
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

     
TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall tăng lên mức kỷ lục nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan 
Chứng khoán Mỹ quay đầu tăng trong ngày thứ Năm, trong đó các chỉ số chính đều lập 

được kỷ lục mới, sau khi một loạt dữ liệu kinh tế cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng 

nhanh chóng, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu trồi sụt sau dữ liệu từ EIA 
Các hợp đồng dầu thô tương lai gần như xóa sạch đà tăng đầu phiên và chỉ khép phiên ngày 

thứ Năm với mức tăng nhẹ, trong khi giá dầu Brent giảm phiên thứ 2 liên tiếp, MarketWatch 

đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới suy yếu trước triển vọng Fed nâng lãi suất 
Các hợp đồng vàng tương lai đảo chiều giảm trong ngày thứ Năm khi báo cáo việc làm lạc 

quan của khu vực tư nhân đã hỗ trợ đồng USD và củng cố kỳ vọng nâng lãi suất trong tháng 

này, qua đó làm giảm tính hấp dẫn của kim loại quý, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Đồng NDT lên cao nhất kể từ đầu tháng 11/2016 
Đồng Nhân dân tệ (NDT) đã tăng lên mức cao nhất so với đồng USD kể từ sau chiến thắng 

của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2016, CNNMoney cho hay. 

(Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Vì sao lãi suất cho vay chưa thể giảm sâu? 
Một trong những nguyên nhân chính khiến lãi suất cho vay của các NHTM khó có thể giảm 

sâu là do chi phí phải trích lập dự phòng cho nợ xấu vẫn còn rất lớn. (Chi tiết) 

Tổng Kiểm toán nhà nước: Phương thức quản lý ODA phải có sự thay đổi 
Vốn vay ODA là một kênh quan trọng nhằm phục vụ công tác đầu tư và phát triển. Tuy vậy, 

dự kiến đến tháng 7/2017, Việt Nam có thể không còn được vay theo điều kiện ODA mà 

chủ yếu là vốn vay ưu đãi, tiến tới vay theo điều kiện thị trường. (Chi tiết) 

Vốn lại chảy mạnh vào ngân hàng? 
Mặc dù tín dụng tăng nhanh trong những tháng đầu năm nay, nhưng thanh khoản của hệ 

thống vẫn ổn định, thậm chí những diễn biến gần đây trên thị trường trái phiếu, thị trường 

mở và thị trường liên ngân hàng còn cho thấy dấu hiệu thanh khoản đã dồi dào trở lại. (Chi 

tiết) 

Hướng nào cho hai dự án tổng vốn 300 ngàn tỷ? 
Tại kỳ họp này, Quốc hội có thể sẽ xem xét hai dự án lớn với tổng số tiền đầu tư dự kiến 

trên 300 ngàn tỷ đồng... (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

BTP - CTCP Nhiệt điện Bà Rịa - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 2017 với chỉ tiêu tổng sản lượng điện thương phẩm 1.890 triệu kWh, tổng doanh thu hơn 2.193 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 85 tỷ đồng, cổ tức ở mức 10%. 

BVS - CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 324 tỷ 

đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ đồng. Theo đó, Công ty kỳ vọng lãi ròng 2017 đạt 102 tỷ, đi ngang so 

với thực hiện năm 2016. 

TAC - Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An - Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 

4.373 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng mạnh, cao gần gấp 

đôi năm 2016 với 165 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức 16%. 

GIL - CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng 

quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 16/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2017. 

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành – HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành 

riêng lẻ tối đa 1.000 tỷ đồng theo phương án vay chuyển đổi của cổ đông hiện hữu/nhà đầu tư. Lãi suất bằng 

lãi suất tiền gửi 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của Vietcombank tại thời điểm vay. Thời gian hoàn thành phát hành 

trước 30/9/2017. 

TLG - CTCP Tập đoàn Thiên Long - Đã thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tăng vốn là vào quý 

3/2017. Nguồn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần là 115 tỷ đồng. 

ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros – Đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần trong CTCP Đầu 

tư và khoáng sản AMD Group (AMD). Theo đó, ROS dự kiến mua lại tối đa tới 24,9% vốn điều lệ AMD. Sau 

khi thương vụ hoàn tất, ROS sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của AMD. 

TYA - CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam - Ngày 13/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 12/7/2017. 

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

2016, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,49%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 12/7/2017. Đồng thời, NLG kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu 

ESG cho cán bộ cấp cao. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 29/06/2017. 

Ngày phát hành cổ phiếu ESG theo kế hoạch vào ngày 30/06/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường trong phiên hôm nay diễn ra theo kịch bản giằng co đi ngang trong biên độ hẹp với thanh khoản ở 

mức khá thấp. Hầu hết các nhóm mã trên sàn đều tăng điểm nhẹ. Trong phiên giao dịch ngày mai, nhiều khả 

năng kịch bản này sẽ tiếp tục được lặp lại. Nhà đầu tư tạm thời giữ nguyên trạng thái tài khoản, và chỉ giải 

ngân trở lại khi các cổ phiếu rơi về các vùng giá hấp dẫn. 

 

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: 045624626, máy lẻ 717, email: TVDT@abs.vn 
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