
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                

TIN THẾ GIỚI  
Phố Wall nhuốm sắc đỏ vì nhóm cổ phiếu năng lượng 
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Ba, khi cổ phiếu General 

Electric lao dốc liền 2 phiên và đà sụt giảm của giá dầu gây sức ép lên nhóm cổ 

phiếu năng lượng, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

Vàng thế giới tăng 2 phiên liền khi đồng USD xuống đáy trong gần 3 tuần 

Các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày thứ Ba, khi chỉ số 

đồng USD sụt giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần, MarketWatch đưa tin. 

(chi tiết) 

Dầu sụt gần 2% xuống đáy hơn 1 tuần 

Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần 

vào ngày thứ Ba, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ dự báo nhu cầu dầu 

toàn cầu và cảnh báo về sự bùng nổ của sản lượng dầu từ đá phiến tại Mỹ, 

MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

“Giải mã” cụm từ Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Tổng thống Trump sử dụng 

Trong chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Donald 

Trump đã sử dụng "Ấn Độ-Thái Bình Dương", một cụm từ dường như phản ánh cách 

nhìn mới của Mỹ đối với khu vực, thay vì châu Á hay châu Á-Thái Bình Dương, 

cụm từ mà người tiền nhiệm Barack Obama thường dùng. (chi tiết) 

IEA: Thị trường dầu vẫn sẽ tăng trưởng mạnh cho đến năm 2040 

Lượng tiêu thụ và nhu cầu dầu được dự báo tiếp tục tăng mạnh cho đến năm 2040, 

bất chấp sự đa dạng của các loại năng lượng trên toàn cầu và sự trỗi dậy của loại xe 

điện, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Ngân hàng Quốc Dân NCB hoạt động thế nào 9 tháng qua? 

Các hoạt động đều khá lên song do ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro, kết hợp 

với xử lý các khoản theo đề án tái cấu trúc nên lợi nhuận chẳng còn được là bao. (chi 

tiết) 

L14 sẽ chào bán 7.5 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp, bằng 1/6 thị giá 

HĐQT CTCP Licogi 14 (HNX: L14) đã thông qua phương án chào bán 7,499,490 cp 

với giá 12,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. (chi tiết) 

Bảo hiểm tiền gửi 100% khi phá sản ngân hàng? 

Theo chương trình dự kiến, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng sẽ trả 

lời chất vấn đại biểu Quốc hội kỳ họp này. (chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, 

ngày đăng ký cuối cùng là 27/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 14/12/2017. 

DVP - CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ - Ngày 21/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng 

cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017. 

KDC - CTCP Tập đoàn Kido - Thông báo đã chuyển nhượng xong toàn bộ phần vốn góp trị giá theo sổ sách 

là 400 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 80%/vốn tại Công ty TNHH Tân An Phước. 

IMP - CTCP Dược phẩm Imexpharm – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2017 với doanh 

thu từ 433,2 đến 471 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 49 đến 54 tỷ đồng. Đồng thời, thống nhất thông qua kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu tăng từ 18%-20%, lợi nhuận trước thuế tăng 16%-

18% so với năm 2017. 

GDT - CTCP Chế biến Gỗ Đức Thanh - Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 

2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017. 

L14 - CTCP Licogi 14 - Quyết định triển khai phương án chào bán gần 7,5 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông 

hiện hữu, theo tỷ lệ thực hiện 1:1 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển 

nhượng. Số tiền thu được dự kiến gần 90 tỷ đồng, L14 sẽ dùng 60 tỷ đồng cho dự án Khu đô thị Nam Minh 

Phương – giai đoạn chuẩn bị; 20 tỷ đồng xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại Licogi 14 Plaza và 

mua máy móc, bổ sung vốn lưu động 9,9 tỷ đồng. 

NHC - CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp - Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức còn lại năm 

2016 và tạm ứng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 27/11. Theo đó, cổ tức sẽ được 

trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% (mỗi đợt 5%), thanh toán bắt đầu từ ngày 08/12/2017. 

VNF - CTCP VinaFreight - Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, 

ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 20/12/2017. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Rung lắc đã bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện trong phiên hôm nay, mặc dù vẫn chưa thực sự mạnh nhưng số 

lượng mã giảm giá đang dần áp đảo khiến cho giới đầu tư trở nên lo ngại. Rủi ro thị trường đang dần tăng 

lên và vẫn ở mức cao. Phiên giao dịch ngày mai có khả năng sẽ là một phiên điều chỉnh. Nhà đầu tư tạm thời 

thu hẹp danh mục tài khoản, chốt lời ở một số cổ phiếu đã tăng trong thời gian qua và theo dõi diễn biến thị 

trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


