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Thông tin giao dịch  

Giá hiện tại  32.800 

EPS cơ bản (đồng) 5.070 

P/E (lần) 6,59 

Nhóm ngành 
Công nghiệp đa 

ngành 

Nhóm vốn hóa Large - Cap 

Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 38.300 

Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 27.600 

Số lượng CP lưu hành (cp) 310.056.094 

KLGD BQ 20 ngày (cp/phiên) 781.013 

% sở hữu nước ngoài 49,00 

  

Chỉ báo kỹ thuật 

SMA – 20 Tiêu cực 

SMA – 60 Tích cực 

MACD Tiêu cực 

RSI Tiêu cực 

MFI Trung lập 

Bollinger bands Tiêu cực 

  

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự (Standard Pivot) 

Pivot Point 33.055 

Pivot S1 31.611 

Pivot S2 30.172 

Pivot R1 34.495 

Pivot R2 35.939 

Áp lực cung mạnh xuất hiện – REE đã đánh mất xu 

hướng tăng giá ngắn hạn. 

REE là một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn đã ghi nhận 
mức tăng tích cực hơn so với thị trường trong suốt giai 
đoạn biến động tháng 1 & 2/2019. Tuy nhiên, sang đến 
tháng 3/2019 thì xu hướng cổ phiếu đã suy yếu kèm theo 
những dấu hiệu của áp lực phân phối xuất hiện. 

Chốt phiên 19/03, Cổ phiếu REE đã có liên tiếp 03 phiên sụt 
giảm mạnh và đồn thời đánh mất ngưỡng hỗ trợ 33.000 
đồng. Khối lượng cao biểu hiện nguồn cung đang gây tác 
động xấu tới tâm lý và cổ phiếu có thể đang hình thành xu 
hướng giảm giá. 

Nhà đầu tư được khuyến nghị BÁN cổ phiếu REE quanh 
vùng giá 33.000 cho chiến lược giao dịch ngắn hạn. Trong 
đó: 

- Mức chênh lệch giá kỳ vọng : 14,63 % 

- Rủi ro dừng lỗ tối đa : 6,71 % 

- Chu kỳ biến động kỳ vọng: 25 phiên giao dịch. 

Điểm nhấn kỹ thuật 

 Xu hướng trung hạn của REE là một kênh đi ngang rộng 

trong khoảng từ 28.000 - 35.000 kéo dài từ tháng 6/2018 

đến nay. 

 Cổ phiếu hiện đang có dấu hiệu kết thúc pha tăng giá của 

xu hướng trung hạn. Mẫu hình phân phối dạng Double Top 

cùng sự xác nhận của các phân kỳ đảo chiều với chỉ báo 

đang để ngỏ khả năng của áp lực bán chi phối trong thời 

gian tới  

 Nếu tiếp tục xuyên thủng ngưỡng 32.000 trong các phiên 

tới, cổ phiếu có khả năng cao sẽ lùi sâu kiểm định vùng 

đáy trung hạn.  

Rủi ro xu hướng 

 Vùng giá 32.000 hội tụ nhiều yếu tố hỗ trợ xu hướng ngắn 

và trung hạn. Lực cầu tại đây cần được quan sát chặt chẽ 

để đánh giá khả năng tạo lập vùng cân bằng mới. 

 Nếu giá đảo chiều và vượt qua ngưỡng 35.000 thì kịch bản 

cho xu hướng ngắn hạn sẽ cần phải được xem xét lại. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

Đồ thị tuần  

 

Sau khi tạo lập đỉnh cao mới tại 

vùng giá 40.000 vào đầu 2018 thì 

REE đã bước vào pha điều chỉnh 

của xu hướng dài hạn.  

Trong thời gian từ tháng 6/2019 

đến nay thì giá cổ phiếu đang liên 

tục dao động ngang trong khoảng 

rộng 28.000 – 35.000.  

Dấu hiệu bứt phá của REE trên đồ 

thị tuần gần đây không có được sự 

ủng hộ mạnh mẽ của khối lượng. 

Nếu bứt phá thất bại, cổ phiếu có 

thể sẽ một lần nữa lùi về khu vực 

hỗ trợ mạnh trung hạn. 

Đồ thị EOD  

 

 

Trên đồ thị ngày, những dấu hiệu 

cảnh báo rủi ro của REE cũng đang 

được nhấn mạnh. Cụ thể, thanh 

khoản liên tục duy trì ở mức cao 

nhưng độ dốc tăng giá giảm bớt. 

Mô hình Double Top với mức biến 

động 6% báo hiệu khả năng của 

giai đoạn phân phối. 

Phiên giao dịch 19/03, đường giá 

đã xuyên phá xuống khỏi vùng đáy 

đầu tháng 3 và phá vỡ quy luật tăng 

giá ngắn hạn. Dấu hiệu này cũng 

đồng thời kích hoạt cho các phân kỳ 

đảo chiều xuất hiện tại các chỉ báo 

quan trọng gồm MACD, RSI… và 

tín hiệu bán tạo bởi giao cắt OBV và 

SMA (20,OBV). 

Nếu cổ phiếu tiếp tục đánh mất 

mức giá 32.000 – vùng đệm hỗ trợ 

tạo bởi các đường trung bình ngắn 

và trung hạn; mục tiêu giảm giá có 

thể lùi sâu hơn về vùng hỗ trợ 

28.000 – 29.000 của xu hướng 

trung hạn.  

Vị thế stoploss của REE được xác 

định tại mức giá 35.000, tương ứng 

với việc cổ phiếu đảo chiều tăng và 

vượt qua khu vực kháng cự mạnh. 
 

Tuyên bố miễn trách nhiệm  

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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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 nắm giữ 65 cổ phiếu 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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