
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Đà tăng của cổ phiếu công nghệ kích Phố Wall khởi sắc 
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, nhờ đà tăng của cổ phiếu các công ty công 

nghệ lớn như Facebook và Alphabet, trong khi cổ phiếu của công ty bán quần yoga, 

Lululemon Athletica, cũng nhảy vọt sau báo cáo lợi nhuận, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu rút khỏi đáy 3 tuần 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ vào ngày thứ Năm, một ngày sau khi lao 

dốc xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Các chuyên gia phân tích cho biết thị trường vẫn tiếp 

tục tập trung chú ý đến đà leo dốc của sản lượng tại Mỹ, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới xuống đáy 4 tháng rưỡi khi Bitcoin và chứng khoán Mỹ leo 
dốc 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu sụt giảm xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ cuối 

tháng 7/2017 vào ngày thứ Năm khi đồng Bitcoin leo dốc và chứng khoán Mỹ khởi sắc, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Quốc hội Mỹ chạy đua để chính phủ 'không đóng cửa' 
Một dự luật ngân sách ngắn hạn đã được thông qua chóng vánh tại cả Hạ viện lẫn Thượng 

viện Mỹ chỉ trong vài giờ cuối ngày 7-12 (giờ Mỹ). Chính phủ Mỹ sẽ "tạm hoãn" đóng cửa 

tới ngày 22-12. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Dự cảm 2018: Cơ hội sẽ lớn hơn 
Nhiều chuyên gia kinh tế cũng có chung dự cảm là năm 2018 sẽ tốt hơn năm 2017. Tuy 

nhiên, DN cũng cần phải tự đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể hóa giải những 

thách thức cũng như tận dụng triệt để các cơ hội để phát triển. (Chi tiết) 

Cải cách hành chính: Nói nhiều, chuyển biến ít 
Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vẫn là thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp 

trong nước lẫn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. (Chi tiết) 

Thay đổi nhân sự chủ chốt ở 20 tỉnh thành ra sao? 
Lãnh đạo các địa phương Bạc Liêu, Lai Châu, Bình Thuận, Hà Nam, Bắc Giang, Sóc Trăng, 

Vĩnh Phúc, Hà Nội, TPHCM, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh, Tiền Giang, Bình Dương, 

Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long,... vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt một 

số cơ quan, đơn vị. (Chi tiết) 

Mỗi ngày Cục Thuế TP.HCM phải thu hơn 1.000 tỉ đồng 
Tháng 12-2017 Cục thuế TP.HCM phải thu thêm 31.829 tỉ đồng mới cán đích kế hoạch 

được giao. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày phải thu hơn 1.000 tỉ đồng. (Chi tiết) 

Sự chần chừ của chính sách cũng ảnh hưởng đến FDI 
Định hướng chính sách mới về FDI nói riêng và thay đổi chính sách pháp luật nói chung 

phải bảo đảm tính hệ thống, công khai, minh bạch, ổn định, có độ trễ nhất định về thời gian 

thi hành để nhà đầu tư và DN FDI chủ động trong điều chỉnh chiến lược kinh doanh. (Chi 

tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

NSC - CTCP Giống cây trồng Trung Ương – HĐQT đã thông qua phương án mua thêm khoảng 887.074 cổ 

phiếu của CTCP Giống cây trồng miền Nam (SSC). Dự kiến việc mua vào thành công, NSC sẽ nâng sở hữu 

tại SSC từ hơn 9,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 68,34% lên 10,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 74,9%. Chi tiết sẽ được thông 

báo sau. 

LHG - CTCP Long Hậu – Đã có nghị quyết thông báo về việc đăng ký bán toàn bộ 72.198 cổ phiếu quỹ. Hiện 

HĐQT Công ty chưa chốt giá bán. 

KHA - CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội – Đã thông qua việc mua lại hơn 4,23 triệu cổ phiếu quỹ với giá 

mua không cao hơn 30.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời điểm giao dịch 

không quá 30 ngày kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

PVS - Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - VOF Investment Ltd, cổ đông đã mua vào 500.000 

cổ phiếu PVS trong ngày 28/11. Qua đó, nâng sở hữu tại PVS lên hơn 3,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,68%. Cùng 

ngày giao dịch, Vina Capital cũng đã mua vào 300.000 cổ phiếu PVS để nâng tỷ lệ sở hữu PVS lên 800.000 

cổ phiếu, tỷ lệ 0,18%. 

PVI - CTCP PVI – HĐQT quyết định thông qua phương án bán hơn 11,75 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn 

lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn công ty. Giá bán được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 

gần nhất. Thời gian giao dịch dự kiến từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2018 theo phương thức thỏa thuận và 

khớp lệnh. 

VGC - Tổng CTCP Viglacera - Dự kiến phát hành 21,35 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương với tỷ lệ phát 

hành 5%. Mức giá phát hành là 13.500 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, VGC sẽ thu về hơn 288 

tỷ đồng. 

VPI - CTCP Đầu tư Văn Phú Invest - Ngày 13/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 14/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 25/12/2017. 

IDV - CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - Ngày 24/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 27/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 10/1/2018. 

TNA - CTCP Thương Mại XNK Thiên Nam - Công bố Nghị quyết thông qua việc rút bớt 39,9 tỷ đồng trong 

phần vốn góp tại CTCP Thương mại Phát triển Sài Gòn 268. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục bị bán ra khá mạnh là nguyên nhân chính khiến chỉ số VN-Index giảm 

điểm sâu. Bên cạnh đó, thanh khoản sụt giảm mạnh cùng với việc bên bán vẫn chiếm ưu thế khiến tâm lý giới 

đầu tư tỏ ra khá cẩn trọng. Tuy nhiên, việc thị trường sụt giảm sâu một cách bất ngờ lại mở ra cơ hội cho 

những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt. Trong một vài phiên tới, thị trường nhiều khả năng sẽ có sự phục 

hồi nhất định. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng cơ hội khi giá các cổ phiếu về sát vùng hỗ trợ. 

Đối với nhà đầu tư trung hạn vẫn nên tiếp tục kiên nhẫn quan sát thêm các diễn biến của thị trường. 

 

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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