
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

     
TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới tăng 4 tuần liên tiếp lên cao nhất kể từ tháng 4/2017 
Các hợp đồng vàng tương lai khép phiên ngày thứ Sáu tại mức cao nhất kể từ tháng 4/2017, 

đồng thời ghi nhận tuần tăng thứ 4 liên tiếp, sau khi báo cáo về tăng trưởng việc làm tại Mỹ 

giảm so với dự báo, qua đó làm dấy lên nghi ngờ về lộ trình nâng lãi suất trong năm nay, 

Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Tăng nhẹ trong tuần qua, Phố Wall tiếp tục hành trình lập kỷ lục mới 
Chứng khoán Mỹ phá kỷ lục mới phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày thứ Sáu, khi đà tăng của 

cổ phiếu công nghệ và công nghệ bù đắp cho một báo cáo việc làm ảm đạm, Reuters đưa 

tin. (Chi tiết) 

Dầu chứng kiến tuần sụt giảm mạnh nhất trong 1 tháng 
Các hợp đồng dầu thô tương lai khép phiên ngày thứ Sáu tại mức thấp nhất trong hơn 3 

tuần, đồng thời chứng kiến tuần sụt giảm mạnh nhất trong 1 tháng khi đà leo dốc của sản 

lượng dầu tại Mỹ và quyết định rút khỏi Hiệp định biến đổi khí hậu Paris của Tổng thống 

Donald Trump làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung kéo dài, MarketWatch đưa tin. 

(Chi tiết) 

Bầu cử Anh: Kịch bản nào dành cho chứng khoán toàn cầu? 
Chỉ còn 1 tuần nữa, cử tri Anh sẽ lại tới các điểm bỏ phiếu để quyết định xem Đảng nào sẽ 

chiếm ưu thế trong Quốc hội Anh, và kết quả của cuộc bỏ phiếu này sẽ tác động rất nhiều 

đến đồng bảng Anh, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Chính thức ban hành điều kiện kinh doanh mua bán nợ 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 

69/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Thông tư áp 

dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. (Chi tiết) 

NHNN lên tiếng về việc hàng loạt tài khoản ngân hàng có nguy cơ "xóa sổ" 
Theo phía nhà quản lý, quy định của Thông tư 32 là cần thiết, hạn chế rủi ro cho các bên, 

bảo đảm các giao dịch mở, sử dụng tài khoản không bị vô hiệu do vi phạm quy định về chủ 

thể theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. (Chi tiết) 
Thủ tướng: “GDP không đạt thì phải kỷ luật” 
“Tóm lại, phiên họp này bàn về những con số, chứ không thể là lời văn chung chung, vô 

thưởng vô phạt. Ai là người chịu trách nhiệm từng chỉ tiêu tăng trưởng trong từng lĩnh 

vực?” (Chi tiết) 

Bấp bênh "nền nông nghiệp giải cứu" 
Mật độ các cuộc "giải cứu" nông sản ngày càng dày hơn, thời gian để hỗ trợ tiêu thụ một 

mặt hàng dài hơn, kéo theo nhiều hệ lụy dây chuyền (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

NNG - Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - Các chỉ tiêu tài chính được đặt ra 

cho năm 2017 là doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.104 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 8,9 tỷ đồng. 

Năm 2017, NNG sẽ đầu tư vào ngành PET (sản xuất nhựa - PV) với ngân sách dự kiến từ 140 đến 170 tỷ 

đồng, phân bổ ở hầu hết các công ty PET. 

LCG - Công ty cổ phần LICOGI 16 – Đã ký kết 2 gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với 

tổng giá trị 894,64 tỷ đồng. Năm 2017, LCG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 

34%, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 70 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2016. Cổ tức dự 

kiến 7%. 

RIC - CTCP Quốc tế Hoàng Gia - Đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT, ông 

Phạm Văn Khôi - Trưởng Ban kiểm soát và ông Tô Kiến Duy - Thành viên Ban kiểm soát. 

HPG - Tập đoàn Hòa Phát - Ngày 16/06/2017 là ngày GDKHQ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành 

thêm theo tỷ lệ 5:1. Cụ thể, HPG sẽ chào bán 252.829.223 cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với giá chào 

bán 20.000 đồng/cp. Thời hạn nhận đăng ký đặt mua từ ngày 27/06 đến ngày 17/07. Nếu phát hành thành 

công, Hoà Phát sẽ nâng vốn điều lệ lên 15.170 tỷ đồng. 

SKG - CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang - Ngày 21/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận 

cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 22/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 14/7/2017 và cổ tức trả bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ 5 -2 (người sở hữu 5 cổ 

phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới). 

TVS - CTCP Chứng khoán Thiên Việt - Ngày 02/6, HĐQT quyết định thông qua phương án trả cổ tức năm 

2016 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 6%, chi tiết sẽ được thông báo sau. Ngoài ra, TVS cũng sẽ phát 

hành thêm hơn 4,44 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho năm 2016, tương đương tỷ lệ phát 

hành 9% (trong đó 7% là cổ tức, 2% là cổ phiếu thưởng). 

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Ngày 20/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 

2016, ngày đăng ký cuối cùng là 21/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 14/7/2017. 

FCN - CTCP Fecon - Ngày 08/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký 

cuối cùng là 09/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 

02/8/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại trong phiên cuối tuần đã giúp các chỉ số chính có mức độ hồi phục nhất 

định. Nhóm cổ phiếu Bất động sản, Chứng khoán hôm nay cũng ghi nhận mức tăng giá khá ấn tượng. Trong 

các phiên giao dịch sắp tới, thị trường sẽ tiếp tục kịch bản giao dịch tăng giảm đan xen tích lũy trở lại. Nhà 

đầu tư có thể tận dụng những phiên điều chỉnh để cơ cấu lại danh mục cổ phiếu trong tài khoản và thực hiện 

bán ra chốt lời ngắn hạn trong các phiên tăng điểm. 

 

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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