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CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á             VÌ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA KHÁCH HÀNG 

enb 

 

XU HƯỚNG:                                             SIDEWAY TĂNG 

 

Đồ thị kỹ thuật 

Hiện hành (30/11/2021) 1478.44 

Cao nhất 52 tuần 1511.68 

Thấp nhất 52 tuần 988.71 

 

VNIndex – Tích lũy để quay lại xu hướng tăng. 

VNIndex đang trong chu kỳ tăng trưởng bắt đầu từ tháng 4/2020 
đến nay. Khối lượng giao dịch tăng mạnh là đặc điểm khác biệt của 
chu kỳ tăng này so với những chu kỳ trước. Dòng tiền mới gia nhập 
thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.  

 

Sau khi xác lập mức cao lịch sử ở 1.511 điểm, VNIndex đã có những  
phiên điều chỉnh với khối lượng lớn, hiện tượng chốt lời đang xảy 
ra.  

 

Trên đồ thị kỹ thuật khung thời gian ngày, chỉ báo RSI rơi khỏi vùng 
quá mua nhưng vẫn ở vùng tích cực, chỉ báo MACD dù vẫn đang ở 
trên đường 0 nhưng giao cắt giữa MACD và đường tín hiệu MACD 
không dứt khoát, thể hiện tình trạng xu hướng chưa rõ ràng của thị 
trường. 

 

Dự báo VNindex có thể tiếp tục sideway vùng 1.444-1.511 trong 
những tuần đầu tháng 12 để củng cố nền giá, trước khi chinh phục 
lại mức đỉnh lịch sử 1.511 điểm. 

 

 

 

GÓC NHÌN KỸ THUẬT THÁNG 12/2021 

Tổng quan thị trường – VNindex 



  

   

 

GÓC NHÌN KỸ THUẬT THÁNG 12/2021 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á             VÌ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA KHÁCH HÀNG 

 

XU HƯỚNG PHỤC HỒI 

 

Đồ thị kỹ thuật 

Giá đóng cửa 30/11/2021 (đồng/cp) 39.550 

 

Giá mục tiêu (đồng/cp) 50.000 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Nhóm ngành Sản xuất các sản phẩm thép 

Số lượng CP lưu hành (triệu cp) 493 

Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) 19.520 

KLGD bình quân 10 phiên (cp) 9.176.200 

P/E trailing (lần) 4.53 

Chỉ báo kỹ thuật 

 

- HSG đã có nhịp điều chỉnh sâu giảm hơn 20% từ mức cao 
nhất 12 tháng. Giá tạo đáy trong tuần qua, được hỗ trợ 
vững tại đường MA200 tương ứng 37.000 đ/cp, và bắt đầu 
có xu hướng tăng lại. 
 

- Chỉ báo RSI đảo chiều từ vùng quá bán và chỉ báo MACD 
cho tín hiệu ủng hộ chiều mua. 
 
Xu hướng phục hồi tăng giá hướng đến mục tiêu là vùng 
đỉnh cũ gần nhất, chiến lược giao dịch với sóng hồi có thể 
mua với giá hiện tại, chốt lời vùng giá 50.000 đ/cp, lợi 
nhuận kỳ vọng ~ 20%. Trường hợp nếu giá giảm thấp hơn 
32.000 đ/cp phá vỡ hỗ trợ trung hạn chuyển sang down 
trend. 
 
 
  

 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) 
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 XU HƯỚNG TĂNG TRUNG HẠN 

 

Đồ thị kỹ thuật 

Giá đóng cửa 30/11/2021 (đồng/cp) 38.800 

 

Giá mục tiêu (đồng/cp) 45.000 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Nhóm ngành Cao su 

Số lượng CP lưu hành (triệu cp) 4000 

Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) 155.200 

KLGD bình quân 10 phiên (cp) 5.573.630 

P/E trailing (lần) 28.3 

Chỉ báo kỹ thuật 

 

GVR đang giao dịch trong kênh giá tăng, trong nhịp điều chỉnh vừa 
qua giá đã test biên dưới của kênh và bật lên, giữ được xu thế tăng 
trung hạn.   

Chỉ báo RSI tăng lên vùng 50 từ mức thấp 30, đồng thuận xác nhận 
giá đã tạo đáy ngắn hạn. 

Đường trung bình động MA200 ngày được sử dụng như mức hỗ trợ 
dài hạn, xác nhận xu thế tăng giá suốt giai đoạn 12 tháng qua.   

 

Chiến lược giao dịch đối với GVR là nắm giữ khi giá vẫn còn xu 
hướng tăng dài hạn. Xem xét lại chiến lược khi giá giảm xuống thấp 
hơn đường MA200 ngày, tương ứng hiện tại MA200 ở mức 32.500 
đ/cp. 

 

Các nhà đầu tư trung hạn có thể kỳ vọng chốt lời ở mức 45.000 
đ/cp khi giá tiếp cận biên trên của kênh tăng giá. 

 

 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HOSE: GVR) 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO 

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là DAS) là thành viên của Tập đoàn tài chính Ngân hàng Đông Á, là một trong các định chế tài chính lớn nhất Việt 

Nam. DAS cũng là một thành viên chính thức của thị trường chứng khoán Việt Nam và đang nỗ lực không ngừng để mang lại những dịch vụ tài chính tốt nhất đến 

với khách hàng. Công ty hiện có đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán gồm: Môi giới, Tự doanh, Tư vấn tài chính, Tư vấn đầu tư và Lưu ký chứng khoán. 

 

Trụ sở chính: 

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM 

Điện thoại: (84 28) 3833 6333 

Fax: (84 28) 3833 3891 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Địa chỉ: 60–70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. TP. HCM 

Điện thoại: (84 28) 3821 8666 

Fax: (84 28) 3821.4891 

Chi nhánh Hà Nội: 

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (84 24) 3944 5175 

Fax: (84 24) 3944 5178 - 3944 5176 

 

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra lời khuyên chào mua hay bán bất kỳ 
chứng khoán nào. Các quan điểm và nhận định trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Nhà 
đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của mình. Công ty Chứng khoán Ngân hàng 
Đông Á (DAS) tuyệt đối không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin của báo cáo này. 
Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo cáo là quan điểm cá nhân của cá nhân người viết mà không đại diện cho quan điểm của DAS và có thể thay đổi 
mà không cần báo trước. 
Thông tin sử dụng trong báo cáo này được DAS thu thập từ nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, DAS không đảm bảo độ chính xác thông tin 
này. 
Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi DAS. Không được phép sao chép. phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có 
văn bản chấp thuận của DAS. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.  
 


