
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới đảo chiều sau 3 phiên tăng giá liên tiếp 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ lần đầu tiên trong 4 phiên vào ngày thứ Tư, 

sau đó phục hồi trong phiên giao dịch điện tử, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Phố Wall tiếp tục hành trình lập kỷ lục mới 
Các chỉ số chứng khoán chính tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục trong ngày thứ Tư với những 

động thái trong S&P 500 thể hiện sự ưu tiên đối với nhóm cổ phiếu phòng thủ, Reuters đưa 

tin. (Chi tiết) 

Dầu tăng liền 3 phiên khi OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày thứ Tư, khi OPEC 

nâng dự báo nhu cầu dầu thô, nhưng cho biết sản lượng của các nước thành viên nhảy vọt 

trong tháng 9 bất chấp thỏa thuận cắt giảm sản lượng, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Tổng thống Nga ủng hộ đưa ra quy định về tiền ảo 
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi đưa ra các quy định về tiền kỹ thuật số tại cuộc họp 

ngày thứ Ba vừa qua, Bloomberg cho hay. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Ngân sách tăng thu nhờ xổ số, nhà đất, thuế thu nhập cá nhân 
Các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt thấp tuy nhiên, tổng thu 

ngân sách sau 9 tháng vẫn tăng gần 14% so với cùng kỳ nhờ sự đóng góp không nhỏ của các 

khoản thu từ nhà, đất, xổ số kiến thiết. (Chi tiết) 

VEPR: Lạm phát Quý 4 có khả năng vượt 4% 
VEPR cho rằng lạm phát Quý 4 sẽ gia tăng lên mức 4,16%, vượt qua mức mục tiêu là 4% 

và cao hơn 1,97 điểm phần trăm so với dự báo của VEPR trong quý trước. (Chi tiết) 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Năm 2020 mục tiêu GRDP bình quân đầu 
người đạt 9.800 USD 
Thành phố hiện đóng góp 21% tổng sản phẩm quốc nội, 1/3 ngân sách quốc gia, 1/5 tổng 

kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, 1/2 số khách du lịch quốc tế và 30% tổng số dự án đầu tư 

nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. (Chi tiết) 

Đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tài chính 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính. (Chi tiết) 

Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hóa chất. (Chi tiết) 

Phải đóng bảo hiểm cho khoản vay thì mới được giải ngân? 
Trường hợp khách hàng và ngân hàng đã ký Hợp đồng tín dụng thỏa thuận về điều kiện giải 

ngân vốn vay có liên quan đến việc đóng tiềnn mua bảo hiểm thì hai bên có trách nhiệm 

thực hiện đúng theo quy định tại Hợp đồng tín dụng đã ký. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

VC7 - CTCP Xây dựng Số 7 – Quý 3/2017, doanh thu thuần VC7 giảm 3 lần, từ 75 tỷ về chỉ còn 25 tỷ đồng; 

lợi nhuận sau thuế VC7 ghi nhận 2,2 tỷ đồng, giảm hơn 3,3 lần so với mức 7,3 tỷ thu về hồi quý 3/2016. Lũy 

kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của VC7 cũng giảm từ 223,7 tỷ về mức 140,6 tỷ đồng tuy nhiên LNST Công ty 

đạt 15,5 tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ. 

PIC - CTCP Đầu tư Điện lực 3 - Quý 3/2017 doanh thu thuần đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ 2016. 

Lợi nhuận sau thuế 3,6 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ. 

HII - CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái - Trong quý III/2017, Công ty ước đạt 390,24 tỷ đồng 

doanh thu, tăng 653% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 23 tỷ đồng, tăng 334% so với 

cùng kỳ. 

SMC - CTCP Đầu tư Thương mại SMC - Quý III/2017, doanh thu của Công ty ước đạt 3.280,3 tỷ đồng, tăng 

50,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 

9 tháng đầu năm 2017, SMC ước doanh thu 9,085 tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận 

sau thuế 210,8 tỷ đồng, vượt 40,5% kế hoạch lợi nhuận đề ra. 

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta – Đã thông qua kế hoạch niên độ 2017-2018 với doanh số chung 155 triệu 

USD, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng và cổ tức 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy tình hình. 

ASP - CTCP Tập đoàn dầu khí An Pha - Ngày 9/10, HĐQT đã có quyết định chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ 

đông hiện hữu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 25/10, ngày thực hiện 15/11/2017. Chi tiết sẽ được thông 

báo sau. 

SJD - CTCP Thủy điện Cần Thơ - 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 23%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 15/11/2017. 

SHI - CTCP Quốc tế Sơn Hà - Công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường 2017. Trong đó, có nội dung 

sáp nhập CTCP Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ vào SHI, với tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1:2 (cổ đông sở hữu 

1 cổ phần của Công ty Toàn Mỹ sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI). Như vậy, SHI dự kiến sẽ phát hành 18 triệu 

cổ phiếu mới trong đợt hoán đổi này. Thời gian thực hiện trong năm 2017 và đầu năm 2018. 

CSV - CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam - Ngày 31/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 27/11/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Hai chỉ số chính tiếp tục tăng điểm khá tích cực trong ngày hôm nay. Đồng thời thanh khoản cũng có sự cải 

thiện hơn so với các phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn còn bao trùm giới đầu tư, thể 

hiện qua việc số lượng mã giảm giá trên sàn vẫn còn chiếm ưu thế. Mặc dù vậy, cơ hội vẫn có thể mở ra ở 

một số cổ phiếu cơ bản, đang thu  hút được dòng tiền như VIC, FPT, VCB, GMD... 

 

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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