
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                 

TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới tăng mạnh nhất trong 6 tuần 

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng mạnh trong ngày thứ Hai, khi đà leo dốc 

của giá dầu thô cho thấy dấu hiệu về khả năng lạm phát gia tăng, MarketWatch đưa 

tin. (chi tiết) 

Dầu vọt hơn 3% sau vụ thanh trừng tại Ả-rập Xê-út 

Các hợp đồng dầu thô tương lai nhảy vọt trong ngày thứ Hai, đồng thời ghi nhận 

phiên tăng mạnh nhất về phương diện đồng USD trong gần 1 năm, khi thị trường úng 

động trước cuộc thanh trừng chống tham nhũng vào cuối tuần qua tại Ả-rập Xê-út. 

Kết quả là một loạt các quan chức chính trị và thành viên hoàng gia bị bắt giữ, 

MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Phố Wall đồng loạt lên kỷ lục mới 

Chứng khoán Mỹ vọt lên mức kỷ lục mới trong ngày thứ Hai, nhờ sự lạc quan về các 

hoạt động sáp nhập và khi nhà đầu tư đánh giá kế hoạch cắt giảm thuế suất có thể 

làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt của giới giàu có châu Á lên cao nhất trong 5 năm 

Kết quả của cuộc thăm dò từ Capgemini SA cho thấy, giới giàu có châu Á gia tăng tỷ 

lệ nắm giữ tiền mặt lên mức cao nhất trong 5 năm vì họ muốn xây dựng tấm đệm an 

toàn để phòng ngừa trường hợp thị trường tài chính suy thoái. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Thận trọng khi bơm 600.000 tỉ đồng vào nền kinh tế 

Đây là quan điểm của ông Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc 

hội khi đánh giá về việc để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 21-22%, trong 3 tháng 

cuối năm phải tạo được 10% tăng trưởng tín dụng, tương đương với 600.000 tỉ đồng 

sẽ được bơm vào nền kinh tế. (chi tiết) 

Lợi nhuận ngàn tỷ, SHB sắp phát hành 84 triệu cổ phiếu trả cổ tức 

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của SHB sẽ nâng lên 12,036 tỷ đồng. (chi 

tiết) 

HoREA: Phương thức BT, BOT có thể phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm 

Bên cạnh mặt tích cực giúp huy động được nguồn vốn lớn từ xã hội, Hiệp hội Bất 

động sản TPHCM (HoREA) nhận thấy việc thực hiện phương thức chỉ định nhà 

thầu, nhà đầu tư các khu đất vàng hoặc theo hình thức BT, BOT khá phổ biến trong 

thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, có thể phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm. (chi tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/11/vang-the-gioi-tang-manh-nhat-trong-6-tuan-759-567100.htm
https://vietstock.vn/2017/11/dau-vot-hon-3-sau-vu-thanh-trung-tai-a-rap-xe-ut-34-567098.htm
https://vietstock.vn/2017/11/pho-wall-dong-loat-len-ky-luc-moi-773-567097.htm
https://vietstock.vn/2017/11/ty-le-nam-giu-tien-mat-cua-gioi-giau-co-chau-a-len-cao-nhat-trong-5-nam-772-566977.htm
http://cafef.vn/than-trong-khi-bom-600000-ti-dong-vao-nen-kinh-te-20171106211250737.chn
https://vietstock.vn/2017/11/loi-nhuan-ngan-ty-shb-sap-phat-hanh-84-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-757-567090.htm
https://vietstock.vn/2017/11/loi-nhuan-ngan-ty-shb-sap-phat-hanh-84-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-757-567090.htm
https://vietstock.vn/2017/11/horea-phuong-thuc-bt-bot-co-the-phat-sinh-tieu-cuc-loi-ich-nhom-4221-566970.htm


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Kế hoạch quý 4/2017 với dự kiến lợi nhuận trước thuế chỉ 23 tỷ đồng, trong 

khi giá trị sản xuất thực tế lên 952 tỷ và doanh thu bán hàng đạt đến 1.000 tỷ đồng. DRC cũng điều chỉnh kế 

hoạch năm 2017, trong khi giá trị sản xuất thực tế và doanh thu chỉ giảm nhẹ thì lợi nhuận trước thuế giảm 

mạnh từ 540 tỷ còn 186 tỷ đồng. 

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomreal – Quý 3 đạt doanh thu thuần 271 tỷ đồng, tăng 13,57% 

và lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng bằng 13,7% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, SCR đạt 95,5 tỷ đồng, mới 

hoàn thành 36,7% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, theo Ban Lãnh đạo SCR, công ty vẫn tự tin sẽ hoàn thành mục 

tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó, cơ sở chính là tình hình tài chính công ty đã mạnh hơn và “core business” 

đang quay trở lại với những giá trị cốt lõi của Công ty. 

BMP - CTCP Nhựa Bình Minh - Thống nhất sẽ chi 122,79 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 theo tỷ lệ 

15%, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ 

đông là ngày 15/11 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 30/11. 

BWE - CTCP Nước - Môi trường Bình Dương – HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 

với doanh thu 1.331 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng. Ngoài ta, BWE cũng thông qua việc tạm ứng cổ 

tức 6 tháng đầu năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,5%, thời gian thực hiện trong tháng 112/2017, chi tiết sẽ 

được thông báo sau. 

PMC - CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic – Đã thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2018 với tổng doanh thu 420 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 84 tỷ đồng. 

FLC - CTCP Tập đoàn FLC – Đã có sự thay đổi trong lãnh đạo khi bầu ông Lê Thành Vinh (trước đó là Tổng 

giám đốc) chuyển sang chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và vị trí Tổng giám đốc sẽ trao cho Thành 

viên HĐQT Trần Quang Huy. 

PAC - CTCP Pin ắc quy miền Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 14/12/2017. 

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. 

TCH - CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy – HĐQT quyết định góp vốn 460 tỷ đồng, tỷ lệ 

95,83%/vốn điều lệ, thành lập CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp để đầu tư dự án HH3, HH4 Đồng Quốc Bình, 

quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, và cử ông Đỗ Hữu Hạ làm đại diện quản lý phần vốn góp. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số chính tiếp tục hồi phục phiên thứ hai liên tiếp, với sự trợ lực đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và 

các cổ phiếu cơ bản. Mặc dù thanh khoản vẫn ở mức thấp nhưng sắc xanh duy trì khá ổn định ở hầu hết các 

nhóm mã trên sàn. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tham gia trở lại vào những cổ phiếu cơ bản có giá đã trở về 

mức hấp dẫn trong thời gian vừa qua, tuy nhiên cần khá nhanh nhạy trong giai đoạn hiện tại khi nền tảng 

chung ở mức cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


