
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

     
TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới tăng 2 phiên liên tiếp lên đỉnh 6 tuần 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 2 liên tiếp dao động tại mức cao nhất trong 6 

tuần vào ngày thứ Hai khi các thị trường toàn cầu tiếp nhận thông tin về những vụ tấn công 

khủng bố hồi cuối tuần trước tại Luân Đôn và nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp của 

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và cuộc bỏ phiếu tại Anh vào cuối tuần này, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu giảm nhẹ sau khi các nước Trung Đông cắt đứt quan hệ với Qatar 
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm nhẹ trong ngày thứ Hai khi Ả-rập Xê-út cùng 3 nước 

khác cắt đứt quan hệ với Qatar, qua đó làm dấy lên sự bất ổn về sản lượng dầu tại Trung 

Đông, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Phố Wall đảo chiều giảm do đà suy yếu của cổ phiếu Apple 
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Hai khi đà sụt giảm của cổ phiếu 

Apple phần nào xóa sạch đà tăng của nhóm cổ phiếu tài chính và năng lượng, Reuters đưa 

tin. (Chi tiết) 

Ngân hàng Thế giới: Thương mại và sản xuất sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn 
cầu trong năm 2017 
Trong ngày Chủ nhật (04/06), Ngân hàng Thế giới (WB) đã giữ nguyên dự báo cho rằng 

tăng trưởng toàn cầu sẽ lên mức 2.7% trong năm nay, nhờ sự gia tăng của hoạt động sản 

xuất công nghiệp và thương mại, qua đó cải thiện tâm lý tự tin của thị trường và thúc đẩy đà 

hồi phục của giá hàng hóa, Reuters cho hay. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Đến 25/5, tín dụng tăng trưởng 6,53%, cho vay BĐS đã tăng trưởng chậm 
lại 
Phó Thống đốc NHNN cho biết tính đến ngày 25/5, tín dụng tăng trưởng 6,53% cao hơn 

cùng kỳ các năm trước đã góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động SXKD. Cơ cấu tín dụng 

tập trung chủ yếu vào hoạt động ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đặc biệt tín dụng 

BĐS tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ năm 2016. (Chi tiết) 

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm sâu 
Tuần qua, lãi suất qua đêm đã có thời điểm giảm xuống 1,8% lần đầu tiên sau gần 4 tháng. 

(Chi tiết) 
Kho bạc Nhà nước đang “rủng rỉnh”, ai mừng, ai lo? 
Có lẽ chưa khi nào thâm hụt ngân sách nhà nước (NSNN) ở mức thấp như hiện nay. Theo số 

liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15-5-2017, mặc dù NSNN vẫn đang thâm hụt 

21.000 tỉ đồng, nhưng con số này chỉ bằng một phần ba so với cùng kỳ của năm 2016 khi 

thâm hụt lên tới 67.000 tỉ đồng. Nguyên nhân là do sự chậm chạp trong việc giải ngân 

nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Chính phủ. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Từ ngày 14/7 sẽ trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%. 

Theo đó, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 118,79 triệu cổ phiếu, DRC phải chi tương ứng hơn 

154,4 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 20/6, thời điểm chốt 

danh sách cổ đông là 21/6. Trước đó, DRC đã trả cổ tức đợt 1 vào giữa tháng 12/2016 với tỷ lệ 15%. Như vậy, 

tổng mức chi trả cổ tức trong năm 2016 là 28% bằng tiền mặt. 

TCM - Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công - Doanh thu tháng 5 ước đạt 254,24 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 20,43 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 5 tháng lên 102,15 tỷ đồng. Theo TCM, 

với kết quả tháng 5, Công ty hoàn toàn có khả năng đạt 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay, 

tương đương 67% kế hoạch lợi nhuận. 

MAC - Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải – Đã thông qua phương án phát hành 60.000 

trái phiếu không chuyển đổi với giá phát hành bằng mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị 60 tỷ 

đồng. Theo kế hoạch, MAC sẽ chia thành 2 đợt phát hành và đều thực hiện trong năm 2017, mỗi đợt phát 

hành 30.000 trái phiếu tương đương 30 tỷ đồng, với kỳ hạn 24 tháng kể từ phát hành, lãi suất trong khoảng 

11-13%/năm. 

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - 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 10%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 17/7/2017. 

DCM - CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau - Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn 

lại năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 16/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 28/6/2017. 

HAX - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Ngày 13/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu tăng 

vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thường), ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, HAX sẽ phát hành 

hơn 8,53 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 60%. 

AMC - CTCP Khoáng sản Á Châu - Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, 

ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 35%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 30/6/2017. 

G20 - CTCP Đầu tư Dệt may G.Home - Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 với doanh thu thuần 

đạt 89,7 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 993 triệu đồng, trong khi 

cùng kỳ lãi 2,16 tỷ đồng. G20 chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 và chưa công bố kế hoạch tài chính 

năm nay. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Hai chỉ số chính tiếp tục hồi phục tích cực trong phiên giao dịch đầu tuần. Động lực tăng giá hôm nay đến từ 

các cổ phiếu Bluechips như VNM, REE, HPG, HSG,... Sự hồi phục của thị trường và khả năng dẫn dắt của 

các cổ phiếu lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa các chỉ số vượt qua các mốc kháng cự trong thời gian tới. Nhà 

đầu tư có thể tiếp tục duy trì trạng thái danh mục trong tài khoản, và giải ngân từng phần trong những nhịp 

điều chỉnh của thị trường. 

 

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 

 

 

www.abs.vn 


