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Thông tin cổ phiếu  

Giá hiện tại 7.810 

EPS cơ bản (đồng) 3.693 

P/E (lần) 2,03 

Nhóm ngành Thép 

Nhóm vốn hóa Small Cap 

Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 13.200 

Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 7.100 

Số lượng CP lưu hành (cp) 100.650.621 

KLGD BQ 20 ngày (cp/phiên) 330.420 

% sở hữu nước ngoài 4,59 

  

Chỉ tiêu kỹ thuật 

Ngưỡng hỗ trợ 7.000 

Ngưỡng kháng cự 9.000 

Moving Average (20) 7.260 

Moving Average (60) 7.480 

Moving Average (200) 9.120 

Bollinger bands Mở rộng 

  

Xu hướng  

Dài hạn (>12 tháng) Giảm 

Trung hạn (6-9 tháng)  Giảm 

Ngắn hạn (<3 tháng) Tăng 

  

Khuyến nghị giao dịch 

Vùng giá mua  7.600 

Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15% 

Loại chiến lược 
Lướt sóng 

ngắn hạn 

 

 

 

 

Nhận định kỹ thuật: 

 Trong giai đoạn 03 tháng, TLH thuộc nhóm cổ phiếu có hiệu 
suất thấp so với mức biến động chung toàn thị trường. 
Nguyên nhân là do cổ phiếu vẫn đang dao động theo kênh 
giá giảm trung hạn kéo dài từ tháng 3/2018 đến nay. 

 Tuy nhiên, trong khoảng 01 tháng trở lại đây thì tín hiệu xu 
hướng của TLH bắt đầu ghi nhận một số chuyển biến đáng 
chú ý: 

- Nền tảng tích lũy đã xuất hiện trong vùng giá 7 – 7,5. 
- Thanh khoản bình quân có dấu hiệu cải thiện trong vùng 

giá thấp. 
- 02 phiên bùng nổ ngày 21 & 24/09 đã đưa giá vượt qua 

cặp SMA 20 & 60 phiên và báo hiệuchuyển sang giai 
đoạn tăng giá. 

 Tín hiệu từ phương diện chỉ báo cũng đang rất tích cực khi 
nền tích lũy được hỗ trợ bởi phân kỳ báo hiệu tăng giá của 
MACD. Breakout của giá lên khỏi MA 60 phiên cùng việc 
MACD bắt đầu mang giá trị dương trong ngày 24/09 đang 
được xem là tín hiệu mạnh hơn kích hoạt cho việc hành động 
theo phân kỳ.  

 Vẫn còn khá sớm để dự báo cho xu hướng trung hạn kế tiếp 
tuy nhiên khả năng hình thành xu hướng tăng ngắn hạn đang 
được đánh giá cao. 

 Trong kịch bản tăng giá này, dựa trên thang Fibonacci hồi quy 
tính cho toàn bộ xu hướng trung hạn trước đó thì vùng kháng 
cự dự kiến sẽ xuất hiện ở khoảng giá 8.7 – 9.7, khu vực đại 
diện cho các ngưỡng tâm lý đã được xác định theo chiều 
xuống trong giai đoạn tháng 5 & 6/2018. 

Khuyến nghị: 

 Trong một vài phiên tới, dự kiến rung lắc có thể xuất hiện do 
giá đang tiệm nền đi ngang của giai đoạn tháng 7. Đây cũng 
sẽ là cơ hội để kiểm định lại lực cầu sau tín hiệu bứt phá. 

 Nhà đầu tư ngắn hạn có thể Mua tích lũy quanh vùng giá 7.6 
– 7.8 cho mục tiêu ngắn hạn là vùng giá 9, tương ứng với lực 
cản của SMA 200. 

 Thực hiện bán cutloss nếu giá đóng cửa đảo chiều giảm về 
dưới SMA 20 phiên. 

 Giao căt giữa %K và %D của chỉ Stochastic Oscillator (14,3,3) 
có thể sử dụng tham chiếu cho chiến lược Swing Trading. 
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Đồ thị kỹ thuật: 

 

Chart 1 : Xu hướng ngắn trung hạn trên khung thời gian EOD 

 

Chart 2: Xu hướng dài hạn trên khung thời gian tuần 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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Thông tin liên hệ: 

 Phòng Phân tích đầu tư: 

Nguyễn Ngọc Tuấn 

Trưởng nhóm phân tích kỹ thuật 

Tuannn@fpts.com.vn 

Nguyễn Đức Anh 

Chuyên viên phân tích kỹ thuật 

Anhnd@fpts.com.vn 
 

Tuyên bố miễn trách nhiệm  

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin cậy. có 
sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  
 
Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích 
FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  
 

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc 
vào bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  
 
Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, FPTS và chuyên viên phân tích không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của doanh nghiệp này.
 
 

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại 

https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức  
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