
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                  

TIN THẾ GIỚI  
Giá vàng sụt giảm 1.1% vì một giao dịch bí ẩn với khối lượng 4 triệu ounce 

Trong phiên ngày thứ Sáu, trên sàn Comex đã xuất hiện giao dịch 4 triệu ounce vàng 

chỉ trong vài phút, qua đó thúc đẩy giá vàng sụt giảm. (chi tiết) 

Bitcoin lao dốc gần 10% sau khi lên mức kỷ lục 

Bitcoin tiếp tục đà lao dốc và ngày càng cách xa mức cao kỷ lục sau khi các chuyên 

viên giao dịch xem xét việc hủy bỏ đợt nâng cáp SegWit2x – vốn có thể gây ra tình 

trạng gián đoạn tới đồng Bitcoin. (chi tiết) 

Vọt hơn 2%/tuần, dầu tăng liền 5 tuần không ngừng nghỉ 

Các hợp đồng dầu thô tương lai vẫn tăng mạnh trong tuần qua bất chấp đà suy yếu 

trong ngày thứ Sáu. Giá dầu tiếp tục sụt giảm sau khi dữ liệu cho thấy số giàn khoan 

dầu tại Mỹ gia tăng, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Dow Jones và S&P 500 chứng kiến tuần giảm điểm đầu tiên trong 9 tuần 

Chứng khoán Mỹ suy yếu trong ngày thứ Sáu, chịu sức ép từ đà sụt giảm của cổ 

phiếu Intel và Apple, khi nhà đầu tư tỏ ra lo lắng về tương lai của cam kết cắt giảm 

thuế suất doanh nghiệp sau một dự luật về thuế khác biệt được đưa ra, Reuters đưa 

tin. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Lợi nhuận của các ngân hàng sẽ ra sao? 

Không chỉ được coi là cánh tay nối dài của các ngân hàng, sự mở rộng của các công 

ty fintech sang lĩnh vực cho vay và huy động vốn có thể là mối đe dọa lớn tới lợi 

nhuận của các ngân hàng trong những năm tới. (chi tiết) 

Sau 5 tháng thành lập, Trịnh Gia giảm vốn từ mức 200 tỷ xuống 63 tỷ đồng 

Theo thông tin vừa cập nhật, ngày 09/11/2017, CTCP Trịnh Gia Việt Nam và những 

người bạn (TGFC) đã thay đổi vốn điều lệ từ mức 200 tỷ đồng xuống 63 tỷ đồng chỉ 

sau 5 tháng được thành lập. (chi tiết) 

Đầu tư sinh lời cao từ căn hộ hạng sang trung tâm quận 1 

Khai thác thị trường khách du lịch và hình thức cho thuê căn hộ Airbnb đang trở 

thành cơ hội sinh lời cao khi đầu tư căn hộ có vị trí đắc địa như tòa nhà The One 

Saigon. (chi tiết) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/11/gia-vang-sut-giam-11-vi-mot-giao-dich-bi-an-voi-khoi-luong-4-trieu-ounce-759-567740.htm
https://vietstock.vn/2017/11/bitcoin-lao-doc-gan-10-sau-khi-len-muc-ky-luc-772-567738.htm
https://vietstock.vn/2017/11/vot-hon-2tuan-dau-tang-lien-5-tuan-khong-ngung-nghi-34-567731.htm
https://vietstock.vn/2017/11/dow-jones-va-sp-500-chung-kien-tuan-giam-diem-dau-tien-trong-9-tuan-773-567730.htm
http://cafef.vn/loi-nhuan-cua-cac-ngan-hang-se-ra-sao-20171113074027853.chn
https://vietstock.vn/2017/11/sau-5-thang-thanh-lap-trinh-gia-giam-von-tu-muc-200-ty-xuong-63-ty-dong-764-567741.htm
http://cafef.vn/dau-tu-sinh-loi-cao-tu-can-ho-hang-sang-trung-tam-quan-1-20171113080233726.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

UIC - CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Idico – Đã thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu 

năm 2017 với tổng giá trị sản xuất hơn 1.895 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 62 tỷ đồng. Trong quý 

IV/2017, Công ty phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất hơn 613 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,5 tỷ đồng. Đồng 

thời, thoái vốn toàn bộ đầu tư tại CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy Idico theo nguyên tắc bảo toàn vốn. 

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn - Trong tháng 10 vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu xuất khẩu tăng 51% so với 

cùng kỳ, đạt 31,5 triệu USD, tương đương hơn 700 tỷ đồng nhờ tăng sản lượng lẫn giá bán. Đây là tháng 

doanh thu cao kỷ lục trong hoạt động xuất khẩu của VHC trong năm 2017. Lũy kế 10 tháng, doanh thu xuất 

khẩu của VHC đạt 247 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó giá bán tăng 2% và sản lượng 

tăng 6% so với cùng kỳ. 

TCT - CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 16/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 27%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 01/12/2017. 

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - Dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi với 

mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 05 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 6,8%/năm. Thời gian thực 

hiện trong quý IV/2017. 

SFG - CTCP Phân bón miền Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, 

ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 12/12/2017. 

DCL - CTCP Dược phẩm Cửu Long – Đã thông qua việc phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị 

trường quốc tế, mệnh giá 1 triệu USD/trái phiếu, giá chuyển đổi tương đường 25.000 đồng/cổ phiếu và sẽ 

được điều chỉnh phản ánh mức độ pha loãng. 

VPS - CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam – HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 

cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thời gian thực hiện trong tháng 12/2017. Chi tiết sẽ được 

thông báo sau. 

PAC - CTCP Pin ắc quy miền Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 14/12/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Với sự dẫn dắt của VNM, chỉ số VN-Index tiếp tục lập đỉnh cao mới trong phiên giao dịch cuối tuần. Tuy 

nhiên, việc chỉ số VN-Index tăng nhưng không có sự đồng thuận từ nhiều dòng cổ phiếu mà chỉ tập trung ở 

một số cổ phiếu lớn nhất định, khiến tâm lý giới đầu tư tỏ ra khá thận trọng. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm 

rủi ro thị trường vẫn ở mức cao do đó các nhà đầu tư nên hạn chế việc mua mới, tập trung duy trì vị thế cổ 

phiếu và tiếp tục quan sát thị trường để có những hành động hợp lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


