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BÁO CÁO PHÂN TÍCH K
Báo cáo cập nhật 30/08/2018 
Giá mục tiêu 183.300 
Kháng cự 198.300 
Hỗ trợ 162.000 
Tiềm năng tăng giá 11% 
  

 

Biểu đồ kỹ thuật

Tổng hợp các tín hiệu kỹ thuật 
Các chỉ báo 

 
Tín hiệu 

RSI (14) Overbought 
MACD (12,26) Buy 
ADX (14)  Buy 
Williams %R  Overbought 
 
Đường trung bình Tín hiệu 
MA (5) Buy 
MA (10) Buy 
MA(20) Buy 
MA (50)  Buy 
MA (200) Sell 
 
Thông tin cổ phiếu, ngày 30/08/2018 
Giá bình quân (VND) 165.800 
Số lượng CP niêm yết 78.355.000 
Vốn điều lệ (tỷ VND) 783,550 
Vốn hóa TT (tỷ VND) 12.691 
Khoảng giá 52 tuần (VND) 116 - 237 
% Sở hữu nước ngoài 42,89% 
% Giới hạn sở hữu NN 49% 
Chỉ số tài chính: 
Chỉ tiêu 2016 2017 6T2018 
EPS (vnd) 17.526 20.367 21.408 
BVPS (vnd) 80.904 94.830 97.180 
ROA(%) 14,54 11,97 11,19 
ROE(%) 30,02 24,41 22,53 

 

ự trở lại của người dẫn đầu 
Sau khi đạt đỉnh ở 237 nghìn đồng/cp ở thời điểm đầu năm 2018, CTD đ
sau đó, tạo đáy 2 ở ngưỡng 120.000 đồng/cp và 130.000 đồng/cp. V

ớc, CTD tiếp tục break đường trendline giảm trung hạn kể từ
ờ xu hướng hồi phục của thị trường chung kể từ đầu tháng 7.
từ đáy và còn cách đỉnh 30%. 

Các chỉ báo kỹ thuật đang ủng hộ xu hướng tăng của CTD. Về 
tăng vững chắc với đáy sau cao hơn đáy trước kể từ đầu tháng 7 và đang ti
quá mua (overbought)Về trung hạn, đường +DI giao cắt đồng th
ngày 31/7 và khoảng cách ngày càng rộng ra, trong khi đó ADX c
dài hạn, MACD đã xác nhận xu hướng tăng kể từ ngày 24/8.   

 các đường trung bình, CTD đã vượt qua các đường trung bình ng
như MA5, MA10, MA20 hay MA50 ngày. Hiện tại cổ phiếu này đang đ
MA200 ngày ở 170.000 đồng/cp, đây sẽ là thử thách đáng kể 

p tới. Nếu break thành công, cổ phiếu này sẽ cho tín hiệu tăng trong dài h
So với thị trường chung và cổ phiếu cùng ngành, CTD cho thấ
hơn 14% kể từ đầu tháng 8 so với 4,09% của Vnindex và -0,43% c

i những tín hiệu kỹ thuật rất khả quan, chúng tôi khuyến ngh
ục tiêu 183.300 đồng, kháng cự 198.300 đồng và hỗ trợ 162.000 đ

  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT (CTD) 

ểu đồ kỹ thuật 

u năm 2018, CTD đã giảm hơn 5 tháng 
ng/cp. Với đáy sau cao hơn đáy 

ừ đầu năm vào cuối tháng 7 
u tháng 7. Như vậy CTD đã tăng 42% 

 ngắn hạn, RSI tạo xu hướng 
u tháng 7 và đang tiến vào vùng 

ng thời năm trên – DI kể từ 
ng ra, trong khi đó ADX cũng tăng từ 15 lên 26. Về 

ng trung bình ngắn hạn và trung hạn 
u này đang đối mặt với đường 

 cho CTD trong những phiên 
u tăng trong dài hạn. 

ấy sự vượt chội với mức tăng 
0,43% của HBC 
n nghị Khả quan đối với CTD, giá 

.000 đồng 

 

 



 

Liên hệ trung tâm nghiên cứu: 
Chuyên viên phân tích:  
Ngô Quốc Hưng   Email: hung.ngoquoc@mbs.com.vn
Người kiểm soát: Trần Hoàng Sơn 
Email: Son.tranhoang@mbs.com.vn 
Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của MBS đư
phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá 
Xếp hạng Khi (giá mục tiêu – giá hi
MUA >=20% 
KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% 
PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10% 
KÉM KHẢ QUAN Từ -10% đến - 20% 
BÁN <= -20% 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 
Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân 
chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, Sau nhiều năm không ng
hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi gi
thị trường vốn. 
Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đ
Nội, TP, HCM, Hải Phòng và các vùng chiến lược khác
chính và doanh nghiệp. Là thành viên Tập đoàn MB bao g
Capital), Công ty CP Địa ốc MB (MB Land), Công ty Qu
MBS có nguồn lực lớn về con người, tài chính và công ngh
ít các công ty chứng khoán khác có thể cung cấp. 
MBS tự hào được nhìn nhận là: 
 Công ty môi giới hàng đầu, đứng đầu thị phần môi gi
 Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường v

về kinh tế và thị trường chứng khoán;  
 Nhà cung cấp đáng tin cậy các dịch vụ về nghiệp v
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2014 thu
cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không ch
báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên h
được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến ngh
bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa đượ
MBS HỘI SỞ 
Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 
ĐT: + 84 4 3726 2600 - Fax: +84 3726 2601 
Webiste: www.mbs.com.vn 
 

hung.ngoquoc@mbs.com.vn 

a MBS được xây dựng dựa trên mức chênh lệch của giá m

giá hiện tại)/giá hiện tại 

i Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là m
u năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong nh

m: môi giới, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đ

a MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành ph
c khác. Khách hàng của MBS bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và t

p đoàn MB bao gồm các công ty thành viên như: Công ty CP Qu
ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (AMC) và Công ty CP Vi

i, tài chính và công nghệ để có thể cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và d

môi giới từ năm 2009. 
ng với đội ngũ chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, cung cấp các s

p vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty quy mô vừa. 
n năm 2014 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin s

y và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.
t liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin c
n nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không đư

ợc phép của MBS. 

a giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ 

ng khoán MB (MBS) là một trong 5 công ty 
t trong những công ty chứng khoán 
ngân hàng đầu tư, và các nghiệp vụ 

u thành phố trọng điểm như Hà 
u tư cá nhân và tổ chức, các tổ chức tài 

m các công ty thành viên như: Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB 
n MB (AMC) và Công ty CP Việt R,E,M,A,X (Viet R,E,M). 

m và dịch vụ phù hợp mà rất 

p các sản phẩm nghiên cứu 

ng thông tin sử dụng trong báo 
. Quan điểm thể hiện trong 

t thông tin cũng như ý kiến nào 
Báo cáo này không được phép sao chép, tái 


