
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                  

TIN THẾ GIỚI  
Fed giữ nguyên lãi suất, để ngỏ khả năng nâng lãi suất vào tháng 12  

Vào sáng ngày thứ Năm (02/11) giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã 

quyết định giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách 2 ngày, và cho biết các cơn 

bão vào cuối mùa hè năm nay nhiều khả năng sẽ không tác động lâu dài hơn tới hoạt 

động kinh tế. (chi tiết) 

Phá ngưỡng 6,500 USD, Bitcoin lập kỷ lục mới 

Bitcoin vừa đột phá ngưỡng 6,500 USD lên kỷ lục mợi trong ngày thứ Tư, sau khi 

CME Group thông báo kế hoạch tung ra các hợp đồng tương lai dựa trên Bitcoin vào 

cuối năm nay. (chi tiết) 

Tổng vốn hóa của 5 công ty công nghệ hàng đầu đã lên tới 3.3 ngàn tỷ USD 

Amazon, công ty mẹ của Google là Alphabet, và Microsoft đang khiến Phố Wall và 

Thung lũng Silicon phải há hốc mồm với các báo cáo tài chính mới nhất của họ hồi 

tuần trước. Và nhà đầu tư cũng dành nhiều hy vọng đối với Apple và Facebook khi 

họ chuẩn bị công bố báo cáo tài chính vào cuối tuần này. (chi tiết) 

Chứng khoán châu Á chạm đỉnh 10 năm nhờ triển vọng kinh tế tươi sáng trên 

toàn cầu 

Chứng khoán châu Á chạm đỉnh 10 năm vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư nhờ 

tăng trưởng kinh tế vững mạnh trên toàn cầu, và giá dầu nới rộng đà tăng nhờ hy 

vọng rằng các nhà sản xuất dầu chủ chốt sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng. 

(chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Giải mã hiện tượng lãi đột biến từ hoạt động dịch vụ của SHB 

Lãnh đạo ngân hàng SHB cho biết trong quý III, hoạt động dịch vụ của ngân hàng 

tăng thu nhờ nhiều khoản mục, trong đó nổi trội nhất là về bảo hiểm. (chi tiết) 

Chuyện gì đang xảy ra ở Hoa Sen? 

Sản lượng, doanh thu đều thuộc top cao trong số những doanh nghiệp ngành thép tuy 

nhiên, con số lợi nhuận 2 quý gần đây trong năm tài chính 2016-2017 của HSG đang 

cho thấy những bước lùi. (chi tiết) 

Bất ngờ với tỉ giá cuối năm 

Nếu từ đầu năm, người nào bán USD để gửi tiết kiệm và đến nay mua lại USD thì họ 

đã sinh lời kép bởi hưởng được lãi suất ngân hàng và phần chênh lệch do tỉ giá giảm. 

(chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

NKG - CTCP Thép Nam Kim - Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 21/12/2017. 

FLC - CTCP Tập đoàn FLC - Thông báo trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bằng cả cổ phiếu và tiền 

mặt. Theo đó, cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ thực hiện 7%, tương đương FLC sẽ phát hành hơn 

44,66 triệu cổ phiếu mới trong đợt này. Cổ tức bằng tiền mặt được trả theo tỷ lệ 3%. Thời gian thực hiện sau 

khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành cổ phiếu. 

BMP - CTCP Nhựa Bình Minh - Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 30/11/2017. 

SVI - CTCP Bao bì Biên Hòa – HĐQT thông báo kết quả kinh doanh quý III/2017 với doanh thu hơn 385 tỷ 

đồng, lợi nhuận trước thuế gần 21 tỷ đồng. Quý IV/2017, SVI đặt mục tiêu doanh thu 405 tỷ đồng, lợi nhuận 

trước thuế 21 tỷ đồng. Ngoài ra, SVI cũng sẽ thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, 

chi tiết sẽ được thông báo sau. 

AMD - CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group – Đã thông qua việc ký hợp đồng thi công giữa Công ty và 

CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) tại dự án số 265 Cầu Giấy, Hà Nội với tổng trị giá 18 tỷ đồng. 

ADS - Công ty cổ phần Damsan - Công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông 

hiện hữu tỷ lệ 15%. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông là 29/12. Năm 2017, ADS dự kiến cổ tức ở mức 

20%, tương đương mức chia cổ tức năm 2016. 

HVG - CTCP Hùng Vương - Quyết định sẽ thoái toàn bộ vốn hơn 21,16 triệu cổ phiếu sở hữu, tương đương 

54,28% tại Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FCM). 

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - Ngày 21/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 15/12/2017. 

EVG - CTCP Đầu tư Everland – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 440.000 cổ phần của CTCP Du lịch 

và Giải trí Everland từ bà Lê Thị Tuyến với giá 4,4 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng EVG sẽ nâng sở 

hữu tại Công ty trên lên 1,74 triệu cổ phần, tỷ lệ 87%. 

SHN - CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội – Đã thông qua việc phát hành hơn 5,87 triệu cổ phiếu mới để trả cổ 

tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 5%. Thời gian thực hiện trong quý IV/2017, 

sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đợt phát hành. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index hồi phục và lấy lại mốc 840 điểm trong phiên hôm nay với trợ lực đến từ một số cổ phiếu lớn 

như ROS, VNM, SAB, VIC. Mặc dù vậy, áp lực bán vẫn còn khá mạnh ở hầu hết các nhóm cổ phiếu trên sàn. 

Thị trường vẫn còn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh khi các mã cổ phiếu liên tục bị bán ra, trong khi lực cầu vẫn 

chưa thực sự quay trở lại thị trường. Quan điểm của chúng tôi vẫn tiếp tục thận trọng, thu hẹp danh mục và 

hạn chế giao dịch liên tục trong ngắn hạn. 
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KHUYẾN NGHỊ 

Morning Coffee ABS (lưu hành nội bộ) tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham khảo, 

nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông tin 

đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ bản tin Morning 

Coffee này. 

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ: Phòng Tư vấn Đầu tư – SĐT: (024)35624626, máy lẻ 717, email: TVDT@abs.vn 

 

 

www.abs.vn 


