
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                 

TIN THẾ GIỚI  
Venezuela chính thức vỡ nợ, chìm sâu vào khủng hoảng 

Đầu tuần này, một trong những dấu vết cuối cùng nhằm chứng tỏ sự ổn định của 

Venezuela đã bị xóa sổ khi công ty xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor (S&P) cho 

biết nước này đã vỡ nợ. Hiện tổng cộng Venezuela cần phải thanh toán các khoản nợ 

và lãi vay lên đến 150 tỷ USD. (chi tiết) 

Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á gọi Bitcoin là "trò lừa đa cấp" 

Chi phí giao dịch tiền ảo Bitcoin "đắt đến khó tin" và "tất cả các chi phí này được 

giấu nhẹm thông qua hệ thống mã hóa"... (chi tiết) 

Không phải sự ra đời của iPhone, đây mới là quyết định đem lại giá trị lớn nhất 

trong lịch sử Apple, giúp Apple đánh bại Samsung 

Tạo ra chuỗi cửa hàng Apple Store chính là quyết định sáng suốt nhất của Apple. 

(chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
TNG báo lãi hơn 99 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2017, hoàn thành 86% chỉ 

tiêu lợi nhuận cả năm 

Riêng tháng 10/2017 TNG lãi 11,5 tỷ đồng sau thuế. (chi tiết) 

PV Power được định giá gần 1,5 tỷ USD 

Đây là mức giá không hề rẻ nếu so sánh với với P/E bình quân khu vực là 15,46 lần 

so với mức dự phóng 2017 của PV Power là 21 lần. (chi tiết) 

Vietcombank: Nhu cầu mua cổ phiếu Saigonbank gấp 4 lần chào bán 

Vietcombank cho biết có 1 nhà đầu tư tổ chức và 19 nhà đầu tư cá nhân đã đăng ký 

mua cổ phần Saigonbank mà Vietcombank đang sở hữu. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào 

ngày 20/11 tới. (chi tiết) 

Ngân hàng đã cần tiền hơn 

Lượng tiền lớn dần trả lại và ngấm vào thị trường qua điều tiết nguồn hệ thống ngân 

hàng... (chi tiết) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cafef.vn/venezuela-chinh-thuc-vo-no-chim-sau-vao-khung-hoang-2017111510214294.chn
http://cafef.vn/ngan-hang-lon-nhat-dong-nam-a-goi-bitcoin-la-tro-lua-da-cap-20171115133916675.chn
http://cafef.vn/khong-phai-su-ra-doi-cua-iphone-day-moi-la-quyet-dinh-dem-lai-gia-tri-lon-nhat-trong-lich-su-apple-giup-apple-danh-bai-samsung-20171115193615862.chn
http://cafef.vn/tng-bao-lai-hon-99-ty-dong-trong-10-thang-dau-nam-2017-hoan-thanh-86-chi-tieu-loi-nhuan-ca-nam-20171116074807003.chn
http://cafef.vn/pv-power-duoc-dinh-gia-gan-15-ty-usd-20171115173921737.chn
http://cafef.vn/vietcombank-nhu-cau-mua-co-phieu-saigonbank-gap-4-lan-chao-ban-20171115210006846.chn
http://cafef.vn/ngan-hang-da-can-tien-hon-20171115163941643.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

VIC - CTCP Tập đoàn Vingroup - CTCP Vinpearl, đăng ký nhận chuyển nhượng hơn 90 triệu cổ phiếu, tương 

đương tỷ lệ 3,41% do nhận sáp nhập doanh nghiệp. Bênh cạnh đó, CTCP Dịch vụ thương mại tổng hợp 

Vincommerce, cổ đông của VIC cũng nhận đăng ký nhận chuyển nhượng hơn 60,42 triệu cổ phiếu VIC cũng 

do sáp nhập doanh nghiệp, dự kiến sau sáp nhập, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại VIC lên gần 79 triệu cổ 

phiếu, tỷ lệ 2,99%. 

DPR - CTCP Cao su Đồng Phú - 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 25/12/2017. 

TIX - CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Ngày 27/11 là ngày giao 

dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 28/11. Theo đó, cổ tức sẽ 

được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2017. 

ADS - CTCP Damsan - Chủ tịch HĐQT quyết định chuyển nhượng hơn 1,09 triệu quyền mua cổ phiếu ADS 

cho Cán bộ công nhân viên từ ngày 17/11 đến 27/11. 

VPS - CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng 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 8%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 07/12/2017. 

PTB - CTCP Phú Tài - Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 với doanh thu thuần 959 tỷ đồng, 

tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 80,8 tỷ đồng, tăng 14%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, PTB 

đạt doanh thu hơn 2.901 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hơn 230 tỷ đồng, 

tăng 27% so với cùng kỳ. 

GAS - Tổng CTCP Khí Việt Nam - Ngày 20/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 21/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 13/12/2017. 

KDC - CTCP Tập đoàn KIDO – Đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH 

Tân An Phước (TAP). Trước khi chuyển nhượng, Tập đoàn sở hữu 80% vốn góp tại Tân An Phước với giá trị 

sổ sách thể hiện trên báo cáo tài chính là 400 tỷ đồng và sau khi chuyển nhượng xong toàn bộ phần vốn góp 

tại Tân An Phước, KDC không còn sở hữu cổ phần tại KDC. 

VNR - Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017, 

với doanh thu giảm 7,63% từ 1.770 tỷ đồng xuống 1.635 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 2,5% từ 278 tỷ 

đồng lên 285 tỷ đồng. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Xu thế tăng của các chỉ số chính tiếp tục được giữ vững trong phiên hôm nay nhờ nhóm cổ phiếu Bất động 

sản, Dược phẩm, Ngân hàng và một số cổ phiếu lớn như VNM, VIC, GAS,... Số lượng cổ phiếu tăng giá cũng 

tăng hơn so với các mã giảm giá. Với tình hình hiện tại, để đảm bảo quản trị rủi ro tốt trong giai đoạn nhạy 

cảm, nhà đầu tư chỉ nên xem xét gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ở những mã trong danh mục nắm giữ. Với việc 

mua mới cần cẩn trọng khi nền tảng chung của thị trường đang ở mức khá cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 


