (Các lệnh duy trì mức lãi mong muốn để 

đảm bảo tỷ lãi khi thị trường đảo chiều sau khi đã có lãi đạt kỳ vọng và để tài khoản nuôi lãi chạy). 

• Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn: 

• Đặt mức dừng lỗ bằng ½ mức lợi nhuận trung bình mà mình kiếm được hàng năm; 

• Đặt mức dừng lỗ theo điểm “Uncle”: Ngưỡng mà bản thân không thể chịu đựng được; 

• Đặt mức dừng lỗ 10% ; 
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BIỂU ĐỒ TRONG NGÀY 

 

ISM tạo đáy trước thị trường 1,5 tháng 

 

 

Lạm phát đang phát đi tín hiệu sẽ hạ nhiệt nhanh 

 

 

 

Lợi suất trái phiếu chính phủ điều chỉnh giảm là tín hiệu tốt cho TTCK lúc này 

 

Cung tiền M2 của Mỹ suy giảm 
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TTCK MỸ: Tâm lý thị trường chuyển sang trạng thái lạc quan 

 

Sâu bướm sẽ theo Deere? 

 

Deere & Co. (DE) đã thử nghiệm mức cao nhất mọi thời đại của nó vào ngày hôm nay khi 

thị trường hoan nghênh báo cáo thu nhập quý ba của công ty. Tập đoàn máy móc công nghiệp 

đã báo cáo thu nhập cuối cùng “hat trick”, đánh bại doanh thu và thu nhập, đồng thời nâng 

cao định hướng tương lai. Biểu đồ dưới đây minh họa mức độ giao dịch chặt chẽ của Deere 

với một công ty nặng ký khác là Caterpillar (CAT). 

 

 
 

Như được minh họa trong biểu đồ, hai cổ phiếu này có mối tương quan tích cực rất mạnh. 

Bất cứ khi nào DE đã giải quyết cao hơn từ sự hợp nhất, CAT thường không bị tụt lại quá xa 

và ngược lại. Nếu đột phá ngày hôm nay ở DE được chứng minh là hợp lệ, chúng ta có thể 

mong đợi CAT sẽ tham gia cùng DE trong danh sách các mức cao mới. Đây có thể là một 

bước phát triển tích cực cho nền kinh tế toàn cầu, vốn không có khả năng rơi vào suy thoái 

trong một môi trường mà các cổ phiếu chủ chốt này đang bứt phá lên mức cao nhất mọi thời 

đại. 

 

Trái phiếu bơm phanh 

 

Trái phiếu đã ngừng giảm do nhiều công cụ thu nhập cố định đang phản ứng với các mức hỗ 

trợ tiềm năng, cho dù điều này đề cập đến mức thấp trước đây hay mức mở rộng giảm. 

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) cung cấp một ví dụ điển hình. BND đang thoát 

khỏi mức thấp nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tìm kiếm sự hỗ trợ khi chỉ số 

sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ tạo ra sự phân kỳ động lượng tăng. Lưu ý cách một phân kỳ 

giảm giá đánh dấu một điểm uốn quan trọng vào cuối năm 2020. Hai năm sau, chúng ta đang  

 

chứng kiến một phân kỳ tăng giá tiềm năng. rong khi các phân kỳ xung lượng hàng ngày 

thường có ít trọng lượng, thì các phân kỳ hàng tuần có xu hướng có nhiều trọng lượng hơn. 

Cho dù giá trái phiếu tăng cao hơn hay đi ngang từ đây có thể là một sự phát triển đáng hoan 

nghênh đối với những người đầu cơ giá lên trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu, vì sự biến 

động của thị trường trái phiếu thấp hơn có lợi cho cả hai loại tài sản. 

 

 
 

Dow Jones cách đỉnh 6% - Câu chuyện suy thoái đã thành dĩ vãng 

 

 
 

Kết luận: Với xu hướng hiện tại, chúng tôi nhận thấy tâm lý thị trường đã chuyển sang trạng 

thái tích cực. Ngoài ra, với mức độ tăng điểm hạn chế thì đây là giai đoạn vàng của thị trường 

trong việc lựa chọn mã đầu tư sẽ tạo ra mức sinh lợi rất cao. 
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 
 

 

(*)Bản quyền: Bản tin này được bảo vệ bản quyền Công ty Cổ phần Chứng Khoán Smart Invest bởi luật pháp Việt Nam và các luật lệ, công ước khác Mọi hình thức sao chép, tái bản, sử dụng trên 

các phương tiện truyền thông đối với Bản tin này cần được sự đồng thuận của Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Những dữ liệu trong Bản tin này được dựa trên và dẫn xuất từ những nguồn thông tin đại chúng và được cho là đáng tin cậy; tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm và cam 

kết về tính chính xác và thích hợp của các thông tin đó đối với mọi đối tượng người dùng Dữ liệu trong Bản tin có thể thay đổi mà không cần báo trước Bản tin được viết cho mục đích cung cấp thông 

tin, không bao gồm bất cứ một khuyến nghị mua bán nào hướng tới mọi loại công cụ tài chính và cam kết trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest miễn trách 

đối với mọi hình thức hiểu và sử dụng Bản tin. 
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Tel: 0243 – 5739779 
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