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 Trong trung hạn, một xu hướng tăng hình thành từ vùng đáy
8.200 và duy trì cho đến hiện tại đang chi phối biến động của
VGT. Chiều tăng dần đường bình quân khối lượng 20 phiên
xuyên suốt độ dài kênh giá cho thấy sự quan tâm của dòng
tiền đang hiện hữu. Tuy nhiên, sau khi tạo đỉnh tại vùng giá
13.500 vào tháng 9/2018 thì đà tăng đã chững lại, nhịp hiệu
chỉnh kỹ thuật diễn ra trong giai đoạn tháng 10 đã khiến VGT
lùi về kiểm tra lại vùng giá 11.000 và đồng thời xác nhận vai
trò hỗ trợ của đường xu hướng trong kênh giá nêu trên.
 Trong khoảng 02 tuần gần đây, VGT vẫn đang duy trì trạng
thái tăng dần và bám sát đường xu hướng. Tần suất nhiều
hơn của các cột khối lượng cao trong phiên tăng điểm thể
hiện dòng tiền tích cực đang hỗ trợ xu hướng. Dấu hiệu tăng
kèm khối lượng giao dịch đột biến xuất hiện trong phiên 31/10
đã giúp đường giá vượt lên SMA 20 phiên.
 Chốt Phiên 21/11, VGT đang tạm dừng ở mức giá 12.600. Cổ
phiếu đã có 06 phiên dao động giằng co quanh mức giá
12.500. Thanh khoản giảm nhẹ cùng các thân nến biến động
hẹp cho thấy hiện tượng test cung đang diễn ra. Nếu VGT
tiếp tục bứt phá, tiến sâu hơn vào vùng kháng cự 13.000 –
13.500 thì sẽ là tín hiệu tích cực xác nhận khả năng bắt đầu
nhịp tăng mới dựa trên kênh xu hướng trung hạn.
 Về chỉ báo, sự vận động của SMA 60 phiên và đường xu
hướng ngay bên dưới đường giá là cơ sở để nhận định xu
hướng tăng vẫn hiện hữu. RSI (14) đang nằm phía trên mức
bình quân 50 cũng để ngỏ dư địa tăng cho các biến động kế
tiếp.
 Sử dụng Fibonacci mở rộng để dự phóng cho khả năng tăng
giá, ngưỡng mở rộng 100,0% tai 15.000 sẽ là mục tiêu ngắn
hạn cần xem xét.
 Ở chiều ngược lại, ngưỡng stoploss sẽ được xác định bởi
SMA 20 phiên. Nếu giá đóng cửa dưới SMA20 sẽ đồng thời
phá vỡ đường xu hướng trung hạn và kịch bản giá ngắn hạn
sẽ cần phải được đánh giá lại.
Khuyến nghị:
 Trong một vài phiên tới, dự kiến VGT có thể tiếp diễn giằng
co để kiểm định lực cung. Đây sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tìm
kiếm điểm vào cho kỳ vọng đi theo xu hướng trung hạn.
 Chúng tôi khuyến nghị Mua cổ phiếu VGT quanh vùng giá
12.500 – 13.000 cho mục tiêu là vùng giá 15.000.
 Nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược giải ngân từng phần để
hạn chế rủi ro trong bối cảnh VN-Index có khả năng chịu tác
động tâm lý từ bên ngoài.
 Thực hiện bán cutloss nếu giá đóng cửa đảo chiều giảm về
dưới 12.000 hoặc SMA 20 phiên.
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Chart 1 : Xu hướng ngắn trung hạn trên khung thời gian EOD

Chart 2: Xu hướng dài hạn trên khung thời gian tuần
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Tuyên bố miễn trách nhiệm
Các thông tin, dự báo và khuyến nghị được cung cấp trong bản báo cáo này được dựa trên các nguồn thông tin tin cậy; tuy nhiên
FPTS không đảm bảo chắc chắn sự chính xác hoàn toàn và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong báo cáo
được đưa ra dựa trên cơ sở chủ yếu là phương pháp phân tích kỹ thuật, có sự đánh giá chủ quan của chuyên viên phân tích và
được xem là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo.
Các nhận định trong báo cáo này đại diện cho quan điểm của người viết và có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo
cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và không nên được diễn giải như một khuyến khích mua hay bán bất
cứ một cổ phiếu nào. FPTS sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với
việc sử dụng một phần hay toàn bộ thông tin hoặc ý kiến trong báo cáo này.
Báo cáo này không được phép sao chép, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận của
FPTS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.
Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, FPTS và 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 thị trường có thể được tham
khảo tại https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức
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