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VN-Index chỉ sau hơn 1 giờ giao dịch đã
có 2 lần rơi xuống 1.027 điểm, nhiều mã cổ phiếu tiếp tục bị bán mạnh, sắc đỏ vẫn chiêm ưu thế trên
sàn. Tuy nhiên, lực cầu vẫn đang hoạt động khá tốt, nâng đỡ giúp thị trường không bị giảm quá sâu.

Sau chuỗi phiên tăng điểm ấn tượng, với việc VN-Index liên tiếp chinh phục các đỉnh cao mới, thị
trường đã chứng kiến đợt bán tháo mạnh trong phiên chiều qua, khiến chỉ số này mất gần 30 điểm.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư và một số công ty chứng khoán cho rằng, phiên điều chỉnh là cần thiết
và dễ hiểu khi thị trường đã tăng nóng thời gian gần đây, bởi diễn biến thị trường vẫn cho thấy lực
cầu vẫn duy trì tốt cùng thanh khoản cao.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay 18/1, đà giảm cuối phiên hôm qua tiếp tục ám ảnh nhà đầu tư,
chỉ số VN-Index mất hơn 7 điểm ngay khi mở cửa xuống ngưỡng 1.027 điểm.

Dù vậy, lực cầu vẫn đang khá tốt, giúp VN-Index hồi nhanh lại ngưỡng 1.035 điểm. Tưởng chừng như
đà hồi phục bắt đầu thì một lần nữa, VN-Index lại lao nhanh xuống 1.027 điểm khi áp lực cung vẫn
còn mạnh.

Tuy nhiên, một lần nữa kịch bản cũ lặp lại. Ngay khi lùi xuống vùng này, chỉ số bật ngược trở lại, vọt
qua 1.035 điểm nhờ sự hồi phục mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, VRE, VNM, HDB và
VN30 có thêm một vài mã hồi phục trở lại.

Tiếp tục cập nhật...

Trang Chủ
Tin Tức
Danh Bạ
Thương Mại
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