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TIN THẾ GIỚI  
Châu Á sẽ dẫn đầu về tăng trưởng trên toàn cầu trong thập kỷ kế tiếp? 

Châu Á vẫn là động lực tăng trưởng của nền kinh tế thế giới trong thập kỷ kế tiếp, 

ngay cả khi tăng trưởng của các khu vực khác cũng gia tăng. Đây là quan điểm của 

Changyong Rhee, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Quỹ Tiền tệ Quốc 

tế (IMF). (chi tiết) 

Đà tăng của giá dầu không chỉ là nhất thời? 

Giá dầu đã biến động rất mạnh trong năm nay. Dẫu vậy, kể từ tháng 6/2017, trong bối 

cảnh các yếu tố nhu cầu cơ bản đã góp phần hỗ trợ giá dầu và khi tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu ngày càng vững mạnh, thì triển vọng dầu cũng trở nên tươi sáng hơn. (chi 

tiết) 

Vọt 2.3%/tuần, vàng thế giới vượt ngưỡng 1,300 USD/oz 

Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ lên trên ngưỡng 1,300 USD/oz vào ngày thứ 

Sáu, đồng thời ghi nhận mức leo dốc hơn 2% trong tuần qua, sau khi chỉ số lạm phát 

tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, qua đó làm tăng sự không chắc chắn về lộ trình nâng 

lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Chẩn bệnh doanh nghiệp Nhà nước 

Vốn được xem là “xương sống”, bệ đỡ của nền kinh tế, nhiều năm qua, khu vực Doanh 

nghiệp Nhà nước (DNNN) có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển đất nước. 

Nhưng cũng do quản lý lỏng lẻo, lợi ích nhóm, khu vực này đã phát sinh tiêu cực, làm 

trầm trọng thêm tình trạng nợ xấu. Đặc biệt, nhiều “trái đấm thép” đã nhũn mềm, tan 

chảy gây thất thoát cả chục ngàn, trăm ngàn tỷ đồng ngân sách... (chi tiết) 

Tấn công “bức tường” điều kiện kinh doanh 

Gần 4.300 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đang tồn tại là bức tường ngăn cản sự phát 

triển của doanh nghiệp (DN). Cách nào phá vỡ “bức tường” này để tạo động lực phát 

triển nền kinh tế? (chi tiết) 

Idemitsu Q8 gia nhập thị trường, Chủ tịch Petrolimex lại muốn tự định giá xăng 

dầu 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam muốn Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 83 về kinh 

doanh xăng dầu, cho phép doanh nghiệp được tự định giá. Ngoài ra, Petrolimex kỳ 

vọng Nhà nước sẽ thực thi nghiêm Luật sở hữu trí tuệ để tránh việc lạm dụng thương 

hiệu của Tập đoàn. (chi tiết) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/10/chau-a-se-dan-dau-ve-tang-truong-tren-toan-cau-trong-thap-ky-ke-tiep-775-562655.htm
https://vietstock.vn/2017/10/da-tang-cua-gia-dau-khong-chi-la-nhat-thoi-34-562648.htm
https://vietstock.vn/2017/10/da-tang-cua-gia-dau-khong-chi-la-nhat-thoi-34-562648.htm
https://vietstock.vn/2017/10/vot-23tuan-vang-the-gioi-vuot-nguong-1300-usdoz-759-562632.htm
http://cafef.vn/chan-benh-doanh-nghiep-nha-nuoc-20171015153823606.chn
http://cafef.vn/tan-cong-buc-tuong-dieu-kien-kinh-doanh-20171016071914075.chn
http://cafef.vn/idemitsu-q8-gia-nhap-thi-truong-chu-tich-petrolimex-lai-muon-tu-dinh-gia-xang-dau-20171014105420413.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 
PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại – Đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu tăng 18% lên 1.472 tỷ 

đồng. Lợi nhuận sau thuế 151,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 646 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm PPC đạt 4.630 tỷ 

đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 745 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 300 tỷ đồng. 

KSB - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - Đã công bố BCTC quý III/2017 với 222,5 tỷ đồng doanh thu 

thuần, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 47,7 tỷ đồng, giảm 25,3%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 

2017, KSB đạt 740 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 191,7 tỷ 

đồng, tăng 24,6%. 

HAX - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Thông báo, trong quý III/2017, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 945 tỷ đồng, 

tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 39,3 tỷ đồng, tăng 32%. Lũy kế 9 tháng, HAX đạt doanh 

thu thuần 2.759 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 8% xuống 58,4 tỷ đồng, đạt 61% chỉ 

tiêu năm. 

TNA - CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam - 9 tháng đầu năm nay, Công ty ước đạt doanh thu 2.902 tỷ đồng, 

lợi nhuận trước thuế 95 tỷ đồng, đạt lần lượt 90,7% và 90,5% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra cho cả năm 2017. 

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn - Tính riêng trong quý 3/2017, doanh thu xuất khẩu của VHC đạt hơn 71 triệu USD, tăng 6% 

so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 9 tháng, doanh thu xuất khẩu ghi nhận hơn 211 triệu USD, xấp xỉ cùng kỳ (207 triệu 

USD). 

NKG - CTCP Thép Nam Kim - Sẽ mua lại 3,2 triệu cp của ông Hồ Minh Quang, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20% vốn điều lệ 

tại Nam Kim Corea. Số tiền NKG phải chi ra là 32 tỷ đồng cho thương vụ này. Sau khi nhận chuyển nhượng, phần vốn 

góp của NKG tại Nam Kim Corea tăng lên 45% vốn, tương ứng 72 tỷ đồng. 

FLC - Công ty cổ phần Tập đoàn FLC – Đã có tờ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, trong đó có việc dự kiến 

phát hành 149.500.000 cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư chiến lược với giá thỏa thuận trên cơ sở giá thị trường, nhưng 

không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Tổng số tiền thu được dự kiến tương đương 1.495 tỷ đồng, FLC sẽ bổ sung 600 tỷ đồng vốn thực hiện dự án Công trình 

hỗn hợp nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại tại địa chỉ 265 Cầu Giấy, Hà Nội. Bổ sung 600 tỷ đồng cho dự án 

Quần thể Trung tâm hội nghị, khu du lịch, nghỉ dưỡng và biệt thự tại khu vực đồi cột 3 đến đồi cột 8, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. Còn lại 295 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn. 

SJD - CTCP Thủy điện Cần Thơ - Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng 

ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 23%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2017. 

VNE - Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam – Đã thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp 956.000 cổ phần 

sở hữu tại CTCP Xây dựng điện VNECO 7, tương đương tỷ lệ 31,16% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện trong quý 

IV/2017. Ngoài ra, VNE cũng đã thông qua việc mua lại tối đa 7,4 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và 

khớp lệnh. Chi tiết sẽ được thông báo sau. 

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Ngày 13/10, HĐQT đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối 

với ông Lý Hoài Văn, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Tiền tệ kể từ ngày 16/10 theo nguyện vọng cá nhân của 

ông Văn. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường ngày phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự bứt phá của các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VIC, GAS, 

MSN,... Qua đó giúp các chỉ số chính đồng loạt vượt đỉnh và đóng cửa với mức điểm cao nhất ngày. Xu thế tăng giá của 

thị trường sẽ còn tiếp tục được khẳng định trong tuần sau. Nhà đầu tư tiếp tục giữ nguyên trạng thái tài khoản và thực 

hiện gia tăng tỷ trọng trong những nhịp điều chỉnh của 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 


