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Vn-Index

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
Giao dịch mua (tỷ đ)

535.15

Giao dịch bán (tỷ đ)

479.88

Giao dịch ròng (tỷ đ)

+55.27

TOP MUA RÒNG

VNM

125

VIC

21

TOP BÁN RÒNG
YEG

3

MSN

6

Phiên 28/11, Vn-Index đóng cửa tăng điểm khá với đà đi lên được đẩy mạnh về
cuối phiên. Cụ thể chỉ số tăng 7.08 điểm (+0.77%) lên 930.20 điểm. Khối lượng
khớp lệnh tiếp tục ở mức thấp: chỉ đạt 96 triệu đơn vị. Với sự hỗ trợ từ một số cổ
phiếu trụ cột thị trường như VNM, VIC, SAB… trong những phiên vừa qua, VNIndex đã ghi nhận được mức biến động tăng đáng kể về điểm số. Phiên tăng điểm
hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi một số trụ cột thị trường đưa chỉ số trở lại
trạng thái dò đỉnh. Đà tăng của thị trường vẫn chỉ được duy trì bởi dòng tiền khá
yếu, xu hướng hồi phục vẫn chưa vững chắc.
Sự phân hóa dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra mạnh và các cổ phiếu vốn hóa lớn luân
phiên tăng điểm để hỗ trợ thị trường.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Yếu tố thanh khoản vẫn là vấn đề đáng được quan tâm nhất lúc này. Khi dòng
tiền chưa có động thái khởi động vào thị trường thì mọi diễn biến tăng điểm đều
tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh lớn, nhất là trong bối cảnh thị trường đang “xanh vỏ đỏ
lòng” như hiện tại.
Nhà đầu tư chỉ nên tham gia thị trường với tỷ lệ ở mức thấp (30%), hoặc đứng
ngoài thị trường.
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
- Tỷ lệ: 30%
- Xem xét mua/bán:
Danh mục hiện tại:
Nhóm đầu
tư

GMD

7

VJC

SSI

7

GAS

29

HDB

6

HPG

60

Mã

Ngày khuyến
nghị mua

Giá vốn
bình quân

Stoploss
PF

Giá hiện
tại

Lãi/lỗ
(%)

24

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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