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19/07/2018 

Thực hiện: 

Phòng Phân tích   

Tel: 3833 6333 (Ext: 171) 

Mã CK Tín hiệu Kỳ hạn Vùng mua Chôt lời Cắt lỗ Giá hiện tại Ghi chú 

PVD Mua Ngắn hạn 12.5 15 11.5 12.7 <= T9/2018 

PVD: TÍCH LŨY VÙNG ĐÁY 

PVD đang gặp những chắc trở trong ngắn hạn, khi mà LN 6 tháng đầu năm duy trì mức âm, hoạt động khai thác dầu khí 

vẫn chưa triển khai mạnh. Vùng giá hiện tại của PVD đã thấp nhất lịch sử, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy đã bắt đầu có dấu 

hiệu tạo đáy bằng mẫu hình “falling wedge” cho sóng “v”. Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích lũy cổ phiếu PVD và thời điểm 

mua ngay sau khi thông tin BCTC quý 2/2018 phát ra tín hiệu tiêu cực về hoạt động kinh doanh: 

 Tín hiệu RSI đang giao dịch gần mức 50 điểm, và tiếp tục giằng co chờ các tín hiệu tăng vượt xu hướng ngắn hạn. 

 Đường MACD mặc dù vẫn nằm dưới mốc 0 điểm, nhưng đã bắt đầu hướng lên và phân kỳ với đường giá, kết hợp 

với đường signal cắt lên đường MA.  

 Ichimoku tuần đã xuất hiện đám mây dày phía trước, có xu hướng kéo giá đi lên. 

Kết luận:  

Mặc dù ngắn hạn PVD gặp khó khăn với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhưng chúng tôi cho rằng đây chính là thời 

điểm thích hợp để NĐT tích lũy cổ phiếu với giá rẻ. Các tín hiệu ngắn hạn đang tốt dần lên, trong khi đó giá đang tích lũy đi 

ngang khá vững tại vùng này. 

 Điểm break: Giá đã break khỏi trendline giảm trong phiên 18/7 

 Về thời gian: Chúng tôi dự báo có PVD có thể đạt được mục tiêu trong khoảng 3 tháng. 

 Khối lượng: Cần thêm tín hiệu về khối lượng để xác nhận 

 Rủi ro: Ảnh hưởng nhẹ bởi thông tin lợi nhuận quý 2 và giá dầu thế giới có xu hướng giảm thêm trong cuối tháng 

7/2018.   

 

BẢNG TÓM TẮT 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ 

 (HOSE: PVD) 

Đơn vị: 1.000 đồng 
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STT  Tổ chức Ngày khuyến nghị Tín hiệu Vùng giá Mục tiêu Cắt lỗ Thời gian Loại khuyến nghị 

1 PHS 16/05/2018 Quan sát 21.0 20.2  - PTCB 

2 DAS 19/07/2018 Mua 12.5 15 11.5 3 tháng PTKT 

CÁC KỊCH BẢN KHÁC 

KHUYẾN NGHỊ CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÁC 
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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, hiện 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 đi đầu trong một số dịch vụ tài chính có công nghệ cao. DAS hiện là cổ đông lớn của nhiều công ty, và 
là chủ sở hữu của Công ty quản lý Quỹ đầu tư Đông Á. Công ty hiện có đầy đủ các nghiệp vụ chứng khóan gồm: Môi giới, 
Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn tài chính và Tư vấn đầu tư, Lưu ký chứng khoán.  

 

Hệ thống chi nhánh  
  

 Trụ sở chính: 

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

Điện thoại: (848) 3833 6333 

Fax: (848) 3833 3891  

 Chi nhánh Sài Gòn: 

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

Điện thoại: (84.8) 3821 8666 

Fax: (84.8) 3821.4891 

 Chi nhánh Hà Nội: 

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

Điện thoại: (844) 3944 5175 

Fax: (844) 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.  


