
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                  

TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới tăng nhẹ sau quyết định về vị trí Chủ tịch Fed 

Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, nhờ đà suy yếu của đồng 

USD khi nhà đầu tư cân nhắc tác động của việc nâng lãi suất lần đầu tiên trong 1 

thập kỷ qua của Ngân hàng trung ương Anh (BoE), dự luật cải cách thuế tại Mỹ cùng 

với sự lựa chọn của Tổng thống Donald Trump cho vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên 

bang Mỹ (Fed), MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Dầu lên cao nhất kể từ năm 2015 

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, khi dữ liệu 

gần đây cho thấy dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu giảm mạnh đã giúp giá 

dầu khởi sắc lên mức đóng cửa cao nhất kể từ năm 2015, MarketWatch đưa tin. (chi 

tiết) 

Dow Jones lên mức kỷ lục mới 

Dow Jones tăng nhẹ lên mức kỷ lục mới trong ngày thứ Năm, trong khi đà sụt giảm 

của cổ phiếu Facebook đã tác động tiêu cực đến cả S&P 500 lẫn Nasdaq Composite, 

khi nhà đầu tư đang đánh giá về kế hoạch cắt giảm thuế suất của Tổng thống Donald 

Trump, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

BoE chính thức nâng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ 

Vào chiều ngày thứ Năm (02/11), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) chính thức 

nâng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 10 năm, một bước đi đánh dấu bước ngoặt của sự 

thay đổi sau khi chi phí đi vay giảm xuống mức thấp kỷ lục. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Lợi nhuận VPBank "đánh bật" BIDV khỏi top 3, 11 ngân hàng có lãi nghìn tỷ 

9 tháng đầu năm nay, VPBank đã tạm vươn lên vị trí thứ 3 toàn hệ thống, vượt qua 

cả ông lớn BIDV với con số tuyệt đối 5,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đây 

cũng sẽ là tín hiệu cảnh báo đối với các ngân hàng quốc doanh về tốc độ tiến nhanh 

của nhà băng này. (chi tiết) 

PVC: Doanh thu quý 3 đạt nghìn tỷ - lãi chỉ vài tỷ 

Đây cũng là quý báo lãi thứ 2 liên tiếp của PVC. (chi tiết) 

CMISTONE Việt Nam (CMI) bất ngờ báo lỗ cao lên tới 109 tỷ đồng 

Việc khắc phục hậu quả của các kỳ kế toán trước khiến CMISTONE Việt Nam 

(CMI) phải tiến hành trích lập dự phòng cho nhiều khoản mục lên tới vài chục tỷ 

đồng. (chi tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/11/vang-the-gioi-tang-nhe-sau-quyet-dinh-ve-vi-tri-chu-tich-fed-759-566699.htm
https://vietstock.vn/2017/11/dau-len-cao-nhat-ke-tu-nam-2015-34-566697.htm
https://vietstock.vn/2017/11/dau-len-cao-nhat-ke-tu-nam-2015-34-566697.htm
https://vietstock.vn/2017/11/dow-jones-len-muc-ky-luc-moi-773-566696.htm
https://vietstock.vn/2017/11/boe-chinh-thuc-nang-lai-suat-lan-dau-tien-trong-hon-1-thap-ky-772-566685.htm
http://cafef.vn/loi-nhuan-ngan-hang-vpbank-danh-bat-bidv-khoi-top-3-11-ngan-hang-co-loi-nhuan-nghin-ty-20171102153636097.chn
http://cafef.vn/pvc-doanh-thu-quy-3-dat-nghin-ty-lai-chi-vai-ty-20171102161352472.chn
http://cafef.vn/cmistone-viet-nam-cmi-bat-ngo-bao-lo-cao-bat-ngo-len-toi-109-ty-dong-20171102211046831.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DVP - CTCP Cảng Đình Vũ - Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017 với doanh thu hơn 167 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế 82,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, VDP đạt tổng doanh thu hơn 508 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế gần hơn 246 tỷ đồng. Quý IV/2017, DVP đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế không dưới 65 tỷ 

đồng, đồng thời thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thời gian thực hiện trong 

tháng 12/2017. 

OGC - CTCP Tập đoàn Đại Dương - Công bố lãi ròng hợp nhất quý 3 đạt 61 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng 

kỳ. Tuy nhiên, 9 tháng OGC lỗ ròng đến 227 tỷ đồng, vượt hơn 16 lần con số dự trù là 14 tỷ đồng. 

SSI - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Dù hoạt động môi giới và cho vay vẫn duy trì tăng trưởng nhưng SSI vẫn 

phải khép lại quý 3/2017 với kết quả lãi thụt lùi, ghi nhận 217 tỷ đồng, giảm hơn 41% vì sự lao dốc của mảng 

tự doanh và tư vấn tài chính. 

LIX - CTCP Bột giặt LIX - 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 20%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 01/12/2017. 

SVI - CTCP Bao bì Biên Hòa - Ngày 10/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 13/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 28/11/2017. 

PAC - CTCP Pin Ắc quy miền Nam - Thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 với doanh thu 

2.257 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 131 tỷ đồng. Trong quý IV/2017, PAC đặt mục tiêu tổng doanh thu 593 tỷ 

đồng, lợi nhuận trước thuế 34 tỷ đồng. Ngoài ra, PAC cũng sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ 

lệ 7%, thời gian chi trả trước ngày 15/12/2017, chi tiết sẽ được thông báo sau. 

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 01/12/2017. 

HQC - CTCP Tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân – HĐQT đã thông qua nghị quyết mua lại 10 

triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến không quá 30 ngày 

kể từ ngày bắt đầu giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

OPC - CTCP Dược phẩm OPC - Ngày 07/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 08/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 01/12/2017. 

VTJ - CTCP Thương mại và Đầu tư Vinataba - Ngày 13/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 14/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8,3%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 05/12/2017. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực bán ở hầu hết các cổ phiếu trên sàn khiến hai chỉ số đồng loạt giảm điểm sâu. Chỉ số VN-Index giảm 

gần 10 điểm và đóng cửa ở mức điểm thấp nhất ngày. Rủi ro thị trường ngày một tăng cao khi đà giảm giá 

của các cổ phiếu lại đi kèm với khối lượng gia tăng. Nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại cần cẩn trọng, tăng 

tỷ trọng tiền mặt trong tài khoản. Mọi hoạt động bắt đáy cần được hạn chế do khả năng giảm điểm của thị 

trường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 
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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 


