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Tổng quan
Cuối cùng chúng ta cũng đã bước vào mùa thu năm 2021 – một năm được cho là ‘đầy hứa hẹn'. Cách gọi này có thể
gây ra một số tranh cãi khi mà covid-19 đang không ngừng lan rộng khắp thế giới, lạm phát tiếp tục tăng, trong khi các
ngân hàng trung ương và chính phủ vẫn duy trì các chính sách hỗ trợ dòng tiền trên thị trường. Tuy nhiên, ngay từ bây
giờ chúng ta có thể quan sát thấy một số dấu hiệu có thể thay đổi cách đại dịch covid ảnh hưởng đến thị trường.

Trong ba quý đầu năm 2021, thị trường xoay quanh ba chủ đề chính: phục hồi kinh tế, covid-19 và lạm phát. Vi rút là một
yếu tố bên ngoài khó kiểm soát hơn, còn sự phục hồi kinh tế và lạm phát thì bị ảnh hưởng bởi các hành động của Fed
và các chính phủ.

Thứ nhất, bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, Fed đã bơm ra thị trường một lượng thanh khoản lớn chưa từng có, khiến giá
hàng hóa, cổ phiếu và tiền điện tử tăng mạnh. Cuối mùa hè năm 2021, từ khoá "giảm dần nới lỏng" trở thành mối quan
tâm lớn nhất. Trong hội nghị chuyên đề ở Jackson Hole, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát biểu rằng động thái cắt
giảm tiền tệ sẽ sớm diễn ra, khiến các thị trường nâng cao quản lý rủi ro hơn vào đầu tháng 9.

Thứ hai, dựa trên báo cáo tình hình việc làm, hoạt động kinh tế Mỹ đã tăng trưởng chậm lại trong tháng 8. Điều này có
thể trở thành yếu tố kích hoạt đồng Đô la Mỹ mạnh lên, nhưng số liệu lạm phát tương đối yếu được công bố sau đó đã
giữ cho mức biến động nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, các thị trường đã có phản ứng tiêu cực ở mức nhất định
trong tháng 9 với việc đồng Đô la Mỹ tăng giá và chứng khoán sụt giảm.

Đáng chú ý, thị trường năng lượng đã chứng kiến một số động thái rõ rệt, chẳng hạn như hợp đồng tương lai khí đốt tự
nhiên và dầu thô đã tăng mạnh (mặc dù dầu thô tăng với biên độ thấp hơn). Với lo ngại lạm phát và nguồn cung ở mức
thấp kỷ lục, hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên đã vượt qua mức cao nhất của năm 2018, đạt hơn 5 Đô la cho mỗi hợp
đồng.

Có vẻ như thị trường đang chờ đợi những chuyển biến cơ bản mới trong khi hiện tại phản ứng dựa trên các động thái
thiên về kỹ thuật. Tuy nhiên, tâm lý tiêu cực đã bắt đầu gia tăng đối với các thị trường lớn tại thời điểm viết báo cáo này.

Thống kê tình hình việc làm của Mỹ. Nguồn: bls.gov
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Fed và động thái giảm dần nới lỏng tiền tệ

Thị trường luôn phản ánh kỳ vọng về tương lai. Dấu hiệu giảm dần nới lỏng tiền tệ có ý nghĩa gì đối với hiệu suất thị trường?
Nó có khả năng làm giảm giá trái phiếu dài hạn (thường đi kèm với mức độ không chắc chắn cao hơn) và tăng lợi tức của
chúng, và điều này có thể gây ra sự chuyển dịch vốn từ tài sản rủi ro sang trái phiếu. Sớm hay muộn, nó có thể dẫn đến việc
tăng lãi suất. Hiện nay, khi lãi suất gần như bằng 0, cổ phiếu và hàng hóa đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu
tư. Tuy nhiên, nếu lợi tức trái phiếu tăng, dòng tiền có thể chảy từ cổ phiếu vào đồng Đô la Mỹ và trái phiếu.

Chúng ta không biết liệu điều này có chắc chắn sẽ xảy ra hay không, nhưng đó đang là cầu chuyện chi phối sự quan tâm của
thị trường. Từ công cụ Fedwatch, chúng ta có thể quan sát thấy hầu hết các nhà đầu tư đều nghĩ rằng lãi suất sẽ không tăng
lên trong vòng một năm tới hoặc hơn.

Xác suất tăng lãi suất. Nguồn: Cmegroup
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Thị trường hiện đang ở trong tình trạng đáng lo ngại khi thiếu đi các yếu tố cơ bản tốt để tiếp tục thúc đẩy giá cổ phiếu và
hàng hóa tăng cao hơn. Thời điểm tháng 9 là tháng tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán và giao dịch thường đối mặt
với nhiều biến động hơn. Chẳng hạn, tình trạng tương tự đã xảy ra vào năm 2020: sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 9, các cổ
phiếu công nghệ lớn đã giảm mạnh (mặc dù chúng đã phục hồi sau đó). Vào tháng 10 và tháng 11, thị trường phục hồi trở
lại nhờ mùa báo cáo kết quả kinh doanh và các thông tin cơ bản khác.

Biến động không phải điều gì quá đáng sợ đối với một nhà giao dịch biết cách đối phó với nó. Họ tập trung giao dịch ngắn
hạn hơn: thời gian nắm giữ các vị thế có thể giảm xuống và cần đặc biệt chú ý đến các vị thế nắm giữ qua đêm hoặc qua
ngày cuối tuần. Thông thường, tại thời điểm này trong năm, bạn không nên sử dụng đòn bẩy trong hơn một hoặc hai ngày.

Tháng 9 có khả năng sẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán. Nếu xem xét các động lực dài hạn
của S&P 500 từ Bloomberg (biểu đồ này thể hiện số liệu thống kê tổng hợp từ năm 1985 đến năm 2014, nếu kéo dài thời gian
đến năm 2020 chúng ta sẽ có được bức tranh tương tự), chúng ta thấy rằng tại tất cả các tháng 9 thị trường có xu hướng
diễn biến tiêu cực, trong khi dấu hiệu phục hồi bắt đầu vào nửa cuối tháng 10.

Tính thời điểm

Đồ thị chỉ số S&P500 mang tính thời điểm. Nguồn: Bloomberg

Kết luận
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Dự phóng chỉ số S&P 500. Nguồn: Yardeni.com

Thị trường chứng khoán
Các chỉ số chứng khoán cuối cùng đã bắt đầu một đợt điều chỉnh đáng kể sau chuỗi ngày tăng không ngừng nghỉ (nó gần
như là một đợt tăng kéo dài 7 tuần của S&P 500 mà không đợt sụt giảm nào đáng kể). Hai nhóm ngành chính - cổ phiếu
công nghệ và chăm sóc sức khỏe, vốn là nhóm ngành tăng mạnh nhất vào đầu tháng 9 - bắt đầu hạ nhiệt, kéo theo các
nhóm ngành khác đi xuống.

Hãy bắt đầu câu chuyện với một số yếu tố cơ bản. Chúng ta chủ yếu tập trung vào thị trường chứng khoán Mỹ - thị trường
lớn nhất thế giới. Hầu hết các công ty lớn và danh tiếng đều được giao dịch trên NYSE và/hoặc Nasdaq.

Nếu nhìn vào tỷ lệ p/e, chúng ta sẽ thấy được rằng p/e trung bình của toàn bộ các cổ phiếu trong S&P 500 gần bằng 20. Sau
khi dự phóng thu nhập của các công ty trong tương lai, chúng ta sẽ có được bức tranh dự phóng giá chỉ số S&P 500 như biểu
đồ bên dưới. Các đợt điều chỉnh có thể xảy ra, nhưng thị trường chung dường như không quá đắt và vẫn có tiềm năng tăng
trưởng.
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Dựa vào tính thời điểm, các chỉ số có thể ở trạng thái điều chỉnh một thời gian trước khi bắt đầu mùa báo cáo thu nhập
(giữa tháng 10). Cho đến lúc đó, nhà đầu tư khó có thể tìm thấy cơ hội mua vào cụ thể nào do tâm lý hiện tại nhìn chung
khá tiêu cực.

Hãy cùng xem xét hiệu suất của các chỉ số chứng khoán dưới góc nhìn kỹ thuật. S&P 500 và Nasdaq đã phá vỡ đường xu
hướng và chuyển sang giai đoạn điều chỉnh.

Chỉ số S&P500. Nguồn: Exness.com

Chỉ số Nasdaq. Nguồn: Exness

Bây giờ, chúng ta sẽ chia thị trường rộng lớn thành các lĩnh vực nhỏ hơn. Ở đây chúng ta có 7 ETF quan trọng đại diện cho
hiệu suất của các lĩnh vực chính trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ (từ trên xuống dưới: công nghệ, bất động sản, truyền
thông, tiêu dùng, công nghiệp, vật liệu cơ bản, năng lượng).

Lĩnh vực
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Từ đồ thị trên, có thể thấy được một đợt điều chỉnh lan rộng trên tất cả các lĩnh vực mà không xuất hiện một nhóm ngành
cụ thể nào vượt trội hơn những nhóm ngành còn lại. Điều này không đồng nghĩa rằng mọi cổ phiếu đều giảm giá, nhưng tìm
được các cơ hội mua khả thi là điều tương đối khó khăn trong bối cảnh này.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng có thể chọn mua cổ phiếu với quan điểm trung hạn. Hãy cùng phân tích các cổ phiếu cụ thể và
tìm ra những cổ phiếu tiềm năng nhất. Đừng quên rằng quan điểm này được xây dựng dựa trên các điều kiện hiện tại, và
chúng có thể sẽ thay đổi trong tương lai.

Hiệu suất của các lĩnh vực chính trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Nguồn: Tradingview

Nvidia là một trong những ứng cử viên đầy hứa hẹn khi nhìn vào xu hướng giao dịch. Với mức tăng trưởng EPS vượt trội và là
một trong những cổ phiếu công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp công nghệ cho các ngành công nghiệp sáng tạo đổi
mới, đây có thể sớm là một lựa chọn tốt.

Mỗi khi tiến sát đường trung bình động 200 ngày, giá của NVDA sẽ bật tăng trở lại, thậm chí không bao giờ đóng cửa ở giá
dưới mức tham chiếu kỹ thuật này trong vòng hai ngày. Hiện tại NVDA đang nằm trong vùng hỗ trợ động, vì vậy nếu ngành
công nghệ không đón nhận thông tin tiêu cực, xu hướng tăng có thể sẽ xuất hiện.

NVDA

Cổ phiếu NVDA. Nguồn: Exness.com
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Thị trường Trung Quốc ngày càng trở nên rủi ro, tuy nhiênmột vài cái tên cómức độ rủi ro thấp với tiềm năng tốt vẫn xuất hiện.
Một trong số đó là XPEV – cổ phiếu của XPENG, một công ty sản xuất xe điện. Mặc dù cổ phiếu này đại diện cho thị trường
Trung Quốc, nó cũng có mối tương quan với TSLA và điều này có thể là động lực tăng giá trong tương lai.

Vốn hóa thị trường của các công ty xe điện có thể tăng gấp vài lần trong vòng 5 đến 10 năm tới khi xe chạy xăng bị loại bỏ dần.
Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch chuyển đổi quy mô lớn từ xe truyền thống sang xe điện vào năm 2030, và đây là cơ
hội tăng trưởng tốt cho các công ty sản xuất xe điện.

TSLA có hiệu suất hoạt động không mấy khả quan trong hầu hết năm 2021 và hình thành một mô hình nền trong vùng giá
600-750 Đô la. Giá tương đối ổn định trong đợt bán tháo cuối cùng có thể là một dấu hiệu cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
Dòng tiền luôn luân phiên chảy trên thị trường chứng khoán khi các nhà đầu tư chốt lời các cổ phiếu giá cao và chuyển dòng
tiền vào các tài sản kém hiệu quả, chẳng hạn như TSLA. Đó là lý do tại sao TSLA có thể trở lại mức giá cao nhất đạt được
trước đó vào tháng 4 năm 2021.

TSLA

TSLA stock. Source: Exness.com

XPEV

TSLA stock. Source: Exness.com
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Dầu

Ảnh hưởng của cơn bão Ida gần đây và sự phục hồi hoạt động kinh tế Hoa Kỳ trong suốt quý 2-quý 3 cuối cùng đã khiến giá
dầu thô tăng trở lại trên mức 70 Đô la/ thùng. Với cú sốc nguồn cung và sự gia tăng nhu cầu, chắc chắn rằng giá có thể tiếp
tục tăng nếu những yếu tố này vẫn kéo dài. Với sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế khác nhau và sự số ca mắc COVID-19
nhìn chung đang giảm, tăng trưởng kinh tế dường như là điều đang trở lại. Tuy nhiên, một số người không muốn quay trở lại
làm việc hoặc giảm mức độ trung thành với chủ doanh nghiệp sử dụng lao động và khiến tỷ lệ nhảy việc tăng cao hơn, tạo
nên một rào cản đáng ngại. Một trong những câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu việc khôi phục các hoạt động kinh tế hiện tại
có bền vững hay không.

1. Cung và cầu

2. Góc nhìn kỹ thuật

Từ góc độ kỹ thuật, giá dầu thô đã không thể phá vỡ mức 76 Đô la. Với xu hướng hình thành giá hiện tại bật tăng từ 62 Đô la
lên 73 Đô la, có khả năng giá sẽ tăng cao hơn nữa nếu phá vỡ mức 74 Đô la và đóng cửa trên mức 76 Đô la. Tuy nhiên, nếu
giá không phá vỡ được các ngưỡng này thì khả năng quay đầu giảm có thể xảy ra.
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Tiền điện tử Bitcoin

Các điều kiện của nền kinh tế toàn cầu giao thoa với nhau đã khiến mức độ rủi ro tăng cao hơn. Tâm điểm thị trường xoay
quanh quan ngại về lạm phát ở Mỹ ngày càng tăng, Fed giảm dần nới lỏng tiền tệ và gần đây nhất là các vấn đề của Ever‐
grande.

Tỷ lệ lạm phát hiện tại ở Mỹ đã cao hơn đáng kể so với kỳ vọng. Tỷ lệ lạm phát hiện hành là hơn 5% so với năm trước - cao
hơn 200-300% so với tỷ lệ thông thường hoặc kỳ vọng. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại rằng Fed có thể thắt chặt chính
sách tiền tệ, thậm chí đến mức cực điểm để giảm nguồn cung tiền.

Ở một tình thế khác, Evergrande, một công ty bất động sản Trung Quốc với tài sản hơn hai nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 2%
GDP của Trung Quốc), đã trở thành mối quan tâm của nhiều người tham gia thị trường. Nếu cuộc khủng hoảng xảy ra, nó
không chỉ kéo tụt nền kinh tế Trung Quốc mà còn có thể kéo tụt cả nền kinh tế toàn cầu do Trung Quốc phải nhập khẩu
nguyên liệu thô từ nhiều nước.

Nếu nền kinh tế phục hồi chậm lại đáng kể hoặc xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn do hậu quả trực tiếp hoặc
gián tiếp của các khoản nợ của Evergrande, mọi người có thể bắt đầu đóng các vị thế tài sản khác nhau của họ như cổ phiếu,
quỹ tương hỗ, ETF, hàng hóa và tiền điện tử.

1. Thực trạng hiện tại

2. Cung và cầu

Tại thời điểm viết báo cáo, một số lượng lớn - hơn 94.000 đồng Bitcoin - đã được rút ra từ các sàn giao dịch trên toàn cầu trong
vài tuần qua. Con số này cho thấy số lượng Bitcoin có thể được nắm giữ bởi những nhà đầu tư dài hạn. Xu hướng rút Bitcoin
khỏi các sàn giao dịch để cất giữ đã xuất hiện từ khá lâu. Theo dữ liệu chuỗi, trong ba tháng qua, tổng dòng tiền chảy ra đã đạt
mức đáng kinh ngạc 192.000 BTC.
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Điều này đã dẫn đến lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm đáng kể so với mức cao nhất vào tháng 3 năm 2020 là
3.000.000 BTC. Tổng lượng tiền nắm giữ hiện tại đã giảm khoảng 657.000 BTC xuống mức thấp nhất trong ba năm, tương
đương với -22%.

Từ góc độ kỹ thuật, có hai kịch bản - tích cực và tiêu cực - có thể xảy ra, tuỳ vào cách diễn giải đồ thị.

Quan điểm kỹ thuật
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Với kịch bản tiêu cực, giá có thể hình thành mô hình vai đầu vai. Trong trường hợp này, chiều cao của phần đầu là khoảng
8.050 Đô la, vì vậy nếu mô hình thực sự xảy ra thì giá mục tiêu sẽ rơi vào khoảng 35.000-37.000 Đô la.

Trong khi đó, kịch bản tích cực cho thấy Sóng Elliott điều chỉnh kết thúc và tiếp nối xu hướng tăng chủ đạo trước đó. Nếu điều
này là đúng, một mức cao mới có thể hình thành vào cuối năm nay.
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Forex
Tiêu điểm của quý 3 về chính sách tiền tệ, đặc biệt chính sách tiền tệ của Mỹ, không đưa ra nhiều tín hiệu rõ ràng cho những
người tham gia thị trường forex. Mặc dù Fed đưa ra thái độ ủng hộ việc cắt giảm tiền tệ và lặp đi lặp lại quan điểm cần thực
hiện những "tiến bộ đáng kể hơn nữa" để kiểm soát lạm phát đã góp phần vào việc đẩy đồng Đô la tăng giá, những biến động
này không đáng kể trong quý 3. Một số thị trường cho thấy bằng chứng của một xu hướng rõ ràng.

Một số đồng tiền của các quốc gia có ngân hàng trung ương theo chính sách ôn hòa hơn dự kiến, chẳng hạn như đồng Đô
la Kiwi, đã biến động mạnh hơn bình thường. Tuy nhiên, đồng tiền của các thị trường hàng hóa nói chung đã tăng tốt vào
cuối mùa hè khi các loại hàng hoá công nghiệp khác nhau tăng giá. Đồng AUD và NZD bắt đầu hồi phục tương đối mạnh so
với đồng bạc xanh vào giữa tháng 8.

Tất nhiên, hiếm khi ta quan sát thấy một xu hướng bền vững đối với forex nói chung. Trong trường hợp, như đã đề cập trong
phần tổng quan ở trên, lợi tức từ trái phiếu tăng và những người tham gia rời khỏi thị trường cổ phiếu, điều này cũng chưa
chắc chắn dẫn đếnmột chu kỳ tăng thực sự mạnhmẽ và lâu dài đối với đồng Đô la. Lý do là vì trong tình huống đó, trái phiếu
của Anh, Châu u và các nước lớn khác cũng tăng lợi suất, mặc dù mức độ tăng có thể không lớn như đối với trái phiếu châu
u European.

Chính sách tiền tệ, dữ liệu việc làm và các mối tương quan tiêu biểu có thể vẫn là trọng tâm chú ý đối với tiền tệ trong quý 4.
Phần này xem xét cụ thể hai kịch bản có thể xảy ra nếu sự thay đổi tâm lý thị trường hiện tại tiếp tục: Đồng Euro giảm giá so
với Đô la và Đồng Bảng Anh tăng mạnh.

Mặc dù không thể khẳng định rằng nền kinh tế của bất kỳ quốc gia lớn nào đang khởi sắc tuyệt vời vời vào lúc này, mức độ
khó khăn của mỗi nền kinh tế là khác nhau. Định hướng chính sách tiền tệ ở EU và Hoa Kỳ dường như đặc biệt khác nhau.
Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất ngay trong năm tới và giảm dần từ quý này, trong khi đó, ECB vẫn tiếp
tục nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách linh hoạt.

Tỷ giá Euro-Đô la: 'cuộc đua dò đáy'

Mặc dù có hai lần tăng lên khoảng 1,19 Đô la trong quý 3, bức tranh kỹ thuật đối với tỷ giá euro-đô la vẫn rất tiêu cực và không
cho thấy mức hỗ trợ rõ ràng nào cho đến khi giá rơi vào khoảng 1,16 Đô la, hoặc thậm chí 1,15 Đô la - một mức hỗ trợ mạnh
có khả năng xảy ra. Khối lượng giao dịch trong tháng 9 cho đến nay vẫn chưa thực sự tỏ ra dấu hiệu rằng tỷ giá có thể giảm
mạnh trong quý 4, nhưng điều này cũng có thể chỉ là do một số nhà đầu tư hiện đang nhìn xa hơn trong ngắn hạn.

14



Lạm phát ở Anh trong tháng 8 đạt 3,2%, mức cao nhất trong hơn 9 năm qua và vượt đáng kể mức dự báo trung bình. Điều
này xảy ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Anh đột ngột chuyển từ định hướng nới lỏng sang chính sách thắt chặt tiền
tệ.

Cuộc họp vào tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Anh có tác động đặc biệt tích cực đối với đồng Bảng Anh trong ngắn hạn
khi các nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh khả năng lạm phát tiếp tục tăng lên 4% trong mùa đông này trong bối cảnh
'khủng hoảng năng lượng' đang rình rập – như cách giới truyền thông thường gọi. Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi liệu đồng
Bảng Anh có tiếp tục tăng hay không, cần nhìn vào tình trạng thiếu nhân công và nguyên liệu thô ở Anh - những yếu tố có
khả năng hạn chế tăng trưởng kinh tế.

Quý 3 kết thúc với ít biến động đối với đồng Bảng Anh so với hầu hết các đồng tiền chính khác, nhưng một giai đoạn tăng
trước trưởng trước khi kết thúc năm có thể đang hình thành. Các thị trường vẫn đang làm quen với chính sách diều hâu mới
(ở mức độ tương đối) của BoE, nhưng mốc thử thách lần thứ ba 149 Yên vào nửa cuối tháng 9 đã cho thấy phản ứng tăng
giá khá mạnh với khối lượng mua tương đối cao.

So với đồng Đô la và đồng Euro, đồng Bảng Anh dường như có khả năng tăng giá, nhưng cặp Bảng Anh-Yên có thể thực sự
là ứng cử viên sáng giá hơn để mua vào do đồng Đô la có thể tăng trong quý này, cộng với các tín hiệu kỹ thuật khá mạnh
trên đồ thị EURGBP dưới đây. Khá khó để dự đoán đồng Bảng Anh có tăng giá trong quý này không do (1)những ẩn số trong
mối quan hệ thương mại tương lai của Anh với các quốc gia khác và (2)sự thiếu hụt lao động đặc biệt rõ rệt, nhưng có vẻ như
nhiều người tham gia thị trường tin rằng BoE cần phải làm gì đó để đối mặt lạm phát tăng mạnh.

Lạm phát vẫn là tâm điểm quan trọng đối với đồng Bảng Anh

Dựa trên cả phân tích kỹ thuật và yếu tố cơ bản, đặc biệt là trong trường hợp Fed cam kết hoặc gợi ý về một sốmốc thời gian
giảm dần cung tiền và lợi tức từ trái phiếu Mỹ bắt đầu tăng nhanh hơn đáng kể so với EU, xu hướng giảm tỷ giá euro-đô la
vẫn có thể tiếp diễn. Tuy nhiên, kịch bản này có khả năng sẽ thách thức nhận định trước đó rằng không nên giữ các vị thế
quámột hoặc hai ngày trong tháng 9. Do đó, việc thực hiện các giao dịch nhỏ, sẵn sàng thoát vị thế nhanh chóng và đặt lệnh
dừng để chốt lời có thể giúp các nhà giao dịch kiểm soát được hầu hết các tình huống có thể xảy ra.
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Truy cập liên kết dưới đây và để lại phản hồi của bạn
đối với bài viết này: việc này sẽ không mất quá hai phút.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi!

Tài liệu này được coi là một công cụ tiếp thị, không cung cấp và không nên được hiểu là cung cấp khuyến nghị đầu tư, một đề nghị hoặc một lời chào mời
cho các giao dịch liên quan đến các công cụ tài chính. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán kết quả trong tương lai. Exness

không cân nhắc đến các mục tiêu đầu tư cá nhân hoặc tình hình tài chính của bạn, không đại diện và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời
hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp cũng như đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ thông tin, dự báo hoặc dữ liệu nào khác được cung cấp.
Bất kỳ ý kiến nào được đưa ra đều có thể mang tính chất cá nhân của các tác giả và có thể không phản ánh ý kiến của Exness. Tài liệu này không được

sao chép hoặc phân phối mà không có sự cho phép trước của Exness. Hãy tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro.
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