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Điều kiện sử dụng bản tin: Bản tin này được Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN cung cấp cho một bộ phận khách hàng nhất định có mở tài khoản tại Công

ty. Mọi sự cung cấp khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền.

Khuyến cáo: Nội dung trong bản tin này được Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN tổng hợp và phân tích từ các nguồn thông tin đại chúng được xem là đáng

tin cậy và chỉ đơn thuần phục vụ mục đích tham khảo. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin

trên.

Source: Tradingview, Fireant, Aseansc tổng hợp

BẢN TIN NGÀY

Source: HOSE, HNX, Aseansc tổng hợp

96,074,359

1,936

Tổng hợp thị trường:

Phiên giao dịch thứ Hai (08/08), chỉ số VN-Index giao dịch giằng co trên

mốc tham chiếu, và đóng cửa tăng hơn 4 điểm, mức cao hơn trung bình

trong ngày. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 4,01 điểm

(+0,32%), đóng cửa ở mức 1.256,75 điểm. Thanh khoản HSX ở mức hơn

699 triệu cổ phiếu (+0%), giá trị gần 15.800 tỷ đồng (+1%). Độ rộng thị

trường nghiêng về số mã tăng giá (271 mã tăng/ 189 mã giảm). Về phía

nước ngoài, họ bán ròng hơn 99 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào

HPG, VNM, FUEVFVND, và GMD.

Nhận định của ASEANSC:

Thị trường hôm nay ghi nhận một phiên tăng điểm nhẹ nhờ lực kéo đến từ

nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép, và dầu khí, trong bối cảnh thanh khoản

tăng nhẹ và ở gần mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên mua và

bên bán vẫn đang khá giằng co, do đó, chúng tôi cho rằng khả năng VN-

Index sẽ tiếp tục gặp rung lắc trong phiên giao dịch tới. Dự báo trong phiên

giao dịch tới, sự giằng co và phân hóa có thể tiếp tục diễn ra giữa lực mua

tại vùng hỗ trợ 1.250 – 1.255 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.260 –

1.265 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

699,342,402

MUA

Mã giảm

KLGD (cổ phiếu)

75

189

Mã tăng

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HOSE

Ngày 08/08/2022

+1.43/+0.48%

87

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX

Điểm số (điểm)

HNX-INDEX

120

GIAO DỊCH GIẰNG CO, VN-INDEX TĂNG HƠN 4 ĐIỂM

KHỐI LƯỢNG (CỔ PHIẾU)

Mã tham chiếu

2,508,555

                  34,463,600 

                    2,600,929 

BÁN                          92,374 

HNX

Head of Research: Hai Le (hai.lp@aseansc.com.vn)

Phân tích kỹ thuật:

Về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index xuất hiện cây nến xanh nhỏ thứ 3 tại vùng

kháng cự 1.255 – 1.260 điểm, kèm thanh khoản tăng nhẹ và ở gần mức

trung bình 20 phiên, cho tín hiệu trung tính. Điều này cho thấy bên mua và

bên bán đang khá giằng co. Do đó, chúng tôi cho rằng, trong kịch bản tích

cực, VN-Index sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần 1.260 – 1.265 điểm, vùng

kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 1.270 – 1.275 điểm. Trong kịch bản tiêu

cực, vùng hỗ trợ gần của VN-Index dự báo ở mức 1.250 – 1.255 điểm, vùng

hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 1.240 – 1.245 điểm. Trong đó, vùng hỗ trợ là

vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự

là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại.

271

1,256.75 301.33

-99

Đồ thị ngày VN-INDEX

KHỐI LƯỢNG RÒNG (CP)

ASEANSC RESEARCH

(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: GIL - CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Ngày

GDKHQ là ngày 12/08/2022. Ngày thực hiện là ngày 26/08/2022. Năm 2022, Gilimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 4.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 250 tỷ

đồng, lần lượt giảm 4% và 24% so với kết quả đạt được trong năm 2021.

GIÁ TRỊ RÒNG (TỶ ĐỒNG) 37

                  33,778,500 

Giá trị (tỷ đồng)                          15,800 

+4.01/+0.32%

-685,100


