
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới tăng nhẹ lên đỉnh hơn 1 tuần 
Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục tăng nhẹ lên mức cao nhất trong hơn 1 tuần vào ngày 

thứ Năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định nâng lãi suất và cho thấy dự 

báo nâng lãi suất thêm 3 lần vào năm 2018, mà không phải 4 lần, MarketWatch đưa tin. 

(Chi tiết) 

Dầu phục hồi sau báo cáo về nguồn cung và sản lượng 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ vào ngày thứ Năm, khi dữ liệu gần đây 

về nguồn cung và sản lượng góp phần khiến các giao dịch biến động trên thị trường năng 

lượng, trong đó cả giá dầu WTI lẫn giá dầu Brent đều phục hồi phần lớn đà sụt giảm của 

phiên trước đó, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

S&P 500 giảm mạnh nhất trong 1 tháng 
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều suy yếu vào ngày thứ Năm, trong đó S&P 500 

giảm mạnh nhất trong 1 tháng, khi mối lo ngại về những rào cản tiềm ẩn đối với dự luật cải 

tổ thuế lấn át cả sự lạc quan về dữ liệu doanh số bán lẻ tích cực, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

NHTW châu Âu giữ nguyên lãi suất, nâng dự báo tăng trưởng kinh tế 
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên chính sách tiền tệ trong ngày thứ Năm, 

đồng thời nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực này. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Với Basel II, các ngân hàng đừng chỉ nhìn vào khó khăn mà hãy biến nó 
thành cơ hội 
Đó là phát biểu của GS.TS Trần Thọ Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân tại Hội thảo khoa học quốc gia “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của 

các Ngân hàng Thương mại Việt Nam: Cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện” (Chi tiết) 

Vốn đầu tư Nhật vào Việt Nam cao chưa từng có 
Tổng vốn đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam trong năm nay lên đến 8,5 tỷ USD, 

cao gấp 4 lần mức đầu tư của năm ngoái và là mức cao chưa từng có. (Chi tiết) 

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: Phải có quy định về mức lương tối thiểu 
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cần nhận thức được việc nhà nước phải có quy 

định mức lương tối thiểu, bảo đảm không người lao động nào được trả thấp hơn mức này, 

tránh việc bần cùng hóa, bảo vệ người yếu thế và cả vấn đề giới.... (Chi tiết) 

Chuyên gia kinh tế Vương Quân Hoàng: Khởi nghiệp đang được một số bạn 
trẻ coi là trang sức 
Theo ông Vương Quân Hoàng, đồng nghĩa “khởi nghiệp” với “làm chủ” là sai. Khởi nghiệp 

không đơn giản và tấm huy chương đó cũng chẳng có gì lấp lánh mà rất gồ ghề, xù xì. (Chi 

tiết) 

Kế hoạch kiểm toán năm 2018 
Theo Kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước, sẽ có hơn 200 cuộc kiểm 

toán được tiến hành trong năm 2018. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

CHP - CTCP Thủy điện miền Trung – HĐQT quyết định phê duyệt đầu tư dự án xây dựng công trình Nhà 

máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với tổng mức đầu tư hơn 1.367 tỷ đồng. Dự kiến Nhà máy này có 

công suất lắp máy 62MWp phía điện 1 chiều và 50MW phía điện xoay chiều, điện lượng bình quân năm là 

94,71 kWh. 

STG - CTCP Kho vận miền Nam - CTCP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần, cổ đông lớn đăng ký mua vào 

4,1 triệu cổ phiếu STG từ ngày 19/12 đến 17/1/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao 

dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại STG từ hơn 24,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 28,48% lên 28,43 triệu 

cổ phiếu, tỷ lệ 33,28%. 

LCG - CTCP Licogi 16 - Dự kiến phát hành 22 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương tỷ lệ 28,2% số lượng cổ 

phiếu LCG đang lưu hành, cho một số nhà đầu tư, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được 220 tỷ 

đồng, LCG sẽ dùng để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án PPP và tái cơ cấu các khoản nợ. 

VIB - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Trong thời gian từ ngày 1/11 đến 30/11, VIB đã mua thành công 

hơn 33,8 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá bình quân được VIB mua lại ở mức 22.500 đồng/cp. Với 

mức giá này, ước tính VIB đã chi ra khoảng 762 tỷ đồng. 

JVC - CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định đưa cổ phiếu từ diện 

kiểm soát đặc biệt sang diện cảnh báo kể từ ngày 15/12/2017. 

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. 

VCG - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam – HĐQT quyết định phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 

2017 cho cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 28/12. 

Thanh toán cổ tức bắt đầu từ ngày 31/1/2018. 

SED - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam - Ngày 04/1/2018 là ngày giao dịch không hưởng 

quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 05/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/2/2018. 

VPI - CTCP Đầu tư Văn Phú Invest - Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 29/12/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện và tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng trong phiên hôm nay, qua đó 

lan tỏa dần ra các nhóm mã khác trên sàn. Qua đó giúp các chỉ số chính nới rộng đà tăng giá và đóng cửa ở 

mức điểm cao nhất ngày. Trong phiên giao dịch cuối tuần, diễn biến thị trường có khả năng sẽ tiếp tục là một 

phiên tăng điểm, tuy nhiên xu thế thị trường vẫn chưa thực sự được xác định. Nhà đầu tư có thể thực hiện giải 

ngân từng phần với tỷ trọng thấp trở lại, với mục tiêu trung hạn, tập trung vào các cổ phiếu cơ bản, đã về đến 

các vùng hỗ trợ. 

 

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 


