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Thông tin cổ phiếu Biến động cổ phiếu 
 

KLCP đang niêm yết 2.637.707.954 

KLCP đang lưu hành 2.637.707.954 

Kế hoạch cổ tức 2017 N/A 

Sở hữu nước ngoài 10.58% 

Room còn lại 485.957.359  

1 tháng +14% 

3 tháng +44% 

6 tháng +80% 
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Chỉ báo 

 Chỉ báo  Xu hướng Tín hiệu 

Nhóm chỉ báo xác nhận xu hướng 

ADX (14) Giảm 
Tiêu cực khi đường –DI đã cắt lên +DI trong khi ADX đang đi 

xuống. Điều này cho thấy xu hướng đang yếu đi. 
+DI (14) Giảm 

-DI (14) Tăng 

Nhóm chỉ báo sức mạnh giá 

 

MA (20) Tăng Tích cực, các đường MA(20), MA(36) đều đang hướng lên và 

có độ dốc khá cao. Giá bật tăng mạnh từ MA(36). MA(36) Tăng 

RSI(14) Giảm 
Trung tính, RSI đang đi xuống nhưng vẫn duy trì trên 40-50, 

vùng thị trường giá lên. 
 

Nhận định 

 

1 
VIC duy trì bên trên các đường trung bình động MA(36) và MA(50), cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ. Chỉ báo RSI 

hiện bật tăng trở lại từ ngưỡng 50. Vùng 40-50 là vùng hỗ trợ cho xu hướng tăng ở mỗi nhịp pullback của giá. 

2 

Đếm sóng Elliott, VIC đang giảm ở sóng 4 của sóng V tăng giá dài hạn. Giá bật tăng từ ngưỡng 113.9k, tương đương giá điều 

chỉnh 61.8% độ dài sóng 3 trước đó. Do đó, sóng 4 kỳ vọng đã kết thúc tại 113.9k và VIC đang đi lên ở sóng đẩy thứ 5. Cây nến 

Hammer cũng xác nhận tín hiệu tạo đáy ngắn hạn.  

3 
Ngưỡng 113.9k cũng trùng với đường MA(36) và đường Internal Trendline. Điều này góp phần tăng độ đáng tin cậy của 

ngưỡng 113.9k. Đây cũng là ngưỡng cắt lỗ cho vị thế mua đề xuất. Mục tiêu cho VIC 139k.  

 

Hành động 

Giá đang test cung sau khi bật tăng mạnh phiên 20-04. Trong các phiên tới, kỳ vọng giá sẽ còn điều chỉnh với khối lượng sụt giảm. 

Vùng mua VIC dự kiến quanh 120k. Giá điều chỉnh nhưng không được vi phạm ngưỡng 113.9k, cũng là ngưỡng cắt lỗ cho vị thế mua 

đề xuất. 

 

Trạng thái Giá mục tiêu Giá cắt lỗ Giá mua Reward/Risk Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng Thời gian đầu tư 

CHỜ MUA 139 <113.9 120 3.2:1 15% 3 tháng 
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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, 
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