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TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới tăng nhẹ khi chứng khoán và đồng USD suy yếu 

Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục tăng nhẹ lên mức đóng cửa cao nhất trong hơn 

3 tuần vào ngày thứ Năm, do chứng khoán Mỹ suy yếu và chỉ số đồng USD rút khỏi 

mức cao nhất trong nhiều tháng khi thị trường tài chính tỏ ra không chắc chắn về quá 

trình thực thi dự luật cắt giảm thuế, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Dầu quay đầu tăng lên sát đỉnh 2 năm 

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng lên gần đỉnh 2 năm vào ngày thứ 

Năm, khi một báo cáo cho biết Ả-rập Xê-út đã thúc giục công dân rời khỏi Lebanon 

ngay lập tức. Động thái này cho thấy tình trạng căng thẳng tại khu vực Trung Đông 

trở nên tồi tệ hơn, qua đó làm tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu, 

MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Phố Wall lùi bước vì đà sụt giảm của cổ phiếu công nghệ 

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Năm, chịu sức ép từ đà sụt giảm 

của cổ phiếu Microsoft và các cổ phiếu công nghệ khác, khi nhà đầu tư chuyển sự 

chú ý sang việc trì hoãn kế hoạch cắt giảm thuế suất doanh nghiệp của Thượng viện 

Mỹ, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

Nikkei 225 đảo chiều sau khi vượt ngưỡng 23,000 

Thị trường chứng khoán châu Á rơi vào trạng thái trái chiều, trong đó Nikkei 225 

xóa sạch đà tăng hồi đầu phiên và quay đầu giảm điểm. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Chủ tịch VietinBank: 2 tháng cuối năm, hoạt động ngân hàng sẽ khó khăn hơn 

Liên quan đến việc Vietcombank đang vượt qua VietinBank về lợi nhuận, người 

đứng đầu VietinBank cho biết ngân hàng này không đặt nặng vị trí dẫn đầu hay thứ 

hai vì như vậy là tự tạo ra áp lực cho chính mình một cách không cần thiết. (chi tiết) 

Vietnam Airlines lên kế hoạch bán tiếp 4,1% cổ phần cho các nhà đầu tư 

Vietnam Airlines sẽ bán thêm cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài, có thể là 1 

hãng hàng không khác, trong bối cảnh hãng chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn 

HOSE vào năm 2018 và Chính phủ có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại đây 

xuống còn 51%. (chi tiết) 

Thị trường BĐS Đà Nẵng: Đâu mới là phân khúc vàng để đầu tư? 

Theo công bố mới nhất của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản (BĐS) Đà 

Nẵng nửa đầu năm 2017 đang chứng kiến sự khởi sắc trên hầu hết các phân khúc. 

Trong đó khối khách sạn, resort 4-5 sao tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về khả năng 

sinh lợi cũng như thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư. (chi tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/11/vang-the-gioi-tang-nhe-khi-chung-khoan-va-dong-usd-suy-yeu-759-567591.htm
https://vietstock.vn/2017/11/dau-quay-dau-tang-len-sat-dinh-2-nam-34-567589.htm
https://vietstock.vn/2017/11/pho-wall-lui-buoc-vi-da-sut-giam-cua-co-phieu-cong-nghe-773-567588.htm
https://vietstock.vn/2017/11/nikkei-225-dao-chieu-sau-khi-vuot-nguong-23000-773-567441.htm
http://cafef.vn/chu-tich-vietinbank-2-thang-cuoi-nam-hoat-dong-ngan-hang-se-kho-khan-hon-20171109170322769.chn
http://cafef.vn/vietnam-airlines-len-ke-hoach-ban-tiep-41-co-phan-cho-cac-nha-dau-tu-20171109165814847.chn
http://cafef.vn/thi-truong-bds-da-nang-dau-moi-la-phan-khuc-vang-de-dau-tu-20171109132214534.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

UIC - CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Idico – Đã thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu 

năm 2017 với tổng giá trị sản xuất hơn 1.895 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 62 tỷ đồng. Trong quý 

IV/2017, Công ty phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất hơn 613 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,5 tỷ đồng. Đồng 

thời, thoái vốn toàn bộ đầu tư tại CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy Idico theo nguyên tắc bảo toàn vốn. 

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn - Trong tháng 10 vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu xuất khẩu tăng 51% so với 

cùng kỳ, đạt 31,5 triệu USD, tương đương hơn 700 tỷ đồng nhờ tăng sản lượng lẫn giá bán. Đây là tháng 

doanh thu cao kỷ lục trong hoạt động xuất khẩu của VHC trong năm 2017. Lũy kế 10 tháng, doanh thu xuất 

khẩu của VHC đạt 247 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó giá bán tăng 2% và sản lượng 

tăng 6% so với cùng kỳ. 

TCT - CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 16/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 27%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 01/12/2017. 

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - Dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi với 

mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 05 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 6,8%/năm. Thời gian thực 

hiện trong quý IV/2017. 

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. 

DCL - CTCP Dược phẩm Cửu Long – Đã thông qua việc phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị 

trường quốc tế, mệnh giá 1 triệu USD/trái phiếu, giá chuyển đổi tương đường 25.000 đồng/cổ phiếu và sẽ 

được điều chỉnh phản ánh mức độ pha loãng. 

VPS - CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam – HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 

cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thời gian thực hiện trong tháng 12/2017. Chi tiết sẽ được 

thông báo sau. 

PAC - CTCP Pin ắc quy miền Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 

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 14/12/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Bất chấp áp lực bán chốt lời ở hầu hết các nhóm ngành, chỉ số VN-Index vẫn chinh phục thành công mốc 860 

điểm trong phiên hôm nay. Mặc dù các chỉ số liên tục đạt các mức đỉnh cao mới, nhưng dòng tiền vẫn còn tỏ 

ra khá thận trọng, tâm lý do dự thận trọng vẫn là chủ đạo. Tình trạng này có khả năng sẽ còn xảy ra trong 

phiên giao dịch cuối tuần. Nhà đầu tư trung hạn nên tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường và duy trì vị thế 

cổ phiếu. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn có thể thực hiện chiến lược “mua đỏ bán xanh”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


