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PVT – Phá vỡ xu hướng giảm 
trong trung hạn 

- PVT di chuyển trong kênh giá tăng  xu 
hướng tăng chiếm ưu thế trong ngắn hạn. 

- Giá đang phá vỡ đường trendline giảm 
trung hạn  xu hướng trung hạn đang 
đảo chiều. 

- Khối lượng gia tăng kèm các nhóm chỉ 
báo cho tín hiệu tích cực hàm ý về sự xác 
nhận xu hướng. 

 Xu hướng tăng ngắn hạn duy trì. 

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

19-19.5 20.5-21 17-17.5 15-15.5 
 

Thống kê 20/03/2019 

Giá thị trường (VND)    17,900  

Thấp/Cao 52 tuần (VND) 13.6-20.4k 

SL lưu hành (triệu cp) 281 

Vốn hóa (tỷ đồng) 5,038 

% khối ngoại sở hữu 33% 

SL cp tự do (triệu cp)    106.46  

KLGD TB 3 tháng (cp)  397,174 

Index: VNIndex / HNX 1,002/110 
Nguồn: Bloomberg 

Tương quan với VN-Index 

 
  

Nguồn: Bloomberg 

Giao dịch khối ngoại 

   

Nguồn: Fiinpro 

Cơ cấu sở hữu  20/03/2019 

PVN 51.0% 

Yurie Asset Management Inc 6.4% 
Nguồn: Bloomberg 
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 Chỉ báo Đánh giá Tín hiệu 

Nhóm chỉ báo  
xu hướng 

MA (10)  
Các đường MA ngắn và các đường 
MA trung hạn đi lên  Xu hướng 
trung hạn đang đảo chiều. 

MA (20)  

MA (50)  

MA (100)  

Nhóm chỉ báo  

xác nhận xu 
hướng và  
độ mạnh 

ADX (14)  - +DI > -DI, hai đường đi ngang 

- ADX = 23, đi ngang. 

 Xu hướng tăng đươc hình 
thành nhưng chưa mạnh. 

+DI (14)  

-DI (14)  

Nhóm chỉ báo  
dao động 

RSI(14)  Đi ngang trên đường 50 

Stochastic (15,3,3)  Cắt lên đường signal 

Nhóm chỉ báo 
khối lượng 

KLGD  Có xu hướng gia tăng 

OBV  Tăng trưởng tích cực 
  

Khuyến nghị: MUA 

- Mua tại vùng giá hiện tại 17.5-18.5k.  

- Đồng thời cắt lỗ dưới 17.2k, cạnh dưới 
đường kênh giá điều chỉnh. 

 
 

 

Mã 
Khuyến 

nghị 

Vùng 

mua 
Chốt lời Cắt lỗ 

PVT MUA 17.5-18.5 19-20 17.2 
 

 
Source: Bloomberg, Fiinpro 

Thông tin cơ bản:  

- PVT là công ty con của Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam (PVN). 

- Hoạt động trong ngành dịch vụ vận tải dầu 
khí. 

- Là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành 
của Việt Nam. 

- Vận chuyển dầu khí cho nhà máy lọc dầu 
Bình Sơn, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhà 
máy lọc Dung Quốc. 

 

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

DT thuần (tỷ VND)  1,782   2,093   1,736   1,912   6,148   7,523  

Tăng trưởng DT 8% 53% 22% 12% -9% 22% 

LN ròng (tỷ VND)  127   192   101   232   450   652  

Tăng trưởng LN ròng 19% 272% -1% 23% 8% 45% 

EPS (VND) cơ bản  451   681   359   826   1,436   2,183  

Tổng Tài sản (Ngàn tỷ VND)  9,287   9,860   9,800   10,202   9,204  10,202  

Vốn CSH (tỷ VND)  4,812   4,699   4,810   5,140   4,662   5,140  

 BVPS (VND)   13,553   13,109   13,448   14,293   13,102  14,293  

Đòn bẩy (TTS/VCSH)  2.5   2.6   2.6   2.6   2.5   2.5  

ROE (%) 13% 15% 15% 15% 11% 14% 
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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. 


