
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

                  

 

TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới vọt lên cao nhất trong hơn 2 tuần 

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ lên mức cao nhất trong 2 tuần vào 

ngày thứ Năm khi nhà đầu tư thấy rằng biên bản họp chính sách tháng 9 của Fed có 

xuất hiện quan điểm “bồ câu”, qua đó hỗ trợ kim loại quý, MarketWatch đưa tin. (chi 

tiết) 

Phố Wall rút khỏi mức cao kỷ lục vì nhóm cổ phiếu ngân hàng 

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm nhẹ từ các mức cao kỷ lục trong ngày thứ Năm, khi 

cổ phiếu AT&T lao dốc và nhóm cổ phiếu ngân hàng sụt giảm sau báo cáo lợi nhuận 

của JPMorgan và Citigroup, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

Dầu giảm gần 1.5% sau báo cáo từ IEA 

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm mạnh trong ngày thứ Năm, sau khi 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu thô toàn cầu nhảy vọt 

trong tháng trước. Dẫu vậy, giá dầu đã xóa bớt đà sụt giảm trong phiên khi báo cáo 

từ Chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô nội địa giảm tuần thứ 3 liên tiếp, 

MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Rắc rối tính thuế, lo giá xăng dầu khó chính xác 

Sau hơn 1 năm, việc sử dụng phương án thuế bình quân gia quyền để tính giá xăng 

dầu đang dần lộ rõ sự bất cập. Nếu không kịp thời có giải pháp, doanh nghiệp và 

người tiêu dùng sẽ bị thiệt. (chi tiết) 

GDP khó có khả năng bứt phá trong 2018 

Nhiều lần nhấn mạnh GDP ước tăng 6,7% là kết quả nối bật, đáng chú ý nhất của 

năm 2017, song Chính phủ đã không đặt mục tiêu cao hơn cho năm sau... (chi tiết) 

Thủ tướng mong muốn PVN ‘trong khó khăn, càng phải vững vàng’ 

Chiều 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi 

làm việc về sự phát triển của ngành dầu khí. (chi tiết) 

Tăng trưởng 6,7%: Kết quả nối bật hay thách thức lớn? 

Tốc độ tăng GDP năm 2017 của Việt Nam sẽ đạt 6,7% với điều kiện tăng trưởng quý 

4 đạt 7,4-7,5%... (chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

SED - CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam - Riêng quý 3/2017, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 

178 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 3/2016. Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 7,5 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng 

kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SED ghi nhận doanh thu 464 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 453 tỷ đồng cùng kỳ 

năm 2016. Lợi nhuận trước thuế SED đạt 45 tỷ, vượt 8% so với con số chỉ tiêu là 41,5 tỷ đồng. Lãi ròng tương 

ứng đạt 35,5 tỷ, tăng 11% so với cùng kỳ. 

TCD - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải – HĐQT đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Hồ Nam 

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Đặng Trung Kiên. Theo TCD, ước tính doanh thu quý 3/2017 đạt 

297 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 26,4 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với trung bình các quý 1 và 2. Lũy kế 9 

tháng của năm 2017, TCD đạt doanh thu 672 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 62 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch 

năm. 

DIC - CTCP Đầu tư và Thương mại DIC - 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 3%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 28/11/2017. 

VAF - CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển - Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 05/12/2017. 

HDG - CTCP Tập đoàn Hà Đô – Đã thông qua chủ trương thoái vốn toàn bộ tại 2 Công ty. Đó là 51% vốn tại 

CTCP Tư vấn Hà Đô và 29,43% vốn tại CTCP Thương mại Hà Đô, nhằm tập trung và nâng cao hiệu quả kinh 

doanh tại các lĩnh vực trọng yếu của Tập đoàn. 

NKG - CTCP Thép Nam Kim – HĐQT quyết định thống nhất mua lại 3,2 triệu cổ phần vốn góp của ông Hồ 

Minh Quang sở hữu tại CTCP Nam Kim Corea, tương ứng tỷ lệ 20% vốn điều lệ với giá 32 tỷ đồng. Sau khi 

nhận chuyển nhượng, NKG sẽ nâng sở hữu tại Công ty trên lên 45%. 

FTM - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân - Ngày 01/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 20/12/2017. 

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Ngày 11/10, HĐQT đã có quyết định chuyển nhượng 

100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư. 

PPS - CTCP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam - Ngày 23/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền 

nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 24/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

14,2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường ngày hôm nay diễn ra tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng”. Số mã giảm giá trên sàn áp đảo hoàn toàn số 

mã tăng giá. Mặc dù vậy, chỉ số VN-Index vẫn tăng gần 2 điểm nhờ động lực đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn 

như VPB, VJC, SAB, VIC, FPT,...Kịch bản phân hóa giữa các cổ phiếu sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. 

Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng thêm tỷ trọng vào các cổ phiếu có cơ bản tốt, kỳ vọng kết quả kinh doanh 

khả quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

www.abs.vn 


