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Xu hướng VN INDEX
 Đồ thị tuần
Giá hiện tại:
Ngưỡng hỗ trợ:
Ngưỡng kháng cự:

959
940 – 945
970 – 975

điểm
điểm
điểm

VN Index có thể vẫn đang trong xu hướng phục hồi từ vùng đáy dài hạn được thiết lập
quanh ngưỡng 900 điểm trước đó, khi chỉ số vẫn giữ được trên đường MA26 tuần.
Tuy nhiên, khi quan sát kĩ, chúng tôi nhận thấy, chỉ số có thể đang chịu áp lực của một
đợt điều chỉnh ngắn hạn, khi chỉ số đang đi xuống đóng cửa dưới MA5 và 13 tuần. Thêm
vào đó, các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD và RSI đang đi xuống tiêu cực, cho thấy
động lực phục hồi dài hạn đang suy yếu. Do đó, nhà đầu tư nên quan sát diễn biến của
chỉ số tại vùng hỗ trợ xu hướng quanh ngưỡng 952 điểm (MA26), trước khi có quyết định
giải ngân mới.
Nhìn chung, VN Index đang vận động tiệm cận vùng hỗ trợ dài hạn. Do đó, nhà đầu tư
nên quan sát nên cân nhắc thận trọng trước khi có quyết định giải ngân mới trong dài hạn.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo và nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.9

Xu hướng VN INDEX
 Đồ thị ngày

VN Index đang quay lại xu hướng điều chỉnh ngắn hạn, khi chỉ số đang quay trở lại đóng
cửa dưới MA20 ngày và đường +DI cắt xuống –DI, cho thấy áp lực điều chỉnh đang mạnh
lên.
Không những vậy, các chỉ báo kỹ thuật khác cũng cho tín hiệu tiêu cực, như đường MACD
cắt xuống đường Signal cho tín hiệu bán và đường RSI đi xuống vùng 40, cho thấy động
lực phục hồi suy yếu. Trong trường hợp, chỉ số không thể giữ được trên vùng hỗ trợ quanh
955- 960 điểm (MA100 và 200) thì chỉ số có thể sẽ suy giảm về vùng 944 điểm (Fib 23.6).
Nhìn chung, VN Index đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên
cân nhắc giữ tỷ trọng ở mức thấp nhằm tạo sự chủ động trước các diễn biến bất ngờ từ
thị trường.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo và nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.9

Xu hướng HNX INDEX
 Đồ thị tuần
Giá hiện tại:
Ngưỡng hỗ trợ:
Ngưỡng kháng cự:

104.3
100
107

điểm
điểm
điểm

HNX Index có thể vẫn đang nằm trong quá trình tạo đáy dài hạn, khi chỉ số vận động
trong biên độ hẹp quanh đường MA26 tuần, kèm theo chùm MA5,13,26 đang giao thoa
nhau, cho thấy sự giằng co tạo nền ổn định cho đường giá.
Tuy nhiên, khi quan sát kĩ, chúng tôi nhận thấy, các tín hiệu tiêu cực đang gia tăng, như:


Đường ADX đang nằm trên vùng 20, kèm theo đường +DI nằm dưới –DI, cho
thấy xu hướng điều chỉnh đang gia tăng.



Đường MACD đang cắt xuống đường Signal, cho tín hiệu bán trở lại.



Đường RSI đang đi xuống vùng 42, cho thấy động lực phục hồi đang suy yếu. Chỉ
số có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong những tuần tới. Vùng hỗ trợ mạnh
có thể là quanh vùng đáy tháng 1/2019, tương đương vùng 100 điểm.

Nhìn chung, chỉ số có thể vẫn đang trong quá trình tạo đáy dài hạn. Do đó, nhà đầu tư
nên tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức thấp và quan sát thận trọng tại các vùng hỗ trợ mạnh.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo và nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.9

Xu hướng HNX INDEX
 Đồ thị ngày

HNX Index đang gia tăng áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, khi chỉ số đang đi xuống phá
vỡ ngưỡng hỗ trợ 104.8 điểm (Fib 23.6) và duy trì đóng cửa dưới MA20.
Không những vậy, các chỉ báo kỹ thuật khác cũng đang cho tín hiệu tiêu cực, như MACD
đi xuống dưới đường Signal cho tín hiệu bán và RSI đang đi xuống vùng 35, cho thấy
động lực phục hồi suy yếu, ngưỡng 100 - 102 điểm (đáy tháng 1/2019) đang đóng vai
trong là ngưỡng hỗ trợ gần của chỉ số.
Nhìn chung, HNX Index đang nằm trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn, do đó, nhà đầu
tư nên tiếp tục quan sát diễn biến của thị trường để có hành động phù hợp.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo và nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.9

Khuyến cáo

Những thông tin trên đã được biên soạn từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi
không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ cũng như tính chính xác của nó. Những quan điểm và ước tính trong báo
cáo này là những nhận định tại thời điểm của báo cáo và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo chỉ
mang tính tham khảo và quý nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
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