
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

     
TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall giảm nhẹ trước cơn giông bão kinh tế-chính trị sắp tới 
Các chỉ số chính tiếp tục giảm nhẹ trong ngày thứ Ba khi nhà đầu tư tránh khỏi những tài 

sản có rủi ro trước các sự kiện chính trị và kinh tế lớn dự kiến diễn ra vào ngày thứ Năm, 

Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu vọt hơn 1% nhờ kỳ vọng sản lượng tại Mỹ sẽ sụt giảm 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng mạnh trong ngày thứ Ba, khi nhà đầu tư kỳ 

vọng dữ liệu từ Chính phủ Mỹ sẽ cho thấy nguồn cung dầu thô giảm tuần thứ 9 liên tiếp, 

cùng mối lo ngại xung quanh cuộc khủng hoảng ngoại giao của Qatar đã dịu bớt, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Đồng USD xuống đáy 7 tháng, giá dầu giảm nhẹ 
Tình trạng căng thẳng ngày càng leo thang ở vùng Trung Đông, cuộc điều trần của cựu 

Giám đốc FBI, cuộc bỏ phiếu ở Anh và cuộc họp chính sách của ECB trong tuần này đều có 

ảnh hưởng đến chứng khoán châu Á, giá dầu và đồng USD trong ngày thứ Ba, Reuters cho 

hay. (Chi tiết) 

Vàng thế giới lên cao nhất trong 7 tháng trước căng thẳng ở vùng Trung 
Đông 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2016 trong 

ngày thứ Ba, khi nhu cầu đầu tư tài sản trú ẩn an toàn tăng một phần do những căng thẳng 

tại Trung đông gây ra, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Đâu mới thực sự là nút thắt tăng trưởng nền kinh tế? 
Nền kinh tế đang thiếu tiền do “cục máu đông” nợ xấu cản trở tín dụng thực chất. Với xu 

hướng lạm phát giảm hiện nay, lãi suất thực sẽ tiếp tục gia tăng và khiến khu vực sản xuất 

lại càng khó khăn hơn. (Chi tiết) 

Việt Nam sẽ sớm vượt Philippines về sản xuất và bán ô tô 
Bộ Công Thương nhận định, với tốc độ tăng trưởng ổn định trung bình 20 - 30%/năm của 

thị trường ô tô dưới 9 chỗ như hiện nay thì đến năm 2020, Việt Nam sẽ sớm vượt 

Philippines cả về sản xuất và bán hàng. (Chi tiết) 
Vinalines hợp tác với NYK Line phát triển dịch vụ vận tải và logistics 
Chiều 05/06, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã ký biên bản ghi nhớ với Tập 

đoàn NYK Line (Nhật Bản) về việc cùng tiến hành nghiên cứu phát triển hoạt động vận tải 

và logistics nhằm phục vụ cho các nhà máy, khu công nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

AAA - CTCP Nhựa & Môi trường Xanh An Phát - Công bố báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 5, ghi nhận 

kết quả sản lượng tăng trưởng 10% so với tháng 4 đạt 8.662 tấn. 

VSA - CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016, tổng tỷ lệ thực hiện 

25%. Ngày đăng ký cuối cùng 30/06/2017. Trong đó, phát hành gần 1,2 triệu cp trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 

10%. Thời điểm phát hành trong tháng 6-7/2017. Bên cạnh đó, Công ty cũng chi trả cổ tức bằng tiền mặt với 

tỷ lệ 15%. Ngày thanh toán dự kiến 25/07/2017. 

SAV - CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex - Ngày 20/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền 

nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vố chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), ngày đăng ký cuối cùng là 21/6. Theo đó, 

cổ phiếu thưởng sẽ được trả theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới). 

LM8 - CTCP Lilama 18 - Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2016, 

ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 21/7/2017. 

ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros – HĐQT dự kiến sẽ phát hành 43 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 10% (cổ 

đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 1 cổ phiếu mới). Sau khi phát 

hành thêm, tổng số cổ phiếu dự kiến của ROS sẽ nâng lên là 473 triệu cổ phiếu, 

KDC - CTCP Tập đoàn Kido - Công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2017. Theo đó, HĐQT sẽ 

trình cổ đông phương án giảm một số ngày nghề kinh doanh để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.Về kế 

hoạch kinh doanh năm 2017, HĐQT đề ra mục tiêu doanh thu thuần 7.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 

490 tỷ đồng, cổ tức dự kiến bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%. 

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. 

VSC - CTCP Vicostone - Ngày 03/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 và tạm ứng 

cổ tức 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 04/7. Theo đó, cổ tức năm 2016 sẽ được trả cổ phiếu theo tỷ lệ thực 

hiện 3:1 (người sở hữu 03 cổ phiếu sẽ nhận 01 cổ phiếu mới). Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ 

lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Nhóm cổ phiếu Bluechips và nhóm Ngân hàng tiếp tục bứt phá trong phiên hôm nay đã tác động rất tích cực 

lên các chỉ số chính. Chỉ số VN-Index chính thức phá vỡ ngưỡng kháng cực 750 điểm. Phiên giao dịch ngày 

mai, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm khi nhóm cổ phiếu Bluechips hiện đang là tâm điểm thu hút 

sự chú ý của thị trường trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể thực hiện lướt sóng trong giai đoạn hiện tại với 

việc mua đỏ, bán xanh. 

 

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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