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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 05/01
Phiên 04/01 Vn-Index đóng cửa tăng 27.30 điểm (+1.82%) lên 1525.58 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở dưới ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 839 triệu đơn vị. Thị
trường tăng điểm mạnh mẽ ngay từ đầu phiên giao dịch, tâm lý được cởi trói, lực
cầu mạnh dạn mua đẩy giá lên trong phiên giúp chỉ số Vn-Index đóng cửa ở mức
cao nhất phiên và chạm vùng đỉnh cũ. Thị trường đã có bước khởi đầu tốt để kì
vọng vào xu thế tăng điểm.
Hệ số tăng/giảm nghiêng về phía các mã tăng điểm. Các cổ phiếu Bluechips
mang tính thị trường cao như: VIC, VHM, GAS… là những cổ phiếu tăng điểm
mạnh giúp thị trường đóng cửa ở vị thế tăng.

Vn-Index

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Giao dịch mua (tỷ đ)

1799,01

Giao dịch bán (tỷ đ)

1367,89

Giao dịch ròng (tỷ đ)

+431,12

TOP MUA RÒNG

VHM

218

VRE

109

Nhìn chung, thị trường chính thức vượt đỉnh thời đại xác nhận bước vào xu thế
tăng giá sau quá trình tích lũy trước đó. Dòng tiền đồng thuận tham gia vào thị
trường cùng với thanh khoản ở mức tương đối tốt tăng độ tin cậy cho tín hiệu xác
nhận xu thế.
NĐT có thể tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu trung bình (50%).

TOP BÁN RÒNG
VNM
SBT

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
- Tỷ lệ: 50%
- Xem xét mua/bán:
Danh mục hiện tại:

28
40

Nhóm đầu tư
CTG
PLX
STB

94
64
62

NVL
MSN
CII

41

Mã

Ngày
khuyến
nghị mua

Giá vốn
bình quân

Stoploss
PF

Giá hiện
tại

Lãi/lỗ
(%)

51
276

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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