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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 13/09
Phiên 12/09, Vn-Index đóng cửa tăng 0.84 điểm (+0.07%) lên 1249.62 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở dưới ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 390 triệu đơn vị. Thị
trường tăng điểm và duy trì được vị thế đến hết phiên. Dù vậy, về cuối phiên chỉ số
Vn-Index chịu áp lực bán và tạm thời đóng cửa ở mức thấp nhất phiên cùng tâm lý
thận trọng vẫn bao trùm toàn thị trường.
Hệ số tăng/giảm nghiêng về phía các mã tăng điểm. Các cổ phiếu Bluechips
mang tính thị trường cao như: VHM, MWG, VRE… là những cổ phiếu tăng điểm
mạnh giúp thị trường đóng cửa ở vị thế tăng.

Vn-Index

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
Giao dịch mua (tỷ đ)

795,21

Giao dịch bán (tỷ đ)

617,85

Giao dịch ròng (tỷ đ)

+177,36

TOP MUA RÒNG
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CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Nhìn chung, thị trường bước đầu trong quá trình tích lũy và cân bằng lại. Sẽ cần
thêm thời gian để các cổ phiếu ổn định cân bằng lại cung cầu trước khi phát đi tín
hiệu mới về mặt xu thế. Xác định là giai đoạn nhiều biến động và tiềm ẩn rủi ro,
NĐT nên thận trọng chờ đợi tín hiệu tiếp theo của thị trường.
Nhà đầu tư chỉ nên tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu thấp (30%),.

TOP BÁN RÒNG
STB

9

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

DGC
VRE
NLG

60
30
13

SAB
VNM
GEX

18

Mã

Ngày
khuyến
nghị mua

Giá vốn
bình quân

Stoploss
PF

Giá hiện
tại

Lãi/lỗ
(%)

22

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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