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TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới giảm nhẹ khi đồng USD tăng giá 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Năm khi nhà đầu tư chờ đợi 

thêm những gợi ý về kế hoạch nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từ báo cáo 

việc làm quan trọng sẽ công bố vào cuối tuần này, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu vọt hơn 1.5% sau 3 phiên giảm liên tiếp  
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng mạnh trong ngày thứ Năm, nhờ những thảo 

luận về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng, đà sụt giảm mạnh hơn dự báo của nguồn 

cung dầu thô tại Mỹ, cùng những lo ngại về sản lượng khi một cơn bão có khả năng đổ bộ 

vào Vịnh Mexico, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

S&P 500 phá kỷ lục liền 6 phiên, chuỗi dài nhất kể từ năm 1997 
S&P 500 lập kỷ lục phiên thứ 6 liên tiếp trong ngày thứ Năm, chuỗi dài nhất kể từ năm 

1997, khi nhà đầu tư vui mừng với sự gia tăng triển vọng cải cách thuế với việc Quốc hội 

tiến gần hơn đến một thỏa thuận về giải pháp ngân sách, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

IMF cảnh báo: Dùng nợ tiêu dùng để thúc đẩy tăng trưởng có thể dẫn đến 
khủng hoảng! 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đưa ra lời cảnh báo dành cho các Chính phủ dựa vào sức chi 

tiêu của người tiêu dùng (bằng chính nguồn tiền họ vay) để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cụ 

thể, IMF cho rằng họ có thể bị rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính lớn nếu làm như 

vậy, The Guardian đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

7.46%: Cú đề-pa quan trọng 
Cuối tháng 9 vừa qua, Tổng cục Thống kê (GSO) vừa đưa ra con số chính thức về tốc độ 

tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước ta trong quý III. Con số 7.46% đưa ra 

khiến nhiều người bất ngờ, vui mừng. (Chi tiết) 

Số phận những dự án nghìn tỷ “đắp chiếu” ngành Công thương đã được 
quyết định 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, 

doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương. (Chi tiết) 

Giải bài toán vốn cho DN vừa và nhỏ: Ngân hàng và DN cùng kêu khó! 
Mặc dù đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn vốn 

luôn sẵn sàng nhưng chính các tổ chức tín dụng cũng đang gặp không ít khó khăn trong việc 

thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Còn các doanh 

nghiệp lại luôn kêu khó trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. (Chi tiết) 

Thành lập Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân: Hàng loạt doanh 
nhân nổi tiếng góp mặt 
Thành viên Ban nghiên cứu vừa được thành lập xuất hiện những cái tên như Trương Gia 

Bình, Trần Trọng Kiên, Vũ Văn Tiền hay Don Lam… (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

HHS - CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - Ngày 5/10, HĐQT quyết định nhận chuyển nhượng toàn bộ phần 

vốn góp chào bán của các thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Pruksa Việt Nam, để nâng tỷ lệ sở hữu 

của HHS lên tối đa 100%. 

SBV - CTCP Siam Brother Việt Nam - Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2017 đã thông qua việc tạm 

ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15% và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 3 : 

1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). 

LGL - CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang - Đã toàn tất việc thoái vốn hơn 2 triệu cổ phần, tương 

ứng 45% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ Xuân Thủy. Sau thoái vốn, LGL giảm sở hữu tại 

Công ty này còn 19%, tương ứng 866.400 cổ phần. 

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Dự kiến mua 114,81 triệu cổ phiếu quỹ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 

16/10 đến ngày 14/11. Nếu giao dịch thành công, Masan sẽ nâng tổng số cổ phiếu quỹ từ 9,23 triệu cổ phiếu 

lên hơn 124 triệu cổ phiếu, đồng thời giảm lượng đang lưu hành xuống hơn 1.033 triệu cổ phiếu. 

FCM - CTCP Thực phẩm Sao Ta – Thông báo kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 (01/10/2016 - 

30/9/2017) với lãi lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm. Tuy nhiên, doanh số tiêu thụ 

chung chỉ đạt 144 triệu USD so với kế hoạch doanh thu 150 triệu USD. 

PTL - CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định đưa cổ 

phiếu PTL vào diện bị kiểm soát do “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -143,62 tỷ 

đồng căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính 

hợp nhất kiểm toán năm 2016 là 1,03 tỷ đồng và có ý kiến ngoại trừ dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2016 

chưa đảm bảo khả năng có lãi. 

BBS - CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn - Ngày 13/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2016, ngày đăng ký cuối cùng là 16/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 27/10/2017. 

GMK - CTCP Gạch men Khang Minh - Dự kiến phát hành 9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu 

theo tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 2 cổ phiếu mới), giá chào bán 11.000 

đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu được 99 tỷ đồng, GMK sẽ dùng 79 tỷ đồng đầu tư cho Công ty con là Công 

ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh xây dựng Nhà máy mới, còn lại 20 tỷ đồng bổ sung, tái cơ cấu nguồn 

vốn. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2017 hoặc trong năm 2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tiếp tục kịch bản tăng điểm buổi sáng và giảm dần vào buổi chiều. Áp lực bán ở nhóm cổ phiếu trụ 

cột tiếp tục là nguyên nhân chính khiến các chỉ số chính đỏ lửa. Diễn biến này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong 

phiên giao dịch cuối tuần. Tâm lý giới đầu tư khá thận trọng thể hiện qua sự sụt giảm mạnh về khối lượng 

giao dịch. Nhà đầu tư trong giai đoạn này nên tiếp tục kiên nhẫn đứng ngoài thị trường. Những phiên tăng 

điểm là cơ hội để giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản. 

 

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 
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