
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

               

TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới lên đỉnh 3 tuần 

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ lên đỉnh gần 3 tuần vào ngày thứ Tư, 

khi chỉ số đồng USD rút khỏi mức cao nhất trong nhiều tháng, MarketWatch đưa tin. 

(chi tiết) 

Dầu suy yếu khi nguồn cung tại Mỹ tăng 

Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động ngày 

thứ Tư, sau khi báo cáo định kỳ từ Chính phủ Mỹ cho biết dự trữ dầu thô nhảy vọt 

còn nguồn cung xăng và các sản phẩm chưng cất giảm mạnh hơn dự báo, 

MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Phố Wall tiếp tục hành trình lập kỷ lục mới 

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lên mức kỷ lục mới vào ngày thứ Tư khi cổ phiếu của các 

công ty sản xuất trò chơi điện tử leo dốc và giá trị vốn hóa của Apple vượt mốc 900 

tỷ USD, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Vietcombank bất ngờ giảm lãi suất huy động 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) công bố giảm lãi 

suất huy động các kỳ hạn từ 1-9 tháng sau thời gian dài giữ ổn định. (chi tiết) 

LienVietPostBank dời ngày chốt quyền mua cổ phiếu và chia cổ tức 2016 sang 

15/11 

Theo thông báo trước đó của LienVietPostBank, Ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ 

đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phiếu với tỷ lệ 1,000:51, đồng thời nhận cổ 

tức năm 2016 với tỷ lệ 6% vào ngày 13/11/2017.  (chi tiết) 

Vì đâu cổ phiếu dược vẫn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng, bất chấp P/E cao 

nhất nhì TTCK Việt Nam? 

Việt Nam hiện là một trong 21 nước được IMS Health xếp vào nhóm có tăng trưởng 

ngành dược cao nhất (Pharmerging markets). Nhóm này được coi là động lực cho 

tăng trưởng cho ngành dược thế giới, dự kiến sẽ sớm chiếm khoảng 1/3 tổng tiêu thụ 

thuốc toàn cầu so với mức 1/4 hiện tại. (chi tiết) 

Khách đầu tư Cocobay: Đây là một dự án rất “tham vọng” 

“Cocobay là một dự án rất “tham vọng” khi muốn trở thành một tổ hợp du lịch và 

giải trí đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á. Và tôi bị thuyết phục bởi điều đó. Chính sự 

tham vọng này sẽ đem lợi nhuận đến với nhà đầu tư như chúng tôi” - Ông Nguyễn 

Thanh Tùng (65 tuổi, ngụ TP.HCM), một khách hàng đầu tư vào 2 dự án thành phần 

Coco Ocean-Spa Resort và Coco Wonderland Resort thuộc tổ hợp du lịch và giải trí 

Cocobay nói. (chi tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/11/vang-the-gioi-len-dinh-3-tuan-759-567415.htm
https://vietstock.vn/2017/11/dau-suy-yeu-khi-nguon-cung-tai-my-tang-34-567413.htm
https://vietstock.vn/2017/11/pho-wall-tiep-tuc-hanh-trinh-lap-ky-luc-moi-773-567412.htm
https://vietstock.vn/2017/11/vietcombank-bat-ngo-giam-lai-suat-huy-dong-757-567361.htm
https://vietstock.vn/2017/11/lienvietpostbank-doi-ngay-chot-quyen-mua-co-phieu-va-chia-co-tuc-2016-sang-1511-757-567406.htm
http://cafef.vn/vi-dau-co-phieu-duoc-van-con-rat-nhieu-du-dia-tang-truong-bat-chap-p-e-cao-nhat-nhi-ttck-viet-nam-20171108232703269.chn
http://cafef.vn/khach-dau-tu-cocobay-day-la-mot-du-an-rat-tham-vong-201711081326003.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Ngày 22/1 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để 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. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 

18/12/2017, tại Khu nhà mẫu Carillon, số 24 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP. HCM. 

GAS - Tổng CTCP Khí Việt Nam - Ngày 20/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 21/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 13/12/2017. 

NAF - CTCP Nafoods Group - Quyết định triển khai phương án trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu theo tỷ lệ 5%, tương đương tỷ lệ phát hành 20:1. Cùng với đó, NAF sẽ phát hành 1,5 triệu cổ 

phiếu theo quy chế ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng. Như vậy, tổng cộng NAF sẽ phát hành thêm 3 

triệu cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện trong năm 2017 hoặc chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2018. 

PTC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện - Cục thuế Hà Nội có công bố quyết định về việc xử lý vi phạm 

thuế đối với PTC. Theo đó, PTC bị truy thu thuế VAT năm 2012 - 2016, thuế TNCN năm 2013 - 2016, thuế 

TNDN từ chuyển nhượng BĐS năm 2016 với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, PTC còn phải chịu khoản tiền 

chậm nộp do đã hành vi chậm nộp tiền thuế là gần 1,5 tỷ đồng. 

CSV - CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam - Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2017 lấy ý kiến bằng văn bản đã 

thông qua việc thoái vốn toàn bộ hơn 3,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 65,05% sở hữu tại CTCP Phốt pho Việt Nam. 

EVE - CTCP Everpia – HĐQT đã thông qua việc mua lại 3 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 7,1% vốn điều 

lệ. Giá mua không cao hơn giá trị sổ sách, tương đương nhỏ hơn 22.000 đồng/cổ phiếu, chi tiết sẽ được thông 

báo sau. 

SPI - CTCP Đá Spilít - Thông báo ngày 22/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất 

thường 2017. Nội dung Đại hội được thông báo là bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS; Thay đổi tên 

Công ty; Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. 

NET - CTCP Bột giặt NET - Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, 

ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 14/12/2017. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index tiếp tục bay cao trong phiên hôm nay, đã có lúc chỉ số này vượt qua mốc 630 điểm nhờ lực 

đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, bất chấp áp lực chốt lời ở hầu hết các nhóm mã trên sàn. Trong phiên giao 

dịch ngày mai, thị trường có khả năng tiếp tục xảy ra tình trạng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Nhà đầu 

tư nên tạm thời giữ nguyên vị thế cổ phiếu trong tài khoản và tiếp tục quan sát thêm những diễn biến 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 

 

 

www.abs.vn 


