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VCS – Kỳ vọng tăng giá ở sóng 5  

- Nhịp giảm từ ngưỡng 135k là nhịp điều 
chỉnh tương ứng sóng 4 của sóng tăng dài 
hạn hình thành từ giữa 2013.  

- Sóng 4 đã điều chỉnh 61.8% sóng 3 trước 
đó tương ứng ngưỡng 55.5k. Do đó, sóng 
4 đã kết thúc tại ngưỡng này. 

- Giá đóng cửa trên vùng 70-72k sẽ xác 
nhận xu hướng tăng dài hạn quay lại. 

 Giá kỳ vọng tạo đáy lớn và đang quay 
lại xu hướng tăng.  

Kháng cự 2 Kháng cự 1 Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 

95-100 70-72 60-65 50-55 
 

Thống kê 07/03/2019 

Giá thị trường (VND)  67,600  

Thấp/Cao 52 tuần (VND) 60.9k-
137.1k 

SL lưu hành (triệu cp) 157 

Vốn hóa (tỷ đồng) 10,600 

% khối ngoại sở hữu 3% 

SL cp tự do (triệu cp) 22.5 

KLGD TB 3 tháng (cp)  203,045 

Index: VNIndex / HNX 994/109 
Nguồn: Bloomberg 

Tương quan với VN-Index 

 
  

Nguồn: Bloomberg 

Giao dịch khối ngoại 

   

Nguồn: Stoxplus 

Cơ cấu sở hữu  07/03/2019 

PHUONG HOANG XANH 
A&A JSC 81.6% 

Nguồn: Bloomberg 
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 Chỉ báo Đánh giá Tín hiệu 

Nhóm chỉ báo  
xu hướng 

MA (10)  
Các đường MA ngắn đi lên và các 
đường MA trung hạn đi xuống  Sự 
Tích lũy trong xu hướng trung hạn  

MA (20)  

MA (50)  

MA (100)  

Nhóm chỉ báo  
xác nhận xu 
hướng và  
độ mạnh 

ADX (14)  - +DI > -DI và hai đường đang có 

xu hướng phân kỳ. 

- ADX= 27 nhưng đang đi xuống 

Chưa rõ xu hướng, giai đoạn 
sideways. 

+DI (14)  

-DI (14)  

Nhóm chỉ báo  
dao động 

RSI(14)  Tăng và đi lên trên đường 50 

Stochastic (15,3,3)  Tăng và duy trì trên vùng quá mua 

Nhóm chỉ báo 
khối lượng 

KLGD  Ổn định 

OBV  Tích cực 
  

Khuyến nghị: MUA 

- Mua khi giá break lên trên vùng 71-72, cắt 
lỗ dưới MA20, vùng 65. Mục tiêu 100k 

- Nếu giá bứt phá qua kháng cự 100-102, 
thì nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng với 
mục tiêu tiếp theo quanh 120k.  

 
 

Mã 
Khuyến 

nghị 
Vùng 
mua 

Chốt lời Cắt lỗ 

VCS MUA 71.7-72.5    100 64.5 
 

Nguồn: Bloomberg  

Thông tin cơ bản:  

- VCS là doanh nghiệp sản xuất đá thạch 
anh chất lượng cao được cổ phần hoá từ 
2005 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. 

- Tháng 12 năm 2007, công ty bắt đầu niêm 
yết trên HNX.  

- Ngoài tiêu thụ trong nước, doanh nghiệp 
còn xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài 
chủ yếu thị trường Bắc Mỹ…  

 

Tỷ đồng 1Q2018 2Q2018 3Q2018 4Q2018 2017 2018 

DT thuần (tỷ VND) 965.6 1,187.0 1,062.6 1,306.5 4,352.5 4,521.6 

Tăng trưởng DT -15% 10% 4% 18% 34% 4% 

LN ròng (tỷ VND) 218.5 302.2 269.3 333.4 1,121.8 1,123.5 

Tăng trưởng LN ròng 22% -24% 1% 20% 65% 0% 

EPS (VND) cơ bản 635.0 1,757.0 1,566.0 1,959.0 6,730.5 6,548.0 

Tổng Tài sản (tỷ VND) 3,718.4 4,305.9 4,191.7 4,404.3 3,809.8 4,404.3 

Vốn CSH (tỷ VND) 2,405.5 2,707.7 2,814.8 2,730.6 2,395.9 2,730.6 

 BVPS (VND)  15,034.2 16,923.1 17,592.2 17,414.2 14,974.3 17,414.2 

Đòn bẩy (TTS/VCSH) 1.6 1.6 1.5 1.6 1.9 1.6 

ROE (%) 57% 46% 43% 44% 55% 41% 
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Khuyến cáo 

Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS được nêu trong báo cáo. Báo cáo này được 

viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các chuyên gia hoặc các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam. 

Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, 

chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho 

riêng mình các nhà đầu tư nên dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm 

thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. 

Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi giả định các thông tin này là đầy đủ và chính 

xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này. KIS không đưa ra, một cách ẩn ý hay rõ ràng, bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không 

chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác và đẩy đủ của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này. 

Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm đưa ra báo cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc 

nào mà không cần báo trước. 

KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các công ty được đề cập đến trong báo cáo này. Ngoài 

ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên quan đến việc viết hay phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng 

khoán hoặc chứng khoán phái sinh (bao gồm quyền chọn) của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh của công ty có liên 

quan theo cách phù hợp hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này. Vì thế, nhà đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc 

và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi ích mà điều đó có thể ảnh hưởng đến nhận định. 

Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của 

KIS. 


