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Thông tin giao dịch  

Giá hiện tại  18.550 

EPS cơ bản (đồng) 1.790 

P/E (lần) 9,83 

Nhóm ngành Phân bón 

Nhóm vốn hóa Large - Cap 

Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 23.150 

Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 16.150 

Số lượng CP lưu hành (cp) 391.994.260 

KLGD BQ 20 ngày (cp/phiên) 230.911 

% sở hữu nước ngoài 22,73 

  

Chỉ báo kỹ thuật 

SMA – 20 Tích cực 

SMA – 60 Trung lập 

MACD Tích cực 

RSI Tích cực 

MFI Tích cực 

Bollinger bands Trung lập 

  

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự (Standard Pivot) 

Pivot Point 18.217 

Pivot S1 16.833 

Pivot S2 15.667 

Pivot R1 19.383 

Pivot R2 20.767 

Pivot R3 21.933 

Lực cầu giá thấp bất ngờ đẩy mạnh, DPM hoàn thiện 

tín hiệu đảo chiều xu hướng ngắn hạn. 

Kể từ trung tuần tháng 2/2019 đến nay thì DPM đang dao 
động theo xu hướng giảm với mức độ biến động tiêu cực 
hơn so với dao động chung của thị trường. Tuy nhiên, mức 
độ phân kỳ của cổ phiếu với chỉ số thị trường đang dần 
được giảm bớt nhờ dấu hiệu cân bằng giá đã xuất hiện 
trong khu vực giá 17.500 – 18.000. 

Phiên 23/05, cầu giá thấp bất ngờ đẩy mạnh giúp DPM ghi 
nhận tín hiệu đảo chiều tích cực. Tín hiệu này xuất hiện sau 
trạng thái giằng co đi ngang hẹp ở vùng đáy để ngỏ khả 
năng xuất hiện xu hướng tăng tích cực ngắn hạn. 

Nhà đầu tư được khuyến nghị MUA cổ phiếu DPM quanh 
vùng giá 18.550 cho chiến lược giao dịch ngắn hạn. Trong 
đó: 

- Mức sinh lời kỳ vọng : 10,51 % 

- Rủi ro dừng lỗ tối đa : 5,66 % 

- Thời gian nắm giữ kỳ vọng: 25 phiên giao dịch. 

Điểm nhấn kỹ thuật 

 Phiên bứt phá ngày 23/05 là tín hiệu quan trọng mở ra kỳ 

vọng đảo chiều xu hướng ngắn hạn. 

 Nền tích lũy hẹp trong khoảng 17.500 – 18.000 sẽ giúp tạo 

vùng đệm hỗ trợ tích cực nếu rung lắc tái diễn. 

 Mức giá mục tiêu 20.500 tương ứng với ngưỡng tâm lý 

fibonacci 61,8% hồi quy cho đà giảm từ 23.000 về 17.000. 

Đây cũng là khu vực duy nhất có phản ứng tâm lý rõ rệt 

trong xu hướng giảm trước đó.  

Rủi ro xu hướng 

 Giá đang tăng mạnh và vượt ra khỏi Bollinger upper band. 

Do chỉ báo này vẫn đang co hẹp và chưa kịp mở rộng biên 

trên nên biến động kế tiếp của DPM có thể sẽ tiềm ẩn trạng 

thái giằng co nhằm kiểm định lại tâm lý bên mua. 

 Nếu DPM sụt giảm về dưới ngưỡng 17.500 thì sẽ là tín 

hiệu cảnh báo rủi ro mạnh đối với các vị thế nắm giữ DPM 

cho chu kỳ ngắn hạn. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

Đồ thị tuần  

 

Trên đồ thị tuần, một xu hướng đi 

ngang rộng trong khoảng giá 

18.000 – 23.000 đang chi phối biến 

động của DPM kể từ năm 2014 đến 

nay. 

Trong thời gian từ đầu 2019 đến 

nay thì giá cổ phiếu đã hoàn thành 

pha giảm về vùng biên dưới của 

kênh giá. 

Dấu hiệu thanh khoản thấp khi giá 

tiệm cận vùng hỗ trợ và tuần tăng 

hiện tại cung cấp tín hiệu để nhận 

định khả năng tạo đáy và đảo chiều 

sang tăng giá của cổ phiếu. 

Đồ thị EOD  

 

 

Trên đồ thị ngày, dao động ngắn 

hạn của cổ phiếu đã hình thành giai 

đoạn tích lũy tại nền giá 17.500 – 

18.000. Mô hình đảo chiều dạng    

V-extended là tín hiệu tích cực cho 

kỳ vọng DPM sẽ chuyển sang giai 

đoạn tăng giá.  

Phiên giao dịch này 23/05, nến tăng 

có dạng bullish marubozu của DPM 

đã xác nhận chiều đi lên và đồng 

thời đưa cổ phiếu vượt lên khỏi 

ngưỡng kháng cự 18.000.  

Sự cải thiện bất ngờ từ phía lực cầu 

cũng khiến cho RSI vượt qua mốc 

giá trị 45 – báo hiệu xung lực giá lên 

đang rất tích cực. Tín hiệu từ OVB 

cũng cho thấy lực cầu tích tụ đang 

quay lại. 

Sau khi vượt qua mốc giá 18.000, 

vùng kháng cự kế tiếp của DPM có 

thể sẽ là khu vực 20.500 – nơi duy 

nhất có phản ứng tâm lý trong xu 

hướng giảm liền trước. Đây cũng 

sẽ là mục tiêu gần cho các vị thế 

mua ngắn hạn. 

Vị thế stoploss của DPM được xác 

định bên dưới mức giá 17.500, 

tương ứng với khả năng DPM phá 

vỡ mô hình tạo đáy V-extended. 
 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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Tuyên bố miễn trách nhiệm  

Các thông tin, dự báo và khuyến nghị được cung cấp trong bản báo cáo này được dựa trên các nguồn thông tin tin cậy; tuy nhiên 
FPTS không đảm bảo chắc chắn sự chính xác hoàn toàn và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong báo cáo  
được đưa ra dựa trên cơ sở chủ yếu là phương pháp phân tích kỹ thuật, có sự đánh giá chủ quan của chuyên viên phân tích và 
được xem là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo.  

Các nhận định trong báo cáo này đại diện cho quan điểm của người viết và có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo 
cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và không nên được diễn giải như một khuyến khích mua hay bán bất 
cứ một cổ phiếu nào. FPTS 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 một phần hay toàn bộ thông tin hoặc ý kiến trong báo cáo này. 

Báo cáo này không được phép sao chép, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận của 
FPTS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, FPTS nắm giữ 01 cổ phiếu 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 thị trường có thể được tham 

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