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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 12/01
Phiên 11/01 Vn-Index đóng cửa giảm 11.40 điểm (-0.76%) về 1492.31 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở trên ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 1.220 triệu đơn vị.
Thị trường tiếp tục giao dịch giằng co và rung lắc khá mạnh trong hầu hết thời gian
giao dịch. Về cuối phiên áp lực bán lớn khiến chỉ số Vn-Index sụt giảm và tạm thời
đóng cửa ở vùng thấp nhất phiên
Hệ số tăng/giảm nghiêng về phía các mã giảm điểm. Các cổ phiếu Bluechips
mang tính thị trường cao như: MSN, VHM, VIC … 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)

1626,82

Giao dịch bán (tỷ đ)

1521,14

Giao dịch ròng (tỷ đ)

+105,68

TOP MUA RÒNG

VIC

67

DXG

63

Thị trường tiếp tục có phiên điều chỉnh thứ 2 với khối lượng khớp lệnh ở mức
cao. Dòng tiền phân hóa và có dấu hiệu chọn lọc ở một số cổ phiếu. Thị trường sẽ
còn cần thêm các phiên điều chỉnh cân bằng lại cung cầu với mức khớp lệnh giảm
xuống mới có thể hy vọng vào diễn biến tích cực hơn..
NĐT có thể tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu vừa phải (50%), hạn chế việc
mua mới.

TOP BÁN RÒNG
HCM
MSN

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
- Tỷ lệ: 50%
- Xem xét mua/bán:
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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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