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Phân tích kỹ thuật 

 

❖ Kết quả kinh doanh tăng trưởng đều hàng năm hỗ trợ giá cổ phiếu duy trì xu 

hướng tăng dài hạn. KQKD FPT duy trì tăng trưởng hàng năm đạt trung bình 

khoảng 18.2% trong giai đoạn từ 2018-2021, giúp duy trì xu hướng tăng giá 

trong dài hạn khi đường giá đang giao dịch trên đường trung bình MA200 từ 

T3/2020. 

❖ KQKD 7 tháng tích cực hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn. Cùng với đà tăng của 

thị trường và KQKD 7 tháng đầu năm đạt 4.242 tỷ đồng tăng 23.7% svck thì 

phiên ngày 15/08/2022 FPT đã break kháng cự đường trung bình MA50 vùng 

87 với 1 cây nến tăng kèm thanh khoản lớn hơn TB 20 phiên. 

❖ Chỉ báo xu hướng MACD: Đường MACD đang nằm trên đường tín hiệu và cắt 

lên trên đường zero. 

❖ Chỉ báo RSI. Đang giao dịch tại vùng 65 và có xu hướng tăng lên vùng quá mua 

❖ Dải bollinger band. Bó hẹp tuy nhiên đang mở rộng dần theo chiều tăng của 

giá. 

Khuyến nghị: Mua  

Vùng giá hiện tại 88.900 VNĐ 

Giá Mua: Ở hỗ trợ MA50 vùng 87.000-88.000 VNĐ 

Giá mục tiêu 3 tháng: Tại đỉnh trước vùng 96.000 VNĐ (9,7%) hoặc nếu FPT vượt 

đỉnh cũ thì sẽ hướng đến vùng 106.000 VNĐ (21,1%) tại Fibonacci thoái lui Fibo 

(1.618). 

Giá cắt lỗ: FPT gẫy hỗ trợ đường MA20 tại vùng 85.000 VNĐ (-2,8%) 

Tỷ trọng khuyến nghị: Cổ phiếu trading khuyến nghị giao dịch 15% - 20% NAV. 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  
Công ty Cổ phần FPT (HOSE: FPT) 

MUA 
 

Giá hiện tại: 88.900 VNĐ 

Giá mục tiêu 3 tháng: 96.000 VNĐ (+9,7%) 

Giá cắt lỗ: 85.000 VNĐ (-2,8%) 

Tỷ trọng khuyến nghị: 15% - 20% NAV 

Xu hướng kỹ thuật: Tín hiệu tăng 

 

Chỉ số quan trọng 

Mã cổ phiếu FPT Ngành 

Vốn hóa 93.137 94.751 

P/E  18,85 18,56 

P/B  4,76 4,36 

ROE 22,32% 22,15% 

ROA 9,2% 9,16% 

   

KQKD 2021 6TH/2022 

Doanh thu 35.657 19.826 

LNG 13.700 7.968 

LNST 5.344 3.099 

Biên LNG 38.4% 40.1% 
 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán, ABS tổng hợp 

 

Nhóm thực hiện  

Phòng Phân tích Đầu tư  

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình  

Tầng 16, tòa nhà Geleximco,  

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội  

Điện thoại: (024) 3562 4626   

www.abs.vn | Hà Nội  

 

http://www.abs.vn/
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Phòng Phân tích Đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). Thông tin trình 

bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin 

trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố 

của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của ABS tham khảo và không mang tính chất mời chào 

mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin 

trong báo cáo, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ 

các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch 

nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo. ABS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất tài chính 

nào hoặc bất kỳ quyết định nào được thực hiện trên cơ sở thông tin được trình bày trong báo cáo này. Bản báo cáo này là sản 

phẩm thuộc sở hữu của ABS, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền 

thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ABS. 

 

Khuyến nghị cổ phiếu 

MUA    Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP   Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ 0% đến 15% 

BÁN   Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn 0% 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch phần 

trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu rõ trong 

báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

 

 

 

 

 

 

  


