
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Sụt gần 3%/tuần, vàng thế giới xuống đáy gần 5 tháng 
Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục giảm nhẹ xuống mức thấp nhất trong gần 5 tháng vào 

ngày thứ Sáu, khi đồng USD và chứng khoán ổn định sau dữ liệu việc làm tháng 11 tích 

cực, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dow Jones và S&P 500 tăng 3 tuần liên tiếp 
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu, khi báo cáo việc làm tích cực trong tháng 11 

đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tuần tới, đồng thời 

cũng gia tăng sự lạc quan về triển vọng kinh tế trong năm 2018, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu giảm hơn 1.5% tuần qua bất chấp đà tăng trong phiên 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh trong ngày thứ Sáu, khi những căng thẳng tại 

Trung Đông, mối đe dọa từ một cuộc đình công của công nhân ngành dầu mỏ ở Nigeria và 

dữ liệu cho thấy kim ngạch nhập khẩu dầu thô nhảy vọt của Trung Quốc đã giúp giá dầu xóa 

bớt đà sụt giảm trong tuần, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

EU và Nhật Bản hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do 
Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại tự do khổng 

lồ bao gồm 600 triệu người và gần 1/3 nền kinh tế toàn cầu. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

5 năm cổ phần hóa 530 doanh nghiệp: Không phản ánh chân thực bức 
tranh CPH, thoái vốn 
Theo các chuyên gia, để thúc đẩy việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiệu 

quả, cần hướng tới mục tiêu doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu sở hữu hỗn hợp. Cùng đó, 

cần chấp nhận giải tỏa những quan ngại của nhà đầu tư về việc sở hữu thực quyền khi cổ 

phần hóa. (Chi tiết) 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực thi Nghị quyết 19 tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp 
Triển khai Nghị quyết 19/2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong thời gian 

qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) - Bộ KH&CN đã thực hiện nhiều 

nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành, cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đặc biệt là công tác kiểm tra 

chuyên ngành đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 - những hàng hóa có khả năng gây hại 

cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường (Chi tiết) 

Khó khăn tiếp cận vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Câu chuyện vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là một câu chuyện không mới nhưng cũng 

không bao giờ cũ. (Chi tiết) 

“Trái chín ép” sức mua ôtô cuối năm 
Tỷ lệ tăng trưởng khá của sức mua ôtô tháng 11 được cho là xuất phát chủ yếu từ những 

quyết định giảm giá bán lẻ sớm... (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

OGC - CTCP Tập đoàn Đại Dương - Bà Nguyễn Thị Dung, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu 

OGC từ ngày 13/12 đến 10/1/2018 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, 

bà Dũng sẽ nắm giữ 3,2 triệu cổ phiếu OGC, tỷ lệ 1,07%. 

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - Dự kiến chào bán thêm 6,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 10 

nhà đầu tư với giá tối thiểu 90.000 đồng/cổ phiếu và tối đa 110.000 đồng/cổ phiếu. Bênh cạnh đó, MWG cũng 

phát hành hơn 9,22 triệu cổ phiếu ESOP với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển 

nhượng trong 4 năm, sau mỗi năm sẽ có 25% số cổ phiếu được chuyển nhượng tự do. Thời gian thực hiện 

trong tháng 12/2017. 

TLG - CTCP Tập đoàn Thiên Long - Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 05/1/2018. 

DPM - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm 

ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2018. 

TIG - CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long - Chỉ mua được 400.000 cổ phần trong tổng số 2,4 triệu cổ phần 

dự kiến mua của CTCP Tòa nhà Công nghệ thông tin – Truyền thông Hà Nội. Sau giao dịch, TIG đã nâng sở 

hữu tại công ty trên lên 8,9 triệu cổ phần, tỷ lệ 71,2%. 

PVX - Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường năm 2017 vào ngày 

15/12 với một số liên quan năm 2016, 2017, bầu cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới và phương án tái cơ cấu giai 

đoạn 2016-2020. 

KAC - CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An - Năm 2017, KAC cho biết đã tập trung sử dụng vốn vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh dự kiến thu tiền về vào cuối tháng 12/2017. Do đó đến 29/12/2017 Công ty mới đủ nguồn 

vốn để chi trả cổ tức 2016. Đồng thời KAC cũng thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

2016 là 20/12/2017. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức vào 29/12/2017. 

SII - CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn - Đã hoàn tất chuyển nhượng hơn 1 triệu cổ phần thuộc sở hữu của SII tại 

CTCP Nước Sài Gòn - Cần Thơ. Từ ngày 07/12, Nước Sài Gòn - Cần Thơ không còn là công ty con của SII. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Phiên giao dịch cuối tuần diễn ra với diễn biến giao dịch giằng co trong biên độ hẹp. Tâm lý thận trọng vẫn 

tiếp tục bao trùm giới đầu tư dẫn đến thanh khoản thị trường sụt giảm so với bình quân các phiên gần đây. 

Trong bối cảnh diễn biến thị trường vẫn chưa thực sự ổn định trở lại, rủi ro vẫn còn tiềm ẩn tương đối lớn. 

Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư vẫn hạn chế mua bán tại thời điểm hiện tại. Việc bắt đáy chỉ có thể 

thực hiện một phần nhỏ tỷ trọng với các cổ phiếu cơ bản, đã về vùng giá hấp dẫn hoặc vùng điểm hỗ trợ. 

 

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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