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TIN THẾ GIỚI  

Đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ và năng lượng kích Phố Wall khởi 
sắc 
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong ngày thứ Hai nhờ đà tăng của lĩnh vực công nghệ và năng 

lượng, trong khi nhà đầu tư đang chờ đợi Fed sẽ nâng lãi suất trong tuần này, Reuters đưa 

tin. (Chi tiết) 

Dầu Brent lên đỉnh hơn 2 năm 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng giá vào ngày thứ Hai, trong đó giá dầu Brent lên đỉnh 

hơn 2 năm khi dữ liệu kinh tế lạc quan giúp làm tăng kỳ vọng về nhu cầu dầu thô, qua đó 

lấn át áp lực từ mối lo ngại về đà leo dốc của sản lượng tại Mỹ, MarketWatch đưa tin. (Chi 

tiết) 

Vàng thế giới giảm nhẹ khi chứng khoán và Bitcoin đồng loạt tăng 
Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục giảm nhẹ trong ngày thứ Hai,đồng thời dao động tại 

mức thấp nhất trong hơn 5 tháng khi đà tăng của chứng khoán Mỹ và Bitcoin đã làm giảm 

tính hấp dẫn của hoạt động đầu tư vàng, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Đường cong lợi suất Mỹ phẳng hơn tác động gì đến lộ trình chính sách của 
Fed? 
Nếu bạn đang tự hỏi rằng đường cong lợi suất là gì và tại sao nhiều người lại tỏ ra buồn 

phiền khi đường cong này trở nên phẳng hơn, thì đừng lo không chỉ có bạn băn khoăn về 

điều này đâu! (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

1 doanh nghiệp vốn 682 tỷ đã đăng ký mua tối thiểu 25% cổ phần của 
Sabeco 
Bộ Công thương thông báo đến thời điểm 18h ngày 11/12, một nhà đầu tư đã đang ký mua 

khối lượng lớn cổ phiếu của CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). (Chi 

tiết) 

Du lịch Việt Nam chưa giữ được chân du khách, vì sao? 
Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch đã phản ảnh hoạt động đầu tư, quảng bá, 

xúc tiến du lịch chưa tương xứng với mục tiêu phát triển và tiềm năng du lịch quốc gia... 

(Chi tiết) 

Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: Chuyên gia nói gì? 
Việc triển khai đề án cơ chế đặc thù cho TP.HCM phát triển cần phải giải quyết bằng được 

vấn đề cơ sở hạ tầng, đặc biệt là kẹt xe, ngập nước. (Chi tiết) 

Dư nợ cho vay bất động sản khoảng 400 ngàn tỷ 
“Ngốn” nguồn vốn lớn nên nhiều chuyên gia lo lắng tín dụng chảy vào bất động sản (BĐS) 

sẽ làm phát sinh thêm nợ xấu cho ngân hàng. Tuy giới nhà băng đã thận trọng hơn khi cho 

vay nhưng tổng lượng vốn đổ vào BĐS vẫn tăng. (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 đầu tuần chứng kiến sự sụt giảm khá mạnh của các chỉ số chính. Các lệnh bán được đẩy ra ồ 

ạt trong khi lực mua lại khá yếu ớt, nhất là càng về cuối phiên khiến các chỉ số chính đóng cửa với mức điểm 

thấp nhất ngày. Phiên giao dịch ngày mai có khả năng sẽ tiếp tục là một phiên giảm điểm, khi mà đà bán ra 

vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp trong tài khoản, mọi 

hoạt động mua bán lúc này đều mang lại khá nhiều rủi ro khá lớn trong ngắn hạn. 

 

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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