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TIN THẾ GIỚI  

Dẫu tăng nhẹ trong phiên, vàng thế giới vẫn ghi nhận 4 tuần sụt giảm liên 
tiếp 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu, khi nhà đầu tư có 

những phản ứng trái chiều về dữ liệu việc làm tại Mỹ, đồng thời xem xét những nhận định 

từ các quan chức thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm những gợi ý về kế 

hoạch nâng lãi suất trong tương lai, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dow Jones và S&P 500 tăng liền 4 tuần bất chấp đà suy yếu trong phiên 
S&P 500 quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Sáu, qua đó chấm dứt chuỗi 6 ngày liên tiếp lập 

kỷ lục, khi đà sụt giảm lần đầu tiên trong 7 năm của số việc làm tại Mỹ đã tác động tiêu cực 

đến tâm lý nhà đầu tư cùng cổ phiếu của các nhà thuốc suy yếu trước lo ngại về sự cạnh 

tranh của Amazon, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Liệu hiện tượng bong bóng dotcom năm 1999 có lặp lại ở Trung Quốc? 
Cổ phiếu của các công ty Internet lớn nhất ở Trung Quốc đang trên đà bứt phá đầy ấn tượng 

trong năm nay, nhưng một số nhà đầu tư cho rằng đà tăng có lẽ đã đi quá trớn, CNNMoney 

cho hay. (Chi tiết) 

Bitcoin là đồng tiền ảo tăng mạnh nhất quý 3 
Quý 3 vừa qua có thể được xem là khoảng thời gian đầy biến động đối với thế giới tiền kỹ 

thuật số, khi các nhà điều hành ở các nước bắt đầu kiểm soát chặt chẽ về tiền ảo, CNBC cho 

hay. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Ngành dệt may đã chuẩn bị như thế nào trước tác động của các FTA? 
Đầu tư phát triển lĩnh vực sợi và dệt nhuộm, đào tạo con người, tổ chức liên kết các doanh 

nghiệp trong ngành theo chuỗi,... là nhiều việc ngành dệt may đang triển khai nhằm chuẩn 

bị cho việc thực thi các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). (Chi tiết) 

Mạnh tay "xóa sổ" nhiệt điện chây ì 
Bài học từ việc cho phép "khai sinh" rồi phải "thu hồi" dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1 (tỉnh 

Kiên Giang) là việc thiếu cân nhắc trong xem xét năng lực tài chính, công nghệ của chủ đầu 

tư. (Chi tiết) 

VCCI lo tăng thuế giá trị gia tăng tác động tiêu cực tới nền kinh tế 
Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Tài 

chính bày tỏ lo lắng việc tăng thuế giá trị gia tăng có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế 

và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. (Chi tiết) 

Chính thức mở rộng đối tượng được nhập hàng hóa phục vụ việc in, đúc 
tiền 
NHNN đã trình Chính phủ giao nhiệm vụ in tiền và nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư 

(mực, giấy in tiền...) phục vụ việc in, đúc tiền cho một đơn vị thuộc ngành ngân hàng có đủ 

tư cách pháp lý và cơ sở vật chất. (Chi tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vietstock.vn/2017/10/dau-tang-nhe-trong-phien-vang-the-gioi-van-ghi-nhan-4-tuan-sut-giam-lien-tiep-759-561955.htm
http://vietstock.vn/2017/10/dau-tang-nhe-trong-phien-vang-the-gioi-van-ghi-nhan-4-tuan-sut-giam-lien-tiep-759-561955.htm
http://vietstock.vn/2017/10/dow-jones-va-sp-500-tang-lien-4-tuan-bat-chap-da-suy-yeu-trong-phien-773-561953.htm
http://vietstock.vn/2017/10/dow-jones-va-sp-500-tang-lien-4-tuan-bat-chap-da-suy-yeu-trong-phien-773-561953.htm
http://vietstock.vn/2017/10/lieu-hien-tuong-bong-bong-dotcom-nam-1999-co-lap-lai-o-trung-quoc-773-561839.htm
http://vietstock.vn/2017/10/lieu-hien-tuong-bong-bong-dotcom-nam-1999-co-lap-lai-o-trung-quoc-773-561839.htm
http://vietstock.vn/2017/10/bitcoin-la-dong-tien-ao-tang-manh-nhat-quy-3-772-561960.htm
http://vietstock.vn/2017/10/bitcoin-la-dong-tien-ao-tang-manh-nhat-quy-3-772-561960.htm
http://cafef.vn/nganh-det-may-da-chuan-bi-nhu-the-nao-truoc-tac-dong-cua-cac-fta-2017100818480406.chn
http://cafef.vn/nganh-det-may-da-chuan-bi-nhu-the-nao-truoc-tac-dong-cua-cac-fta-2017100818480406.chn
http://cafef.vn/manh-tay-xoa-so-nhiet-dien-chay-i-20171009071119982.chn
http://cafef.vn/manh-tay-xoa-so-nhiet-dien-chay-i-20171009071119982.chn
http://vietstock.vn/2017/10/vcci-lo-tang-thue-gia-tri-gia-tang-tac-dong-tieu-cuc-toi-nen-kinh-te-758-561959.htm
http://vietstock.vn/2017/10/vcci-lo-tang-thue-gia-tri-gia-tang-tac-dong-tieu-cuc-toi-nen-kinh-te-758-561959.htm
http://cafef.vn/chinh-thuc-mo-rong-doi-tuong-duoc-nhap-hang-hoa-phuc-vu-viec-in-duc-tien-20171008214845685.chn
http://cafef.vn/chinh-thuc-mo-rong-doi-tuong-duoc-nhap-hang-hoa-phuc-vu-viec-in-duc-tien-20171008214845685.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

CVT - CTCP CMC - Trong 9 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt doanh thu bán hàng 905 tỷ đồng, tăng 13% so 

với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế ước đạt 160 tỷ đồng, tăng 45,4%. Với kết quả này, CVT đã thực 

hiện được 70% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lợi nhuận năm. 

TVA - CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì - Đã thông qua kết quả kinh doanh quý 3/2017 với doanh thu bán hàng 

69 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt mức 181,79 tỷ đồng, đạt 85% 

kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế gần 12 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm. 

PGS - CTCP Kinh doanh khí miền Nam - Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 với doanh thu 

4.253 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 106 tỷ đồng. Đồng thời, thông báo sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền 

mặt cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%, ngày đăng ký cuối cùng là 15/10, thanh toán bắt đầu từ ngày 

10/11/2017. 

CLC - CTCP Cát Lợi - Sẽ phát hành khoảng 6,55 triệu cp thưởng với tỷ lệ 2:1 và phát hành 6,55 triệu cp chào 

bán với giá 20.000 đồng/cp cũng với tỷ lệ 2:1. Vốn thu được từ đợt phát hành 131 tỷ đồng, CLC sẽ dùng để 

mua sắm 2 dây chuyền thiết bị sản xuất cây đầu lọc (90 tỷ đồng), còn lại hơn 41 tỷ đồng dùng để trả nợ vay tài 

chính ngắn hạn. 

BSI - CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV – BSC - Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đã 

thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty lên hơn 1.072 tỷ đồng theo phương án phát hành thêm 14,6 triệu 

cổ phiếu mới. Trong đó, chào bán ra công chúng 10 triệu cổ phiếu và 4,64 triệu cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 

năm 2017. 

DIC - CTCP Đầu tư và Thương mại DIC - Ngày 19/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2016, ngày đăng ký cuối cùng là 20/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 28/11/2017. 

CTF - CTCP City Auto - Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng 

ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 

20/11/2017. 

NNC - CTCP Đá Núi Nhỏ - Ngày 11/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1/2017, ngày 

đăng ký cuối cùng là 12/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 20/11. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục diễn ra kịch bản giao dịch lình xình trong biên độ hẹp. 

Điểm sáng trên sàn hôm nay thuộc về các cổ phiếu Ngân hàng như MBB, VCB, BID,... Tuy nhiên thanh khoản 

vẫn tiếp tục suy giảm cộng với việc biến động các cổ phiếu khá mạnh cho thấy rủi ro thị trường khá tiềm ẩn. 

Nhà đầu tư vẫn nên hạn chế việc giao dịch trong thời điểm hiện tại và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp. 

 

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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