
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                 

TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới giảm nhẹ khi đồng USD khởi sắc 

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Ba, sau khi ghi nhận 

phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 25/09/2017 trong ngày thứ Hai, MarketWatch đưa 

tin. (chi tiết) 

Dầu quay đầu giảm nhẹ sau khi tăng vọt hơn 3% 

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Ba, đồng thời rút 

khỏi mức cao nhất trong hơn 2 năm sau cuộc thanh trừng tại Ả-rập Xê-út, 

MarketWatch đưa. (chi tiết) 

Dow Jones lập kỷ lục 4 phiên liên tiếp 

Dow Jones lên mức cao kỷ lục phiên thứ 4 liên tiếp vào ngày thứ Ba, trong khi S&P 

500 giảm nhẹ sau dự báo lợi nhuận đáng thất vọng của Priceline và đà sụt giảm của 

nhóm cổ phiếu tài chính, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

Vụ Paradise Papers: Châu Âu xúc tiến lập danh sách đen “thiên đường thuế” 

Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/11 sẽ đẩy nhanh cuộc thảo luận về kế hoạch lập một 

danh sách đen các "thiên đường thuế". Quyết định này được đưa ra sau khi kho tài 

liệu rò rỉ mang tên Paradise Papers hé lộ những khoản đầu tư bí mật ở nước ngoài 

của các cá nhân và tổ chức giàu có khắp thế giới. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến từ 6,8 – 9%/năm 

Lãi suất trung và dài hạn vẫn ở mức 9,3 - 11% cho các khoản vay phục vụ sản xuất 

thông thường, còn lĩnh vực ưu tiên thì từ 9 - 10%/năm. (chi tiết) 

APEC đã tác động toàn diện lên thị trường bất động sản Đà Nẵng như thế nào? 

Hội nghị thượng đỉnh đã mang đến sức ảnh hưởng vô cùng tích cực cho thành phố 

biển APEC năm nay. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của ông Troy Griffiths – Phó 

Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam – về ngành du lịch, cũng như góc nhìn của 

ông Phạm Thái Bình – Trưởng bộ phận Bán Lẻ Savills Tp.HCM về thị trường bán lẻ 

tại Đà Nẵng. (chi tiết) 

Lộ diện những khoản lỗ lớn nhất quý 3 

Vị trí quán quân hiện thuộc về CMI, ông lớn CII cũng đã gây bất ngờ khi lọt vào 

danh sách này ngoài ra vẫn còn đó những cái tên thua lỗ quen thuộc. (chi tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/11/vang-the-gioi-giam-nhe-khi-dong-usd-khoi-sac-759-567265.htm
https://vietstock.vn/2017/11/dau-quay-dau-giam-nhe-sau-khi-tang-vot-hon-3-34-567263.htm
https://vietstock.vn/2017/11/dow-jones-lap-ky-luc-4-phien-lien-tiep-773-567262.htm
https://vietstock.vn/2017/11/vu-paradise-papers-chau-au-xuc-tien-lap-danh-sach-den-thien-duong-thue-772-567164.htm
http://cafef.vn/lai-suat-cho-vay-ngan-han-pho-bien-tu-68-9-20171107201308753.chn
http://cafef.vn/apec-da-tac-dong-toan-dien-len-thi-truong-bat-dong-san-da-nang-nhu-the-nao-20171107175737878.chn
http://cafef.vn/lo-dien-nhung-khoan-lo-lon-nhat-quy-3-20171106154718987.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

GTA - CTCP Chế biến Gỗ Thuận An - Thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu hoen 

406 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,27 tỷ đồng. Quý IV/2017, Công ty phấn đấu doanh thu 107,1 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế 3,56 tỷ đồng. 

UDC - CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất 

quý III/2017 với tổng doanh thu hơn 82,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 469 triệu đồng. 

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Ngày 22/11 sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường 

năm 2017 với nội dung quan trọng là thông qua phương án tăng vốn điều lệ 30%, trong đó chào bán 20% cho 

cổ đông hiện hữu và 10% cho cổ đông riêng lẻ. Bên cạnh đó, SCR còn thông qua việc miễn nhiệm thành viên 

HĐQT và bầu bổ sung một thành viên mới để thay thế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. 

SFG - CTCP Phân bón miền Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 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 12/12/2017. 

ADS - CTCP Đam San – HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến thông qua phương án 

tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 28/11/2017, thời 

gian thực hiện lấy ý kiến trong tháng 12/2017. 

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang – Đã thông qua phương án mua lại tối đa 993.540 cổ phiếu làm cổ phiếu 

quỹ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 19/11 đến 19/12 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận với giá 

mua theo giá thị trường. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index chinh phục thành công mốc 850 điểm trong phiên hôm nay, bất chấp áp lực bán chốt lời khá 

mạnh trong phiên chiều nay. Hôm nay thị trường ghi nhận sự đột biến về thanh khoản với giao dịch thỏa 

thuận mã VER của khối ngoại. Nếu trừ đi giao dịch đột biến của mã VER thì thanh khoản thị trường vẫn ở 

mức khá thấp. Tuy nhiên, giá các cổ phiếu cơ bản đã về vùng hấp dẫn, nhà đầu tư có thể canh mua dần trở lại 

với mục tiêu ngắn hạn, hạn chế việc mua bán đuổi trong phiên.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 


