
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Dầu vọt hơn 2.5% lên cao nhất trong hơn 1 tuần 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh trong ngày thứ Ba, khi lời cam kết sẽ giảm kim 

ngạch xuất khẩu dầu thô của Ả-rập Xê-út, thảo luận về tiến trình hướng tới một thị trường 

cân bằng của OPEC và đà sụt giảm của sản lượng dầu thô do cơn bão Nate gây ra đã giúp 

giá dầu WTI nhảy vọt lên mức cao nhất trong hơn 1 tuần, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Đà leo dốc của cổ phiếu Wal-Mart kích Dow Jones lên mức cao mọi thời đại 
Dow Jones quay đầu tăng lên mức kỷ lục mới trong ngày thứ Ba, nhờ vào đà leo dốc của cổ 

phiếu Wal-Mart, trong khi cổ phiếu Amazon và Facebook suy yếu còn nhà đầu tư đang tập 

trung chú ý đến các báo cáo lợi nhuận sắp tới, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới tăng liền 3 phiên lên đỉnh 2 tuần 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 3 liên tiếp lên mức cao nhất trong 2 tuần vào 

ngày thứ Ba khi đồng USD tiếp tục suy yếu, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Nhật Bản dẫn đầu thương mại tự do thế giới khi Mỹ thụt lùi 
Trở về thập niên 80 hoặc 90, chắc hẳn có rất ít người dự đoán Nhật Bản sẽ trở thành quốc 

gia đặt ra tiêu chuẩn cho thương mại tự do. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Điều chưa từng có trên thị trường ô tô: Ngưng trệ chờ biến mới 
Không chỉ xe bình dân, mà ngay cả xe sang nhập khẩu từ châu Âu, Nhật Bản,... cũng vào 

cuộc hạ giá. Toàn thị trường gần như ngưng trệ chờ biến động mới. Điều này càng củng cố 

thêm cho nhận định: giá xe từ nay tới cuối năm 2017 sẽ còn tiếp tục giảm. Giảm giá xe liên 

tiếp, ngoài tâm lý chờ giá giảm thêm, người tiêu dùng còn cảm thấy hoang mang. (Chi tiết) 

Đằng sau sự bình lặng của tỷ giá USD/VND 
Trên thực tế, diễn biến tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng cho thấy diễn biến khá bình lặng 

và hầu như không thay đổi so với thời điểm cuối năm ngoái. (Chi tiết) 

VAMC đã mua nợ của 42 TCTD gần 300,000 tỷ đồng 
Theo thông tin công bố từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính từ 2013 đến 15/09/2017, 

VAMC đã thực hiện mua được 26,108 khoản nợ của 16,197 khách hàng tại 42 tổ chức tín 

dụng (TCTD), với tổng dư nợ gốc nội bảng là 296,550 tỷ đồng, giá mua nợ là 266,543 tỷ 

đồng. (Chi tiết) 

Mua ngân hàng 0 đồng theo hướng mới 
Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng nhà nước cần thay đổi cách thức mua lại ngân hàng 

với giá 0 đồng như đã thực hiện vì có nhiều điểm bất hợp lý. (Chi tiết) 

DN Nhật dồn dập đổ vốn vào công nghiệp điện tử Việt Nam 
Công nghiệp điện tử với sự góp mặt của các nhà đầu tư lớn đã đóng góp mạnh vào tăng 

trưởng và xuất khẩu của Việt Nam. Để tiếp tục thu hút được các nhà đầu tư, một yêu cầu 

quan trọng là phải có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – HĐQT đã thống nhất bổ sung thêm nội dung về thay đổi mã 

chứng khoán vào nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng bản bản. Theo đó, STB dự kiến đổi mã chứng khoán từ 

STB sang thành SCM. Đồng thời, hủy niêm yết trên sàn HOSE để chuyển niêm yết chứng khoán SCM trên 

HNX. 

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Thông báo ước kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với tổng doanh thu 

hơn 858 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 282,2 tỷ đồng, vượt hơn 4% kế hoạch năm và gấp 2 lần so với cùng 

kỳ năm ngoái. 

VNM - CTCP Sữa Việt Nam - Trong quý III/2017, VNM ghi nhận doanh thu 13.297 tỷ đồng, tăng 8,41% so 

với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế 2.688 tỷ đồng, tăng gần 6%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt 

38.758 tỷ đồng tổng doanh thu, cao hơn 10% cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 8.545 tỷ đồng, 

tăng 13,6% so với cùng kỳ 2016. 

DCM - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Theo thông tin từ Tập đoàn PVN, doanh thu 9 tháng đầu năm 

2017 ước đạt 4.260 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Kế hoạch năm 2017, DCM đề ra doanh thu 

5.328 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 633 tỷ đồng. Như vậy, DCM đã hoàn thành được 80% kế hoạch doanh thu cả 

năm. 

SDT - CTCP Sông Đà 10 - Ước kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu thực hiện hơn 924 tỷ 

đồng, hoàn thành 71,98% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 43,77 tỷ đồng, đạt 53,84% kế hoạch năm. 

Trong quý IV/2016, SDT ước doanh thu 508,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 37,52 tỷ đồng. 

TIC - CTCP Đầu tư điện Tây Nguyên – Đã có thông báo chính thức gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán TP. 

HCM về việc sáp nhập vào CTCP Điện Gia Lai (GEG). Theo đó kể từ ngày 25/10 TIC sẽ về với GEG. Ngày 

11/10 là ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu TIC trên HOSE và cổ phiếu này sẽ chính thức hủy niêm yết 

vào ngày 12/10. Cổ phiếu TIC sẽ được hoán đổi sang cổ phiếu GEG theo tỷ lệ hoán đổi là 1:1. 

BTT - CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành - Dự kiến sẽ chào bán 621.521 cổ phiếu, trong đó phát hành 

thêm 621.297 cổ phiếu và 224 cổ phiếu quỹ, theo chương trình ESOP với giá bán 10.000 đồng/CP. Thời gian 

thực hiện dự kiến trong quý IV/2017. 

HII - CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái - CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã CK: 

AAA) dự kiến mua chiếm khoảng 15.81% vốn HII để đảm bảo sau khi mua tỷ lệ sở hữu của AAA sẽ tăng lên 

51%. Giá mua cổ phiếu HII theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 

2018. Nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của AAA. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index lấy lại thành công mốc 810 điểm trong ngày hôm nay nhờ sự tăng giá của các cổ phiếu trụ 

cột như MBB, VCB, CII, HSG,... Đồng thời, sắc tím cũng dần xuất hiện ở một số cổ phiếu đầu cơ như HAI, 

OGC. Diễn biến thị trường tiếp tục đi theo chiều hướng tương đối tích cực, nhiều khả năng xu thế tăng điểm 

sẽ sớm quay trở lại với các chỉ số chính trong thời gian tới. Nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp đi ngang 

để thực hiện cơ cấu lại danh mục, mở dần vị thế mua với các cổ phiếu cơ bản.  

 

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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