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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 11/01
Phiên 10/01 Vn-Index đóng cửa giảm 24.77 điểm (-1.62%) về 1503.71 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở trên ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 1.326 triệu đơn vị.
Thị trường giao dịch giằng co và biến động nhẹ trong suốt phiên sáng tuy nhiên
càng về cuối phiên áp lực điều chỉnh càng mạnh và tạo tâm lý hoảng loạn trong
phiên. Tạm thời thị trường đóng cửa phiên giao dịch ở mức thấp nhất phiên và tiệm
cận ngưỡng 1500 điểm
Hệ số tăng/giảm nghiêng về phía các mã giảm điểm. Các cổ phiếu Bluechips
mang tính thị trường cao như: GAS, BCM, NVL … là những cổ phiếu giảm điểm
mạnh khiến thị trường đóng cửa ở vị thế giảm.

Vn-Index

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Giao dịch mua (tỷ đ)

2056,90

Giao dịch bán (tỷ đ)

2522,09

Giao dịch ròng (tỷ đ)

-465,19

TOP MUA RÒNG

HPG

38

VHM

36

Thị trường có phiên giảm điểm mạnh với khối lượng lớn và tín hiệu tiêu cực
trong ngắn hạn. Áp lực điều sẽ sẽ tiếp tục xuất hiện trong phiên giao dịch tới. Đây
là giai đoạn rủi ro của thị trường đã tăng cao so với tiềm năng lợi nhuận. Vì vây,
NĐT nên thận trọng và chuyển hướng giao dịch phòng thủ.
NĐT có thể tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu vừa phải (50%), hạn chế việc
mua mới.

TOP BÁN RÒNG
VND
VNM

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

29
35

Nhóm đầu tư
BCM
STB
GAS

31
25
19

NVL
VRE
CII

60

Mã

Ngày
khuyến
nghị mua

Giá vốn
bình quân

Stoploss
PF

Giá hiện
tại

Lãi/lỗ
(%)

87
223

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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