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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 24/03
Phiên 23/03, Vn-Index đóng cửa giảm 43.14 điểm (-6.08%) về 666.59 điểm.
Khối lượng khớp lệnh ở trên ngưỡng bình quân 20 phiên: đạt 223 triệu đơn vị.
Thị trường giảm điểm ngay khi mở cửa phiên giao dịch và chỉ số rơi mạnh trước
áp lực bán ra tương đối lớn. Tâm lý hoảng loạn diễn ra trong suốt thời gian giao
dịch. Trong bối cảnh như hiện nay, rất khó để có thể chỉ số Vn-Index cân bằng và
ổn định trong ngắn hạn, rất có thể sẽ còn thêm những phiên điều chỉnh mạnh nữa
cho đến khi xuất hiện tín hiệu phục hồi.
Chỉ số Vn-Index chìm trong sắc đỏ. Hầu hết cả cổ phiếu thuốc rổ Vn30 đều
giảm sàn khiến thị trường giảm gần mức tối đa của biên độ.
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GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Giao dịch mua (tỷ đ)

472,75

Giao dịch bán (tỷ đ)

851,61

Giao dịch ròng (tỷ đ)

-378,86

TOP MUA RÒNG

PHR

TOP BÁN RÒNG
VCB

8

VIC

Tóm lại thị trường thời điểm hiện tại đang rất xấu. Các chỉ báo kĩ thuật không có
nhiều ý nghĩa trong giai đoạn nhạy cảm như hiện tại. Nhà đầu tư cần thận trọng
trong giao dịch, đặc biệt ưu tiên các phương án quản trị rủi ro và bảo toàn vốn.
NĐT có thế nắm giữ cổ phiếu ở mức thấp (30%), hoặc đứng ngoài thị trường.
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
- Tỷ lệ: 30%
- Xem xét mua/bán:
Danh mục hiện tại:

26
30

Nhóm đầu tư
SCS

0.8

VNM

HPX

0.7

HPG

DHG

0.4

MSN

32

Mã

Ngày
khuyến
nghị mua

Giá vốn
bình quân

Stoploss
PF

Giá hiện
tại

Lãi/lỗ
(%)

86
99

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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