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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA
DIỄN BIẾN VÀ NHẬN ĐỊNH

Thị trường hồi phục trở lại phiên ngày 14/3 và giữ được sắc xanh ở phần lớn thời gian giao dịch. Dòng tiền vẫn
ổn định ở mức cao và điều tích cực chính là trạng thái giao dịch cởi mở và mức độ phân hóa giá rất tốt. Dòng
tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong tình trạng sức ép lên giá tiếp tục duy trì cho thấy sự kiên trì đeo bám với sức
mạnh khá tốt.
Tâm lý chung hiện tại là đang chờ đợi một sự rõ ràng trên thị trường - giao dịch của ETFs cũng chưa rõ
ràng; thận trọng trước tác động của kỳ vọng FED tăng lãi suất. Thị trường ít cơ hội bùng nổ nếu vẫn còn sức ép,
dù diễn biến hôm nay cho thấy sức mạnh tốt hơn dự báo. Hiện tại, thị trường không có thay đổi gì lớn. Trạng
thái VN Index đang dao động quanh vùng đỉnh và động lực tiếp tục tăng điểm trong ngắn hạn chưa thực sự rõ
nét cho thấy các hành động mua đuổi, đẩy tỷ trọng lên mức cao nên được hạn chế.
Nhà đầu tư chú ý: FPT, BMP, SVC, PAC, STB, DRC, HCM và TCM.
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KHUYẾN CÁO
Báo cáo này được viết và phát hành bởi BSI hoặc một trong các chi nhánh của công ty. Thông tin, tuyên bố, dự đoán
trong báo cáo này bao gồm cả các nhận định cá nhân là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy. Tuy nhiên, BSI không đảm
bảo về sự hoàn chỉnh cũng như độ chính xác của các nguồn thông tin này. Các ý kiến dự báo chỉ thể hiện quan điểm của
người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của BSI và có thể thay đổi mà không cần thông báo
với người đọc. BSI không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với
người đọc trong trường hợp các quan điểm dự báo trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.
Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua bán bất kỳ loại chứng khoán, quyền
chọn, hợp đồng tương lai hay bất cứ công cụ phái sinh nào. Bản tin này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin
khái quát. Báo cáo này không nhằm tới những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể của
bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư cần phải lưu ý rằng thị trường luôn biến động và những
diễn biến trong quá khứ, nếu có, rất có thể không hàm ý cho những kết quả tương lai.
Các công cụ tài chính được sử dụng hoặc đề cập trong báo cáo này có thể sẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu
tư. Nhà đầu tư phải có quyết định riêng của mình bằng cách tham khảo các nhà tư vấn tài chính độc lập nếu thấy cần
thiết và căn cứ vào tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cụ thể của chính nhà đầu tư. BSI sẽ không chịu trách
nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này.
Không ai được sao chép, tái bản hoặc phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không
được sự đồng ý bằng văn bản của BSI. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này.
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