CHIẾN LƯỢC

GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG TĂNG
An toàn - Phù hợp - Hiệu quả

Đầu tư chứng khoán là loại hình đòi hỏi Nhà đầu tư có
thời gian nghiên cứu và trải nghiệm để tìm ra phương
pháp phù hợp với bản thân mỗi người. Thấu hiểu khó
khăn của Nhà đầu tư trong việc phân bổ thời gian,
công sức và nguồn vốn trong đầu tư, Chiến lược
GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG TĂNG được VNDIRECT xây dựng và thiết kế theo các tiêu chí chuẩn,
dựa trên chiến lược đa dạng của các bậc thầy đầu tư
trên thế giới, giúp Nhà đầu tư có thể dễ dàng tham
khảo và chủ động ra quyết định đầu tư phù hợp.

Chiến lược GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG TĂNG
được thẩm định bởi các chuyên gia tư vấn đầu tư
giàu kinh nghiệm của VNDIRECT trong thời gian đủ
dài để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn, phù hợp
với nhu cầu của nhiều Nhà đầu tư khác nhau.
Khách hàng có thể lựa chọn các Chiến lược: Đầu tư
Tăng trưởng | Đầu tư Giá trị | Đầu tư Hưởng cổ tức |
Giao dịch theo xu hướng tăng | Đầu tư theo mô
hình phẳng

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG TĂNG LÀ GÌ?
Dưới góc nhìn của phân tích kỹ thuật các cổ phiếu
hay thị trường chung chỉ vận động theo 3 xu
hướng chính:
- Xu hướng tăng giá với đáy sau cao hơn, đỉnh sau
cao hơn (Uptrend)
- Đi ngang tích lũy trong một biên độ hẹp (Sideways)
- Xu hướng giảm giá với đáy sau thấp hơn và đỉnh
sau thấp hơn (Downtrend)
Trong giao dịch chứng khoán nhà đầu tư chỉ có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận khi giao dịch trên xu hướng
tăng giá. Ngược lại, khi giao dịch trong trạng thái đi ngang hoặc giảm giá, nhà đầu tư rất dễ thua lỗ.
Ở biểu đồ giá sau đây, quyết định MUA được đưa ra khi giá cổ phiếu bắt đầu biểu hiện xu hướng tăng, quyết
định BÁN đưa ra khi giá cổ phiếu giảm quá một Giới hạn định sẵn nhằm bảo vệ vốn hoặc lãi của nhà đầu
tư. Phương pháp này hầu như đứng ngoài các giai đoạn giá giảm hoặc đi ngang.
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VÌ SAO NÊN CHỌN CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG TĂNG?
HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI
Chiến lược được thẩm định và kiểm chứng ở thị trường Việt Nam trong nhiều năm.
Tỷ lệ thắng/ thua của phương pháp giao dịch theo xu hướng trên thị trường Việt Nam từ 2000 – 2019:

Giao dịch thắng

Giao dịch thua

4.054

3.598

Tỷ lệ thắng/ thua

52,98%

47,02%

Lợi nhuận trung bình một giao dịch

13,78%

-3,64%

18

9

Số giao dịch

Thời gian nắm giữ trung binh (phiên)
Tổng số giao dịch

7.652

So sánh hiệu quả Danh mục giao dịch theo xu hướng tăng với nắm giữ chỉ số VN30 từ 2012– 2019:

Giao dịch theo xu hướng tăng

VN30

Vốn ban đầu (nghìn VNĐ)

100.000

100.000

Giá trị cuối kỳ (nghìn VNĐ)

2.211.185

195.863

Tỷ lệ lãi ròng

2.111,18%

95,86%

47,95%

8,88%

Hiệu quả danh mục

Tỷ suất sinh lời bình quân/năm
Số giao dịch

75

Số giao dịch lãi

43

Số giao dịch không lãi

32
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NẮM BẮT CƠ HỘI

Một trong các giả định lớn của phân tích kỹ thuật là “Tất cả sẽ phản ánh vào giá”. Hay nói một cách khác
tất cả các yếu tố cơ bản, tin tức, hành động, ý chí của người mua hay bán v.v. sẽ phản ánh vào hành động
mua bán (cung cầu) và biểu hiện ở diễn biến giá cổ phiếu. Dựa vào xu hướng tăng giá, nhà đầu tư có thể
nhanh chóng nhận biết các doanh nghiệp có thông tin tốt, có triển vọng tăng trưởng v.v. và kịp thời nắm
bắt cơ hội đầu tư.
AN TOÀN và PHÙ HỢP:
Đồng hành với các chuyên gia hàng đầu về quản lý danh mục của VNDIRECT trong quá trình thực hiện kế
hoạch đầu tư hướng tới mục tiêu

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG TĂNG?
- Nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận các cơ hội kiếm lợi nhuận từ các cổ phiếu tăng giá.
- Giảm nguy cơ thua lỗ khi xu hướng giảm hoặc chọn sai cổ phiếu.
- Tiết kiệm thời gian, công sức phân tích, tìm kiếm và theo dõi cổ phiếu.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG TĂNG DÀNH RIÊNG CHO KHÁCH HÀNG
- Có đủ thời gian để theo sát, ứng phó kịp với các diễn biến của thị trường
- Mong muốn giao dịch ngắn hạn với mức lợi nhuận cao và chấp nhận rủi ro cao
- Có sự nhanh nhạy và kỷ luật, không hoặc ít bị ảnh hưởng bởi tâm lý số đông
- Có thời gian đầu tư và vốn nhàn rỗi tối thiểu 3 tháng
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HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG TĂNG
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