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HẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 19/03
Phiên 18/03, Vn-Index đóng cửa tăng 1.88 điểm (+0.25%) lên 747.66 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở dưỡi ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 205 triệu đơn vị.
Thị trường biến động giằng co quanh vùng tiệm cận 750 điểm và tạm thời đóng
cửa ở vị thế tăng điểm. Chỉ số Vn-Index chưa có nhiều thay đổi trong phiên hôm
nay dù TTCK thế giới đã có nhiều chuyển biến tốt hơn.
Hệ số tăng/ giảm nghiêng về phía các mã tăng điểm. Các cổ phiếu Bluechips
tăng giảm đan xen trong đó: VCB, PLX, BID … là những mã giúp thị trường tăng
điểm nhẹ phiên nay. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu: GAS, SAB, GVR … là
những cổ phiếu giảm điểm tác động lớn nhất tới chỉ số chung.

Vn-Index

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Giao dịch mua (tỷ đ)

432,90

Giao dịch bán (tỷ đ)

1022,39

Giao dịch ròng (tỷ đ)

-589,48

TOP MUA RÒNG

Thị trường có phiên giao dịch giằng co tương đối mạnh. Với diễn biến hiện tại,
thị trường chưa thực sự phát đi tín hiệu tích cho một nhịp hồi mạnh. Cùng với đó
tình hình dịch bệnh còn phức tạp và khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng, kịch bản đi
ngang ở những phiên sắp tới đã được coi là tích cực cho thị trường.
NĐT nên quay trở lại giữ tâm lý thận trọng, hạn chế mua mới và có thế nắm giữ
cổ phiếu ở mức thấp (30%), hoặc đứng ngoài thị trường.

TOP BÁN RÒNG
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
- Tỷ lệ: 30%
- Xem xét mua/bán:
Danh mục hiện tại:

36
37

Nhóm đầu tư
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tại

Lãi/lỗ
(%)

50

VHM

84

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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