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VNDAF 13,440.16 -1.25% -3.02% 6.44% 13.04% 34.40%
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Phí mua: 
- Miễn phí
Phí bán:
- Dưới 6 tháng: 2.0%
- Từ 6 -12 tháng: 1.5%
- Từ 12 - 24 tháng: 1.0%
- Từ 24 tháng trở lên: Miễn phí
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HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

VN-Index tiếp tục có một tuần giao dịch giảm điểm, kết tuần tại mức 1,055.3 (-2.03% so với tuần trước đó). Áp lực
bán trên diện rộng khiến hầu hết các chỉ số đều giảm điểm, VN30 giảm 3.4%, VNMidcap giảm 2.27% và VNSmallcap
giảm 1.53%. 
Thị trường chứng khoán có tuần giảm điểm thận trọng khi thanh khoản toàn thị trường giảm 27.6% trong tuần vừa
qua, còn 11,040 tỷ đồng. Điểm sáng của thị trường đến từ Khối nhà đầu tư nước ngoài, khi tiếp tục mua ròng sang
tháng thứ 4 liên tiếp với giá trị lũy kế đạt hơn 6,200 tỷ đồng. Trong đó, kênh ETF tiếp tục huy động được 19 triệu USD
trong tuần vừa qua, lũy kế huy động được hơn 3,000 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Phần lớn các thị trướng chứng khoán lớn trên thế giới đều có một tuần giao dịch giảm điểm và tâm lý thận trọng, khi
theo dõi các dữ liệu kinh tế và động thái của FED. 
Ngày 8/2 vừa qua, NHNN đã tổ chức Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực BĐS với các Tập đoàn BĐS lớn
toàn quốc, NHTM thống đã nhất giảm lãi suất huy động nhằm giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế. Tuy nhiên,
quan điểm điều hành có phần thận trọng của NHNN đối với ngành BĐS đã khiến tâm lý của thị trường trở nên thiếu
tích cực. Nhà đầu tư quan sát diễn biến của thị trường trong tuần tới, khi tâm lý thị trường có dấu hiệu tích cực và
thanh khoản thị trường hồi phục lại là cơ hội giải ngân tăng tỷ trọng danh mục.
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