Cổ phiếu ROS đã kết thúc giai đoạn điều chỉnh!

Đây là nhận định của Công ty cổ phần chứng khoán ARTEX trong bản báo cáo phân tích kỹ thuật cập nhật ngày 16/12. Mặc dù diễn biến thị trường
không thuận lợi, nhưng ROS đã nhận được sự hỗ trợ khá tốt ở ngưỡng 100.000 đồng và đang tạo đáy ngắn hạn. Đây vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất được
thêm vào FTSE Vietnam Index trong đợt review kỳ 1 của năm 2017. Theo ARTEX, ROS đang tạo đáy ngắn hạn với thanh khoản cạn kiện và ngưỡng hỗ trợ
100.000 đồng đã được thử thách thành công. Các thông tin gần đây như việc không được thêm vào danh mục FTSE Vietnam Index như dự kiến và đặc biệt
là chiều hướng thị trường không thuận lợi trong cùng thời điểm cũng khiến ROS điều chỉnh giảm giá 20%. Đây là cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu. Dự kiến
các bước giá mục tiêu mới là 150 nghìn đồng, và mục tiêu trung và dài hạn vẫn được giữ nguyên ở mức 250.000 đồng Giảm 20% do chưa được vào FTSE
Vietnam Index ROS không được thêm vào danh mục FTSE Vietnam Index trong đợt cơ cấu danh mục lần 4 năm 2016. Nguyên nhân chính là do thời gian
niêm yết không đáp ứng (thiếu khoảng 3 phiên giao dịch so với quy định), Thông tin này có thể khiến nhà đầu tư ngắn hạn không mặn mà với việc nắm
giữ thêm cổ phiếu, khi việc điều chỉnh sẽ diễn ra trong tuần này và ROS đã bỏ lỡ cơ hội đột phá trong tháng 12. ROS đã giảm từ mức giá 130.000 nghìn
đồng/CP về mức 104.000 đồng/CP và đang tạo đáy ở vùng giá này với khối lượng bằng 75,7% so với tháng trước. Sau 2 tuần điều chỉnh theo xu thế chung
của thị trường, ROS đang tạo đáy ngắn hạn với thanh khoản cạn kiện và ngưỡng hỗ trợ 100.000 đồng đã được thử thách thành công. Giai đoạn điều chỉnh
ngắn hạn là cơ hội tốt để tích lũy thêm cổ phiếu. 3 phiên liên tiếp, ROS đã thử lại và đứng vững trên 100.000 đồng, và dự kiến sau khi thử ngưỡng hộ trợ
thành công, cổ phiếu sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới với mục tiêu ngắn hạn 150.000 đồng Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu ROS
Cùng với việc tạo đáy ngắn hạn, ROS đang đón nhận nhiều thông tin tích cực. Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn
FLC đã đăng ký mua vào thêm 10 triệu cổ phiếu ROS . Việc mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 14/12/2016. Trước đó, ông Quyết từng
mua vào gần 100 triệu cổ phiếu ROS vào tháng 9/2016. Như vậy, với việc liên tiếp đăng ký mua vào cổ phiếu, nếu hoàn tất ông Quyết sẽ tăng sở hữu ROS
lên mức 289,55 triệu cổ phiếu, chiếm 67,33% vốn điều lệ. Hiện tại, ông Quyết đang là cổ đông lớn nhất của FLC Faros, khi sở hữu 279,55 triệu cổ phiếu ROS
. Đồng thời vợ ông, bà Lê Thị Ngọc Diệp cũng đang sở hữu 20,2 triệu cổ phiếu. Vợ chồng ông Quyết hiện nắm giữ 69,71% vốn điều lệ của FLC Faros. FLC
Faros cũng vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với AccorHotels - tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. AccorHotels sẽ tham gia quản lý khách
sạn Novotel Quy Nhơn do công ty FLC Faros làm chủ đầu tư. Novotel là một trong những thương hiệu của Tập đoàn AccorHotels, đơn vị có mặt tại trên 90
quốc gia, với 4.100 khách sạn được quản lý. Tại Việt Nam, Tập đoàn đang quản lý 11 khách sạn với các thương hiệu Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel,
Mercure và Ibis. Novotel Quy Nhơn với những dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo theo tiêu chuẩn quốc tế, được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố thu hút khách
du lịch trong nước và quốc tế đến với Bình Định. Bên cạnh đó, ARTEX nhấn mạnh triển vọng cổ phiếu ROS vào danh mục của FTSE ETF không thay đổi.
Theo đó, kỳ cơ cấu lại danh mục quý I sẽ diễn ra trong 2 tháng tới (chốt số liệu tháng 2 năm 2017). Do không có cổ phiếu nào mới niêm yết trong cùng thời
điểm có đủ các thông số về vốn hóa, thanh khoản và thời gian niêm yết tương tự, ROS vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất được thêm vào cho đợt review kỳ 1
của năm 2017. Ngọc Bích
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực
tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội
dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

