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Nhận định chi tiết  

 

Đồ thị kỹ thuật 

 
VNIndex – Hướng đến đỉnh cao mới 

Những giải pháp kỹ thuật của nhà quản lý đã giúp giá trị khớp lệnh 
sàn HOSE cải thiện rõ rệt, dòng tiền tháo gỡ được sự tắc nghẽn, 
đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư. Thông qua đó độ rộng thị trường 
được mở rộng, lan tỏa sự tăng giá chứ không còn tập trung trong 
vài nhóm cổ phiếu nóng, kỳ vọng sẽ giúp cho VNindex có đà tăng 
lành mạnh hơn. 

 

VNIndex đang bám sát đường Upper Band, chỉ báo MACD vẫn đang 
cho tín hiệu khả quan. Chỉ báo RSI tiếp tục thể hiện độ nóng của thị 
trường. 

 
Đồ thị tuần cho thấy sau khi gặp phải kháng cự ở 1.200 điểm, 
VNIndex thoái lui về 1.000 điểm và tăng trở lại vượt kháng cự mạnh 
mẽ. Dự báo bằng công cụ fibonacci mở rộng,  mức giá mục tiêu 
VNindex có thể đạt tới là 1.420 và tiếp theo là 1.536 điểm. 
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Tổng quan thị trường – VNindex 
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KHUYẾN NGHỊ MUA [+16%] 

 

Đồ thị kỹ thuật 

Giá đóng cửa 04/06/2021 (đồng/cp) 42.200 ). 

 

Giá mục tiêu (đồng/cp) 50.000 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Nhóm ngành Thi công xây lắp 

Số lượng CP lưu hành (triệu cp) 25.4 

Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) 1.072 

KLGD bình quân 10 phiên (cp) 267.415 

P/E trailing (lần) 5.73 

Nhận định chi tiết 

- Giá tạo đáy trong 2 tuần qua, được hỗ trợ vững tại đường 
MA200 tương ứng 40.000 đ/cp, và bắt đầu có xu hướng 
tăng lại. 

- Chỉ báo RSI và MACD cho tín hiệu ủng hộ chiều mua. 
- SCI đang có phiên khớp lệnh khối lượng giao dịch tích cực, 

gấp hơn 2 lần trung bình 10 ngày. 
 
Xu hướng tăng giá hướng đến mục tiêu vùng kháng cự 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 ~ 
16%. Cắt lỗ nếu giá rơi về vùng 39.000 (phá vỡ hỗ trợ).  

 
 

Công ty cổ phần SCI E&C (HNX: SCI) 
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KHUYẾN NGHỊ MUA [+14%] 

 

Đồ thị kỹ thuật 

Giá đóng cửa 04/06/2021 (đồng/cp) 29.900 

 

Giá mục tiêu (đồng/cp) 34.000 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Nhóm ngành Cao su 

Số lượng CP lưu hành (triệu cp) 4000 

Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) 119.000 

KLGD bình quân 10 phiên (cp) 5.573.630 

P/E trailing (lần) 24 

Nhận định chi tiết 

GVR đã có nhịp điều chỉnh nhẹ sau khi chạm kháng cự 29 và đã 
quay lại break kháng cự  với khối lượng khớp lệnh lớn. Phía trên có 
vùng đỉnh cũ (31) nhưng vùng này khối lượng hàng kẹt không nhiều 
nên khả năng dễ dàng vượt qua để hướng tới vùng 34. 
 

Chiến lược ngắn hạn mua GVR vùng giá hiện tại, mục tiêu chốt lời 
tại mức 34 (kỳ vọng sinh lời ngắn hạn 14%). 
Trường hợp bất lợi giá quay lại xuống dưới 29 thì xem xét cắt lỗ để 
tránh chôn vốn vào nhịp tích lũy dài. 

 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HOSE: GVR) 
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KHUYẾN NGHỊ MUA [+10%] 

 

Đồ thị kỹ thuật 

Giá đóng cửa 04/06/2021 (đồng/cp) 91.400 

 

Giá mục tiêu (đồng/cp) 100.000 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Nhóm ngành Năng lượng 

Số lượng CP lưu hành (triệu cp) 1.913,9 

Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) 174.930 

KLGD bình quân 10 phiên (cp) 1.12.260 

P/E trailing (lần) 22 

Nhận định chi tiết 

 GAS vừa có một tuần tăng giâ ấn tượng, bật lên từ vùng hỗ trợ 80 
với khối lượng gia dịch đột biến. Vùng kháng cự 102-104 có thể sẽ 
vấp phải lực bán đến từ lượng hàng tồn đọng ở vùng đỉnh cũ.  
 
Chiến lược ngắn hạn cho GAS là mua với khu vực giá hiện tại và 
chốt lời quanh 100-101. Cắt lỗ khi GAS rơi xuống dưới đường MA50 
(85.000) vì lý do trong một thị trường có xu hướng tăng mạnh thì 
sẽ có những lựa chọn tích cực hơn cổ phiếu mất MA500. 

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) 
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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. 

 

Trưởng phòng Phân tích – Đầu tư 
Tạ Nguyên Vũ 
T: (028) 3833 6333 - Ext: 174 
M : vuta@dag.vn 

Phó phòng Phân tích – Đầu tư 
Hoàng Minh Hùng 
T: (028) 3833 6333 – Ext: 361 
M : hunghm@dag.vn 
 

Chuyên viên Phân tích 
Nguyễn Kim Minh 
T: (+84 28) 3 833 6333 - Ext: 190 
M : minhnguyenkim@dag.vn 

 

 

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.  
 


