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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN VN
Tuần: 10/06 – 14/06

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

958
940 – 945
970 – 975

điểm
điểm
điểm

VN Index có thể vẫn đang nằm trong kịch bản đã tạo đáy dài hạn quanh vùng 900 điểm
và đang quay lại xu hướng phục hồi dài hạn mới, với dự báo theo lý thuyết sóng Elliott
của chúng tôi, thì chỉ số có thể đang nằm trong sóng 2 - hiệu chỉnh, sau đợt sóng 1 - phục
hồi bắt đầu vào đầu tháng 1/2019.
Không những vậy, chỉ số đang tạo nền vận động chặt chẽ quanh các đường MA 5,13,26
tuần và chỉ số vẫn đóng cửa trên được MA26 tuần, cho thấy sóng 2 - hiệu chỉnh đang
được củng cố và vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 940-945 điểm (Fib 23.6%) đang khá mạnh.
Trong trường hợp, chỉ số có thể giữ được trên vùng hỗ trợ trên và quay lại vượt qua được
MA13 tuần (tương đương vùng 970-975 điểm) thì cơ hội chỉ số dịch chuyển sang trạng
thái sóng 3 – phục hồi sẽ được xác nhận. Tuy nhiên, hiện tại, các chỉ báo kỹ thuật khác
vẫn đang vận động khá tiêu cực, như RSI và MACD nằm trong trạng thái đi xuống, cho
thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn. Do đó, nhà đầu tư nên quan sát kĩ diễn biến của chỉ số và
chờ tín hiệu xác nhận vượt kháng cự để có các quyết định với các vị thế dài hạn.
Nhìn chung, VN Index vẫn đang nằm trong kịch bản sóng 2 – hiệu chỉnh. 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 nằm trên +DI, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn
mạnh.
Tuy nhiên, khi quan sát kĩ mô hình nến ngày, chúng tôi nhận thấy rằng, chỉ số đang gia
tăng cơ hội đảo chiều xu hướng ngắn hạn hiện tại, khi chỉ số đã hình thành cây nến
Hammer vào phiên 6/6 và hình thành cây nến Bullish Maruboru vào phiên kế tiếp. Không
những vậy, chỉ số đang quay lại đóng cửa trên MA5, kèm RSI đang có dấu hiệu phục hồi
trở lại vùng 44, cho thấy động lực phục hồi của chỉ số đang được cải thiện. Trong trường
hợp tích cực, chỉ số vượt qua được ngưỡng kháng cự xu hướng quanh 970 điểm (vùng
MA20) thì tín hiệu đảo chiều xu hướng sẽ được xác nhận. Do đó, nhà đầu tư nên theo dõi
kĩ diễn biến của thị trường để có các quyết định phù hợp.
Nhìn chung, VN Index vẫn đang nằm trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, các
tín hiệu đảo chiều xu hướng hiện tại đang xuất hiện. Do đó, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng ở
mức cân bằng và quan sát thị trường trước khi ra quyết định thay đổi tỷ trọng.

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:

104.2
100
107

điểm
điểm
điểm

HNX Index có diễn biến kém tích cực hơn VN Index, khi HNX Index có thể vẫn đang nằm
trong kịch bản loay hoay tạo đáy dài hạn quanh vùng 100 điểm, khi chỉ số đang tiến
xuống tiệm cận vùng đáy và duy trì đóng cửa dưới hầu hết các đường MA quan trọng từ
MA5 tới MA26 tuần.
Không những vậy, các chỉ báo kỹ thuật khác cũng cho tín hiệu tiêu cực, 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 nằm dưới đường Signal, duy trì tín hiệu bán.



Đường RSI đang đi xuống vùng 39, cho thấy động lực phục hồi đang suy yếu.

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 có thể vẫn nằm trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn, khi chỉ số đang đóng
cửa dưới MA20, kèm theo chùm MA5,10,20 đang phân kỳ âm tiêu cực, cho tín hiệu xác
nhận xu hướng hướng hiện tại.
Tuy nhiên, trên đồ thị nến ngày, mô hình nến Bullish Engulfing, cho tín hiệu đảo chiều xu
hướng hiện tại. Thêm vào đó, chỉ số bật tăng trên MA5 và RSI quay lại vùng 42, cho thấy
động lực phục hồi đang được cải thiện, ngưỡng kháng cự xu hướng có thể là vùng quanh
105.1 điểm (MA20).
Nhìn chung, HNX Index vẫn nằm trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, tín
hiệu đảo chiều cũng đang xuất hiện. 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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