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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 03/02
Phiên 02/02, Vn-Index đóng cửa tăng 40.02 điểm (+3.86%) lên 1075.53 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở dưới ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 555 triệu đơn vị.
Thị trường mở cửa giảm nhẹ theo đà, lực cầu trở lại sau đó giúp thị trường đảo
chiều tăng mạnh và chỉ số chốt phiên ở mức cao nhất.
Hệ số tăng/giảm nghiêng về phía các mã tăng điểm (306 mã tăng/122 mã
giảm). Trong đó, các cổ phiếu Ngân hàng, BĐS có mức phục hồi mạnh nhất.
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Thị trường phục hồi mạnh trong phiên giao dịch 2/2 và có tín hiệu tạo mẫu
hình đáy ngắn hạn. Trường hợp thị trường tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh trong
các phiên tới, thị trường sẽ có cơ hội cao tiếp tục xu hướng tăng trước đó.
NĐT chấp nhận được rủi ro có thể giải ngân với các cổ phiếu còn dư địa phục
hồi cao như PVD, BSR, HCM… Nhà đầu tư giao dịch theo trend nên chờ cổ
phiếu tích lũy lại và cho điểm mua.
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG
Những thông tin IRS cũng cấp trong Bản tin hằng ngày nhằm mục đích hỗ trợ Quý khách hàng nâng cao hiệu quả
giao dịch. Quý khách hàng cần cân nhắc kỹ trước khi áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các quyết định đó.
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