
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

     
TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới giảm mạnh xuống đáy 1 tuần sau quyết định của ECB 
Các hợp đồng vàng tương lai giảm mạnh trong ngày thứ Năm, xóa bớt đà leo dốc trong tuần 

khi đồng euro suy yếu, qua đó góp phần hỗ trợ đồng USD sau cuộc họp chính sách của 

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Nasdaq tiếp tục hành trình lập kỷ lục mới sau cuộc điều trần của cựu Giám 
đốc FBI 
Kỳ vọng thương mại mang tên Trump đã trở lại Phố Wall trong ngày thứ Năm, dẫu vậy 

S&P 500 và Dow Jones vẫn gần như đi ngang khi cựu Giám đốc FBI, James Comey, cho 

biết Tổng thống Donald Trump sa thải ông để né tránh cuộc điều tra về vai trò của Nga 

trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu tiếp tục giảm xuống đáy 1 tháng 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục giảm nhẹ xuống mức thấp nhất trong 1 tháng vào 

ngày thứ Năm, khi đà sụt giảm của sản lượng dầu thô tại Mỹ giúp làm dịu bớt sức ép từ đà 

tăng bất ngờ của nguồn cung dầu tại Mỹ, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Khủng hoảng vùng Vịnh tác động thế nào đến ngành năng lượng? 
Vào ngày 05/06/2017, Ả-rập Xê-út và các đồng minh chủ chốt của họ đã cắt đứt quan hệ 

ngoại giao với Qatar, nhà cung cấp nguồn khí thiên nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới, 

Reuters cho hay. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Xử lý nợ xấu: Cần báo cáo kết quả thực hiện hàng năm thay vì chỉ 1 lần 
Đại biểu cho rằng, hàng năm Chính phủ cần báo cáo Quốc hội về quá trình tổ chức thực 

hiện, những thuận lợi, những khó khăn, vướng mắc và để từ đó có những biện pháp xử lý 

trong toàn bộ 5 năm chúng ta tổ chức thực hiện. (Chi tiết) 

Ô tô Việt Nam giá gấp 2 Thái Lan, Indonesia: Tiết lộ lý do đắt đỏ 
Phản ứng trước Báo cáo về tình hình công nghiệp ô tô mới nhất của Bộ Công Thương, một 

số DN ô tô vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho rằng, không có chuyện giá xe tại Việt 

Nam cao hơn gần 2 lần so với Thái Lan và Indonesia. (Chi tiết) 
Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào Việt Nam, mừng hay lo? 
Số liệu Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy trong 5 tháng đầu năm, 

Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 4 của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1 

tỷ USD. (Chi tiết) 
Có thể duy trì cùng lúc hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành 
Đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất phù hợp với tiến độ dự án sân bay Long 

Thành là vấn đề được đại biểu Quốc hội đặt ra khi thảo luận tại tổ về việc tách nội dung bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án sân bay Long Thành. 

(Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

TKC - CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Đã thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu 

1.200 tỷ đồng, tăng tới 41% so năm 2016. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh 64%, đạt mức 36 tỷ đồng. Cổ 

tức 15%. 

AGF - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang - Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) quyết định 

đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 14/6/2017. Nguyên nhân do, AFG chậm nộp Báo cáo tài chính bán 

niên đợt soát xét quá 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin theo quy định. 

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 

VJC - CTCP Hàng không Vietjet – HĐQT quyết định thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ 

đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngoài ra, VJC cũng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng 

theo tỷ lệ 100 : 40 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới). Chi tiết về ngày chốt danh sách 

sẽ được thông báo sau. 

GIL - CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng 

quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 16/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2017. 

BCC - CTCP Bibica - Ngày 07/06, BCC đã nhận được đề nghị chào mua công khai của CTCP Thực phẩn 

PAN (PAN Food). Cụ thể, PAN Food dự kiến chào mua 7,27% (hơn 2.1 triệu đơn vị) vốn Bibica để tăng sở 

hữu từ 43,73% lên 51% vốn, qua đó biến Bibica thành công ty con của PAN Food. Mức giá chào mua PAN 

Food đưa ra là 112.800 đồng/cổ phiếu. 

LM8 - CTCP Lilama 18 - Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 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. 

BTP - CTCP Nhiệt điện Bà Rịa - Ngày 27/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, 

ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 20/7/2017. 

VC9 - CTCP Xây dựng số 9 - Ngày 16/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày 

đăng ký cuối cùng là 19/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 30/6/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường giao dịch lình xình và đi ngang trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên hôm nay. Mặc dù 

vậy, các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn tiếp tục thay nhau giữ nhịp cho các chỉ số chính. Phiên giao dịch cuối tuần 

nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục kịch bản đi ngang là chủ đạo. Nhà đầu tư có thể thực hiện chốt lời một 

phần tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản với những cổ phiếu đã tăng mạnh thời gian vừa qua và xem xét giải 

ngân trở lại trong những nhịp điều chỉnh. 

 

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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