
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Tăng 8 tuần liền, Dow Jones và S&P 500 chứng kiến chuỗi leo dốc dài nhất 
từ tháng 11/2013 
Đà leo dốc của cổ phiếu Apple đã nhấc bổng các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng 

loạt lên mức kỷ lục mới trong ngày thứ Sáu, khi nhà đầu tư đang đánh giá thông tin trái 

chiều của báo cáo việc làm Mỹ, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu tăng 4 tuần liền lên đỉnh hơn 2 năm 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh vào ngày thứ Sáu, trong đó cả giá dầu WTI lẫn 

giá dầu Brent đều đóng cửa tại mức cao nhất trong hơn 2 năm khi sự suy yếu của số giàn 

khoan dầu tại Mỹ gợi ý khả năng sụt giảm của sản lượng, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới giảm 3 tuần liên tiếp 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng 

vào ngày thứ Sáu, khi đồng USD vọt lên mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 7 nhờ những 

dấu hiệu về đà nhảy vọt trong hoạt động dịch vụ, qua đó khiến giá vàng suy yếu trong tuần 

qua, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Tesla và Trung Quốc: Ai cần ai hơn? 
Hôm 22/10 vừa qua, Tesla đã công bố một thỏa thuận mang tính dấu mốc để sản xuất xe hơi 

ở Trung Quốc. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Ngân hàng Việt bắt đầu bội thu nhờ "mùa vàng" bảo hiểm 
Hàng nghìn tỷ đồng được ghi nhận cho nguồn thu của nhiều ngân hàng trong nước năm 

nay... (Chi tiết) 

APEC Việt Nam 2017 - Vun đắp tương lai chung trong một thế giới đang 
chuyển đổi 
Hôm nay (6/11) là ngày khởi đầu Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam, tuần 

trọng điểm với các hoạt động quan trọng nhất trong năm APEC Việt Nam 2017. Nhân dịp 

này, GS. TS. Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, 

Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 đã có bài viết với nhan đề "APEC Việt Nam 

2017 - Vun đắp tương lai chung trong một thế giới đang chuyển đổi". Cổng TTĐT Chính 

phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết. (Chi tiết) 

Kiến nghị cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp 
Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa kiến nghị Chính phủ về một số biện pháp 

cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp (DN). (Chi tiết) 

Doanh số bán lẻ trực tuyến hàng tiêu dùng nhanh sẽ đạt 2.100 tỷ USD năm 
2020 
Tốc độ bán lẻ qua kênh thương mại điện tử với hàng tiêu dùng nhanh đang tăng trưởng ở 

mức 20%, dự báo đạt 2.100 tỷ USD vào năm 2020... (Chi tiết) 

8 điểm nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội  
Các thành viên Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến 

rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình 10 tháng có 8 điểm nổi bật. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DPR - CTCP Cao su Đồng Phú - Báo cáo kết quả kinh doanh sau 10 tháng đầu năm với doanh thu 686,4 tỷ 

đồng, đạt 95,07% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 236,3 tỷ đồng, vượt 23,6% so với kế hoạch. Ngoài 

ra, DPR cũng thông qua việc trả cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, 

chi tiết sẽ được thông báo sau. 

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu bán hàng 2.755 

tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 163,3 tỷ đồng. Trong đó, riêng quý III/2017, DRC đạt 911 tỷ đồng doanh thu và 

31,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Trong quý IV/2017, DRC phấn đấu doanh thu 1.000 tỷ đồng doanh thu và 

23 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đồng thời, thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 5%, thời gian thực hiện trước 15/12/2017. 

HID - CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà Long – Đã thông qua việc thoái vốn 65% sở hữu tại CTCP Nước Thuận 

Thành. Đồng thời, thu hồi toàn bộ số tiền hợp tác đầu tư tại CTCP Nước Hưng Long để đầu tư cho Dự án 

PM3 – CTCP Phong Điện miền Trung, và đề nghị CTCP Phong Điện miền Trung hợp tác đầu tư với Công ty 

TĐB Lào Cai, để TĐB là nhà thầu chính thực hiện dự án PM3. 

SSC - CTCP Giống cây trồng miền Nam - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn chấp thuận cho 

SSC gia hạn thời gian mua cổ phiếu quỹ từ 31/10/2017 đến 23/11/2017. 

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – HĐQT dự kiến trình Đại hội cổ đông bất thường kế hoạch tăng 

vốn điều lệ thêm 30%, trong đó, chào bán 20% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 10% cổ phiếu cho cổ đông 

riêng lẻ. 

TMP - CTCP Thủy điện Thác Mơ - Ngày 21/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 12/12/2017. 

GTN - CTCP GTNFoods – HĐQT đã thông qua việc thoái vốn tại 3 Công ty bao gồm Tổng Công ty Chăn 

nuôi Việt Nam, Tổng CTCP Chè Việt Nam và CTCP Tre Công nghiệp Mộc Châu. Đồng thời, gia tăng phần 

vốn sở hữu tại Vilico lên 75%, cùng với đó là tập trung vào ngành sữa và sở hữu Mộc Châu Milk thông qua 

trực tiếp và gián tiếp. 

THI - CTCP Thiết bị điện - Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, ngày 

đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 20/11/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Đà tăng giá ở các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm Bất động sản trong phiên giao dịch ngày hôm nay đã giúp 

các chỉ số chính hồi phục trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn còn khá mạnh 

khiến cho đà tăng giá chưa thực sự thuyết phục. Với quan điểm thận trọng, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà 

đầu tư nên tạm thời đứng ngoài quan sát diễn biến thị trường. Hạn chế giao dịch liên tục trong ngắn hạn và 

duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản ở mức thấp, tránh sử dụng margin tại thời điểm hiện tại. 

 

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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