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(*) Cổ phiếu đáng quan tâm: SZE – CTCP Môi trường Sonadezi thông báo tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%. Ngày GDKHQ là ngày 30/9/2022.

Ngày ĐKCC là ngày 03/10/2022. Ngày thanh toán dự kiến là 21/10/2022.
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Phân tích kỹ thuật:

Về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index xuất hiện cây nến xanh vừa với giá đóng

cửa nằm trên vùng hỗ trợ 1.205 – 1.210 điểm, kèm thanh khoản cải thiện, là

tín hiệu khá tích cực. Điều này cho thấy sự mạnh lên của bên mua, và đà

giảm có dấu hiệu chững lại. Do đó, chúng tôi cho rằng trong kịch bản tích

cực VN-Index sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần 1.215 – 1.220 điểm, vùng

kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 1.225 – 1.230 điểm. Trong kịch bản tiêu

cực, vùng hỗ trợ gần của VN-Index dự báo ở mức 1.205 – 1.210 điểm, vùng

hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 1.195 – 1.200 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.
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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.
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Tổng hợp thị trường:

Phiên giao dịch thứ Năm (22/09), mặc dù có lúc giảm hơn 14 điểm, và thủng

ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.200 điểm, tuy nhiên lực cầu bắt đáy tăng mạnh đã

giúp chỉ số VN-Index hồi phục trở lại về cuối phiên, đóng cửa tăng hơn 4

điểm, mức cao nhất trong ngày. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index

tăng 4,15 điểm (+0,34%), đóng cửa ở mức 1.214,70 điểm. Thanh khoản

HSX ở mức gần 474 triệu cổ phiếu (+21%), giá trị gần 11.700 tỷ đồng

(+19%). Độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng giá (254 mã tăng/ 204

mã giảm). Về phía nước ngoài, họ bán ròng gần 483 tỷ đồng trên HSX, tập

trung chủ yếu vào NLG, BCM, KDH, VHM, và VCB.

Nhận định của ASEANSC:

Thị trường hôm nay ghi nhận một phiên tăng điểm nhẹ nhờ lực cầu bắt đáy

tăng mạnh về cuối phiên, trong bối cảnh thanh khoản tăng khá nhưng vẫn

thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự mạnh lên của bên mua,

và đà giảm có dấu hiệu chững lại. Do đó, chúng tôi cho rằng khả năng thị

trường sẽ có quán tính tăng điểm để kiểm định các vùng kháng cự gần

trong một vài phiên tới. Dự báo trong phiên giao dịch tới, chỉ số VN-Index sẽ

có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần

1.215 – 1.220 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.225 – 1.230 điểm. Sự

rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà

tăng về phía cuối ngày.


