
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới tăng nhẹ trước lo ngại về căng thẳng Mỹ- Triều Tiên 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ trong ngày thứ Hai, khi nhu cầu về tài sản trú ẩn an 

toàn này dường như gia tăng vì những lo ngại về căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu tăng nhẹ trước những gợi ý của OPEC về thỏa thuận cắt giảm sản 
lượng 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng nhẹ trong ngày thứ Hai sau khi Tổng thư ký OPEC cho 

biết Tổ chức này và các nhà sản xuất khác cần phải thực hiện các biện pháp bổ sung trong 

năm 2018 để tái cân bằng thị trường dầu, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Đà sụt giảm của cổ phiếu y tế kéo Phố Wall rút khỏi các mức cao kỷ lục 
Phố Wall suy yếu từ các mức cao kỷ lục trong ngày thứ Hai khi đà tăng của cổ phiếu 

Microsoft và các công ty công nghệ khác đã không thể xóa hết đà sụt giảm của cổ phiếu 

General Electric và lĩnh vực y tế, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Trung Quốc lên cơn sốt bán thực phẩm qua mạng 
Các công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đang đua nhau nhảy vào lĩnh vực bán 

lẻ thực phẩm... (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Các Bộ trưởng Tài chính APEC thống nhất 4 vấn đề ưu tiên 
Trong tháng 10, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 

(FMM) lần thứ 24  (ngày 21/10/2017) tại Hội An, Quảng Nam. Đây là sự kiện quan trọng 

nhất của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC. (Chi tiết) 

Thuế chuyển nhượng vốn và M&A 
Đánh thuế chuyển nhượng vốn dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu sẽ tạo điều kiện thuận lợi 

cho Bộ Tài chính trong việc thu thuế. Tuy vậy, ở chiều ngược lại, thuận lợi cho người thu 

thuế cũng đồng nghĩa sẽ đẩy phần bất lợi cho người nộp thuế. (Chi tiết) 

Từ nhập siêu, Việt Nam chuyển sang xuất siêu 328 triệu USD trong 9 tháng 
đầu năm 
Cán cân thương mại 9 tháng đầu năm 2017 đạt mức thặng dư 328 triệu USD. Con số này 

vượt so với ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê là nhập siêu 442 triệu USD. (Chi tiết) 

Lương tối thiểu vùng: Cần có cơ quan độc lập công bố mức sống tối thiểu 
Chiều 9.10, Hội đồng Tiền lương Quốc gia tổ chức cuộc họp giữa các thành viên để đánh 

giá về tình hình hoạt động của Hội đồng năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. 

(Chi tiết) 

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn 
Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

(Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - 8 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 477,61 tỷ đồng; lợi nhuận sau 

thuế hơn 103 tỷ đồng lần lượt hoàn thành 76,88% và 68,67% kế hoạch cả năm. HĐQT công bố số liệu ước 

tính cả năm 2017 với doanh thu 815,24 tỷ đồng, hoàn thành vượt 31,22% kế hoạch cả năm, lợi nhuận sau thuế 

141,15 tỷ đồng, hoàn thành 94,1% kế hoạch năm. Công ty cũng đã quyết định tạm ứng cổ tức năm 2017 cho 

cổ đông với mức chi trả 1.000 đồng/CP. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 15/11 và thời gian thanh 

toán dự kiến từ ngày 1/12/đến ngày 15/12. Ngoài ra, HAH còn phê duyệt hợp đồng liên doanh với Pantos 

Hpldings Incorporation (Hàn Quốc) để thành lập Công ty TNHH Liên doanh Pantos – Hải An với mục đích 

đầu tư và khai thác Depot. 

CII - CTCP ĐT Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh - Công bố cập nhật hoạt động kinh doanh 9 tháng với 

doanh thu khả quan từ mảng thu phí giao thông, đạt hơn 700 tỷ đồng và tăng 18% so với cùng kỳ. 

S4A - CTCP Thủy điện Sê San 4A - Sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và tỷ lệ cổ tức năm 2017. 

SHA - CTCP Sơn Hà Sài Gòn - Sẽ thực hiện tăng vốn cho công ty con là Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn 

Hà Chu Lai từ 35 tỷ lên 70 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh. 

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Ngày 20/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, 

ngày đăng ký cuối cùng là 23/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 7% (cổ đông sở hữu 

100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới). 

AAA - CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát - Quyết định điều chỉnh kế hoạch mua cổ phiếu của CTCP 

Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (HII). Cụ thể, AAA dự kiến mua 15,81% cổ phiếu HII để đảm bảo 

sau khi mua, tỷ lệ sở hữu của AAA tại HII lên 51%. Giá mua được xác định theo giá thị trường, thời điểm 

giao dịch dự kiến trong năm 2018. 

TMS - CTCP Transimex - 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 5%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 03/11/2017. 

C47 - CTCP Xây dựng 47 - Đại hội cổ đông bất thường đã thông qua việc ủy quyền HĐQT bán toàn bộ hoặc 

một phần vốn tại Khách sạn Hải Âu với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần. Đồng thời, thông qua việc 

nới room lên 49%, cùng với đó là kế hoạch phát hành 850.000 cổ phiếu ESOP. 

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. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index vẫn đang dao động trong vùng 800 - 810 điểm với kịch bản giao dịch mang tính chất tích lũy 

đi ngang. Tuy nhiên, tâm lý giới đầu tư đang trở nên tích cực hơn khi thanh khoản thị trường được cải thiện, 

đồng thời số lượng mã tăng giá cũng tăng dần về cuối phiên. Trong các phiên giao dịch săp tới, xu thế tăng 

giá có thể sớm quay lại thị trường, nhà đầu tư có thể thực hiện giải ngân một phần vốn vào các nhóm cổ 

phiếu đang thu hút được dòng tiền.  

 

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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