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Thông tin cổ phiếu  

Giá hiện tại 15.800 

Giá cao nhất 52 tuần (VND/cp) 19.000 

Giá thấp nhất 52 tuần (VND/cp) 12.050 

Số lượng CP lưu hành (cp) 67.859.192 

KLGD BQ 30 ngày (cp/phiên) 92.742 

% sở hữu nước ngoài 26,26 

EPS 2017 1.630 

P/E (lần) 9,75 

Chỉ tiêu kỹ thuật 

Ngưỡng hỗ trợ 13.300 

Ngưỡng kháng cự 20.000 

EMA (05) 15.620 

EMA (20) 15.250 

EMA (60) 14.870 

EMA (240) 15.870 

Xu hướng  

Dài hạn (>12 tháng) Downtrend 

Trung hạn (6-12tháng)  Sideway 

Ngắn hạn (<6 tháng) Sideway 
 

Nhận định kỹ thuật: 

 Diễn biến giá cổ phiếu VNS nằm trong trend tăng kéo dài từ 

năm 2009 tới nay: Đường xu hướng tăng được xác định bởi 2 

đáy năm 2009 và 2011 đang cho thấy giá cổ phiếu VNS đang 

giao động trong trend tăng dài hạn. 

 Các đường EMA 150 và EMA 240 đóng vai trò hỗ trợ - kháng 

cự tốt cho diễn biến giá cổ phiếu VNS: Backtest quá khứ, 2 

đường EMA 150 và EMA 240 thể hiện vai trò hỗ trợ - kháng cự 

tốt trong các nhịp tăng – giảm của giá VNS. 

 Giá cổ phiếu VNS đang tích lũy ở vùng hỗ trợ trong xu 

hướng tăng: Backtest trong quá khứ, ở đồ thị tháng giá VNS 2 

lần (năm 2009 và 2011) chạm trendline với thanh khoản rất thấp 

và sau đó bật tăng trở lại. Kể từ tháng 11/2017 tới nay, giá VNS 

có sự tích lũy lại với thanh khoản cạn dần trên vùng hỗ trợ theo 

trendline, thanh khoản tại các điểm tiếp xúc với trendline đang 

có sự thu hẹp và gia tăng khi các nhịp hồi phục diễn ra. 

 Cầu mạnh dần, giá cổ phiếu VNS đang có xu hướng vượt 

kháng cự để hình thành xu hướng tăng: Trong quá trình tích 

lũy từ tháng 11/2017 tới nay, các nhịp tăng tại ngày 27/12/2017 

và 28/03/2018 đưa giá VNS tiếp xúc đường EMA 150 với thanh 

khoản cao hơn 2 lần so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu 

đẩy giá tăng dần xuất hiện. Ngày 06/06/2018, lực cầu đột biến 

với hơn 500 nghìn đơn vị, gấp 4 lần trung bình 5 phiên đưa giá 

VNS thử vượt EMA 150, sau đó, lực bán đưa giá trở về vùng hỗ 

trợ và được hấp thụ hết tại đây. Từ 12/07 tới nay xuất hiện nhiều 

phiên tăng giá có thanh khoản lớn đang cho thấy sự hiện diện 

của cầu vùng giá cao, các phiên giảm điểm nhẹ với thanh khoản 

nhỏ hàm ý lực cung ít và không đáng kể. Nến Bullish belt hold 

line ngày 16/08 xuất hiện với thanh khoản gần 300 nghìn đơn vị, 

gấp 3 lần trung bình 20 phiên đưa giá VNS tiếp cận đường EMA 

240 thể hiện cầu đang mạnh dần và cố gắng vượt kháng cự. 

Khuyến nghị: 

 Các nhà đầu tư có thể tiến hành mua gom cổ phiếu VNS trong 

khoảng giá 14.000-16.000 đồng cho mục đích ngắn hạn. 

 Target: Vùng giá 20.000 đồng, được xác định bởi mức 

Fibonacci retracement 38,2% tính từ nhịp giảm từ tháng 

09/2016 đến tháng 12/2017. 

 Stoploss: Nếu giá đóng cửa thủng 14.000 nhà đầu tư nên cân 

nhắc đóng vị thế đối với cổ phiếu VNS. Mức stoploss được xác 

định bởi hỗ trợ ở đáy vùng tích lũy trên trendline dài hạn. 
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Đồ thị kỹ thuật (đồ thị EOD) 

Đồ thị theo tháng của VNS: 

 

 

 

Đồ thị theo ngày của VNS: 

  

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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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, 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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