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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 17/03
Phiên 16/03, Vn-Index đóng cửa giảm 13.92 điểm (-0.97%) về 747.86 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở trên ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 222 triệu đơn vị.
Thị trường không thể tiếp nối đà hồi phục từ phiên giao dịch cuối tuần trước và
mở cửa giảm điểm mạnh. Trong phiên chỉ số đã có lúc giảm 25 điểm về mức 737
điểm, dù lực cầu giá thấp có xuất hiện trong phiên những chừng đó là chưa đủ để
giúp thị trường hồi phục.
Thị trường tiếp tục bao trùm bởi sắc đỏ. Các cổ phiếu thuộc rổ VN30 như:
VCB, CTG, BID … đồng loạt giảm mạnh khiến thị trường đóng cửa giảm điểm.

Vn-Index

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
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Nhìn chung, trạng thái thị trường thời điểm hiện tại khá phức tạp khi dòng tiền
liên tục bị rút khỏi thị trường và ảnh hưởng từ dịch bệnh vẫn còn bao trùm tâm lý
NĐT. Xác định là giai đoạn khó khăn, NĐT nên giữ tâm lý thận trọng tránh giải
ngân với quy mô lớn khi thị trường chưa có dấu hiệu ổn định và rủi ro là lớn.
NĐT chấp nhận rủi ro có thể giải ngân bắt đáy 1 phần tài khoản ở các nhịp chỉ
số test về vùng 700 điểm.
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
- Tỷ lệ: 30%
- Xem xét mua/bán:
Danh mục hiện tại:

31
35

Nhóm đầu tư
SCR

3

VHM

GAS

3

MSN

PVD

2

HPG
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Giá vốn
bình quân

Stoploss
PF

Giá hiện
tại

Lãi/lỗ
(%)
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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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