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HTN: HỒI PHỤC MẠNH MẼ

Quan điểm đầu tư: 

Mô hình cốc tay cầm đang được hình thành với diễn
biến tăng điểm từ đáy của tháng 8 với HTN.

• Đà phục hồi của HTN đã mạnh hơn đáng kể so với
thị trường chung khi nhanh chóng trở lại vùng đỉnh
cũ trước đây . Thanh khoản liên tục gia tăng tại các
nhịp tăng điểm của cổ phiếu ngụ ý lực cầu mua vào
khá tốt .

• Thêm vào đó, đồ thị tuần đang thể hiện 1 nhịp
tăng vững vàng, với thanh khoản duy trì rất khá
vượt bình quân 20 phiên, củng cố cho việc dòng
tiền đang trở lại .

• Đường MACD cắt lên đường signal và cho xu hướng
đi lên cho thấy xu hướng tăng điểm đang tiếp diễn .

• Chỉ báo RSI liên tục duy trì tại vùng quá mua ngụ ý
sự gia tăng tích cực về giá giai đoạn hiện tại .

Do đó, chúng tôi khuyến nghị mở vị thế mua. Có thể
sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn tại vùng giá
hiện tại, đây sẽ là cơ hội tích lũy cổ phiếu với mức giá
tốt nhất .

Thông tin, HTN dự trình phương án phát hành 39,6
triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 80%.
Phát hành tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ, nhằm bổ
sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ tạo
áp lực pha loãng trong ngắn hạn, nhưng sẽ là thông
tin thúc đẩy giá cổ phiếu đi lên trước ngày GDKHQ.

Mã  CP Giá HT Giá mục tiêu Giá cắt lỗ Xu hướng Tín hiệu Vùng mua Kháng cự Hỗ Trợ

HTN 47.2 55 42 Tăng giá Mua 45 - 46 50 44
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HDC: CON SÓNG MỚI?

Quan điểm đầu tư: 

Xu hướng tăng giá mới trở nên rõ ràng sau
phiên bật mạnh cuối tuần trước đi kèm thanh
khoản gia tăng mạnh .

• Ý chí mua lên khá rõ ràng, sau chuỗi giao dịch
tích luỹ trong 1 tháng qua.

• Biên độ giao động hẹp dần trong nhịp tích lũy ,
với thanh khoản rất thấp ngụ ý lực bán rất
yếu và gần như cạn kiệt, bất chấp các diễn
biến chưa thực sự khởi sắc của thị trường giai
đoạn tháng 8 và 9 hiện tại .

• Đường MACD đang hướng cắt lên đường signal
ngụ ý 1 xu hướng tăng mới đang đến . Đồ thị
tuần cũng thể hiện 1 nhịp tăng tích cực, với
vùng giá cao bên trên không có lực cung bán
ra chờ sẵn , khi bị kẹt lại tại các nhịp điều
chỉnh trước đó. Do đó chúng tôi khuyến nghị
mở vị thế mua.

Thị trường BĐS được kỳ vọng sẽ có nhiều biến
chuyển tích cực đặc biệt tại khu vực Vũng Tàu
vào cuối 2021 và đầu năm sau 2022, khi các
động thái nới lỏng giãn cách được mở ra. Đây
được xem là động lực tạo cú hích mới cho hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp và giá cổ
phiếu .

Mã  CP Giá HT Giá mục tiêu Giá cắt lỗ Xu hướng Tín hiệu Vùng mua Kháng cự Hỗ Trợ

HDC 68.2 80 61 Tăng giá Mua 65 - 68 70 65
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên TPS không đảm bảo sự chính xác và

đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp

lý trong thời điểm đưa ra báo cáo.

Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào.

TPS và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của TPS và các công ty con có thể có lợi ích trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này.

TPS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. TPS 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 toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. TPS nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản

toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận của TPS
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