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Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ

thuật, chúng tôi cho rằng NKG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ

gần nhất là 12.0 - 12.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ

trợ 12.0 - 12.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự

14.0 - 14.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức

Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng

15%.

ACC MFI

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ

thuật, chúng tôi cho rằng NLG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ

gần nhất là 22.5 - 23.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ

trợ 22.5 - 23.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự

23.4 - 24.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức

Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng

10%.

Mã cổ phiếu NKG - CTCP Thép Nam Kim

Phân tích

Mã cổ phiếu NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

Phân tích

%R

Chỉ báo kỹ thuật

14.0 - 14.5Vùng chốt lời ngắn hạn:Vùng mua:

Chỉ báo kỹ thuật

ACC

Stochastic ROC

CCI

RSI

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU - NKG, NLG, NTL, NT2
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POS

ADX

MACD

23.5 - 24.0Vùng chốt lời ngắn hạn:

%R

MACD

MFI

POS

Stochastic ROC
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CCI ADX

RSI

12.0 - 12.5

Vùng mua: 22.5 - 23.0
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MACDRSI

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ

thuật, chúng tôi cho rằng NT2 sẽ kiểm tra vùng kháng

cự gần nhất là 31.0 - 31.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ

trợ 28.5 - 29.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự

31.0 - 31.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức

Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng

10%.

Chỉ báo kỹ thuật

ACC MFI

MACD
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CCI ADX

Vùng mua: 11.0 - 11.5

Ngày 21/03/2016

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU - NKG, NLG, NTL, NT2

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ

thuật, chúng tôi cho rằng NTL sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ

gần nhất là 11.0 - 11.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ

trợ 11.0 - 11.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự

12.0 - 12.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức

Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng

10%.

Chỉ báo kỹ thuật

Phân tích
Mã cổ phiếu NTL - CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Mã cổ phiếu NT2 - CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Phân tích

12.0 - 12.5Vùng chốt lời ngắn hạn:

%R

ACC

POS

Stochastic ROC

MFI

CCI ADX

%R POS

Stochastic ROC

31.0 - 31.5Vùng chốt lời ngắn hạn:Vùng mua: 28.5 - 29.0 RSI
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Hội sở chính 

Trụ sở: 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội 

Tel: (84 - 4)6 275 3844;  

Hotline: 19006636 

Fax: (84 - 4)6 275 3816 

Tổng đài đặt lệnh: (84 - 4)6 275 8888

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 

Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà 31-33-35 Hàm nghi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

Tel: (84 - 8)3 824 6468  

Fax: (84 - 8)3 824 6550 

Tổng đài đặt lệnh: (84 - 8)3 829 9090

Diễn giải

Khái niệm Diễn giải

là mức giá A mà tại đó sự phản ứng của mức cung trên thị trường đủ sức kháng cự trước mức cầu và khiến cho

giá hàng hóa giảm trở lại.

là mức giá B mà tại đó sự phản ứng mức cầu trên thị trường đủ sức hỗ trợ và phản kháng mức cung trên thị

trường để từ đó hỗ trợ giá khiến cho giá có xu hướng tăng trở lại.

Mức kháng cự

Khuyến cáo

Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm 

tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn thận

dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có

thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một

hình thức chào bán hoặc lôi kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. ASEAN SECURITIES cũng như các công ty con và toàn thể

cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập

trong báo cáo này. ASEAN SECURITIES sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này. Nhà

đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và ASEAN SECURITIES hoàn

toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài liệu này chỉ nhằm mục

đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép

và phân phối lại đối với tài liệu này.

Mức hỗ trợ


