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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 13/01
Phiên 12/01 Vn-Index đóng cửa tăng 18.20 điểm (+1.22%) lên 1510.51 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở trên ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 1.131 triệu đơn vị.
Thị trường biến động mạnh trong phiên khi mà trong phiên chỉ số Vn-Index đã có
lúc điều chỉnh gần 30 điểm. Tuy nhiên về cuối phiên dòng tiền quay trở lại tham
gia vào nhóm các cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán giúp thị trường tăng điểm trở
lại và đóng cửa ở mức cao nhất phiên
Hệ số tăng/giảm nghiêng về phía các mã giảm điểm. Các cổ phiếu Bluechips
mang tính thị trường cao như: BID, GAS, TCB … 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)

1839,11

Giao dịch bán (tỷ đ)

1415,40

Giao dịch ròng (tỷ đ)

+423,71

TOP MUA RÒNG

KBC

135

DXG

94

Nhìn chung, với những tín hiệu trên thị trường thì dòng cổ phiếu BĐS dẫn sóng
trong thời gian qua đã xác nhận tạo đỉnh. Thị trường hiện tại chứa đựng nhiều rủi
ro hơn là cơ hội, NĐT nên tận dụng các nhịp phục hồi để cơ cấu lại danh mục đầu
tư, hạn chế mua mới và chờ đợi thêm tín hiệu thị trường.
NĐT chỉ nên tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu thấp (30%), ưu tiên các
phương án quản trị rủi ro danh mục đầu tư.

TOP BÁN RÒNG
GMD
OCB

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
- Tỷ lệ: 30%
- Xem xét mua/bán:
Danh mục hiện tại:

21
27

Nhóm đầu tư
KDH
VHM
VCB

90
68
62

HCM
HSG
CTG

33

Mã

Ngày
khuyến
nghị mua

Giá vốn
bình quân

Stoploss
PF

Giá hiện
tại

Lãi/lỗ
(%)

47
63

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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