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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 14/06

Vn-Index

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI
Giao dịch mua (tỷ đ)

378.78

Giao dịch bán (tỷ đ)

459.07

Giao dịch ròng (tỷ đ)

-80.29

TOP MUA RÒNG

SCS

46

TOP BÁN RÒNG
DPM

9

BVH

11

POW

9

AST

9

HPG

24

VCB

9

VNM

28

VCI

6

VHM

Phiên 13/06, Vn-Index đóng cửa giảm 4.09 điểm (-0.43%) về 950.08 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở dưới ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 98 triệu đơn vị. Thị
trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ từ đầu phiên, nỗ lực phục hồi ở cuối phiên là
không đủ để giúp thị trường thu hẹp đà giảm. Thị trường hiện tại đã giảm điểm
tiệm cận vùng đáy ngắn hạn cũ nhưng kịch bản sideway trong biên độ rộng với
các nhịp tăng/giảm đan xen vẫn không thay đổi.
Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Nhóm cổ phiếu vốn
hóa lớn như VHM, VNM, VIC … bị đè khá mạnh trong phiên hôm nay. Khối
ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp.
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Tóm lại dù được đánh giá đang ở giai đoạn sideway trong biên độ rộng nhưng
tâm lý thị trường hiện tại là khá tiêu cực không phù hợp với giao dịch ngắn hạn.
Nhà đầu tư nên duy trì tâm lí thận trọng theo dõi thêm các tín hiệu thị trường, hạn
chế giải ngân với quy mô lớn.
Nhà đầu tư chỉ nên tham gia thị trường với tỷ lệ ở mức thấp (30%), xử lý
mua/bán theo nguyên tắc với từng cổ phiếu và không nặng yếu tố thị trường.
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
- Tỷ lệ: 30%
- Xem xét mua/bán:
Danh mục hiện tại:
Nhóm đầu
tư

Mã

Ngày khuyến
nghị mua

Giá vốn
bình quân

Stoploss
PF

Giá hiện
tại

Lãi/lỗ
(%)

93

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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