
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

                

 

TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn trên ngưỡng 1,300 USD/oz 

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Hai khi đồng USD 

khởi sắc, nhưng sự không chắc chắn về tốc độ và phạm vi nâng lãi suất sau tháng 12 

đã giúp giá kim loại quý vẫn dao động trên ngưỡng 1,300 USD/oz phiên thứ 2 liên 

tiếp, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Dầu lên sát đỉnh 3 tuần khi căng thẳng tại Trung Đông đe dọa nguồn cung 

Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng nhẹ lên mức cao nhất trong gần 3 tuần vào ngày 

thứ Hai, khi những căng thẳng ngày càng tăng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về 

nguồn cung dầu thô toàn cầu, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Các nhà lãnh đạo tài chính nói gì về nền kinh tế hiện nay? 

Đừng ăn mừng quá sớm. Đó là thông điệp chính mà các nhà lập chính sách và nhà 

đầu tư đã đưa ra ở Washington trong ngày Chủ nhật sau khi họp mặt tại cuộc họp 

thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Kinh tế vĩ mô nhìn từ "đỉnh tăng trưởng" 2017 

Nhiều tín hiệu cho thấy, năm 2017 là năm đạt đỉnh tăng trưởng của kinh tế Việt Nam 

trong nhiều năm trở lại đây khi tăng trưởng GDP từ chỗ tưởng như không đạt mục 

tiêu đề ra nay đã có nhiều cơ sở “cán đích” ngoạn mục. Nhờ đó sẽ có hàng loạt chỉ 

tiêu vĩ mô khác cũng hoàn thành. Vấn đề là nền kinh tế đã phát triển vững chắc hay 

chưa, xét từ những con số trên đỉnh tăng trưởng 2017? (chi tiết) 

Việt Nam xuất siêu hơn 24 tỷ USD sang Hoa Kỳ trong 3 quý năm 2017 

Tính đến hết tháng 9/2017, cán cân thương mại Việt Nam thặng dư 24.1 tỷ USD 

trong thương mại hàng hóa với Hoa Kỳ, tương đương 78% tổng kim ngạch xuất khẩu 

của nước ta sang thị trường này. (chi tiết) 

9 tháng đầu năm vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh đạt 

4,2 tỷ USD 

Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 đã tăng 

64% so với cùng kỳ năm trước. Có 660 triệu USD trong tổng số 4,2 tỷ USD là vốn 

đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. (chi tiết) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/10/vang-the-gioi-giam-nhe-nhung-van-tren-nguong-1300-usdoz-759-562889.htm
https://vietstock.vn/2017/10/dau-len-sat-dinh-3-tuan-khi-cang-thang-tai-trung-dong-de-doa-nguon-cung-34-562887.htm
https://vietstock.vn/2017/10/cac-nha-lanh-dao-tai-chinh-noi-gi-ve-nen-kinh-te-hien-nay-775-562726.htm
https://vietstock.vn/2017/10/kinh-te-vi-mo-nhin-tu-dinh-tang-truong-2017-761-562823.htm
https://vietstock.vn/2017/10/viet-nam-xuat-sieu-hon-24-ty-usd-sang-hoa-ky-trong-3-quy-nam-2017-768-562883.htm
http://cafef.vn/9-thang-dau-nam-von-dau-tu-gian-tiep-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-tang-manh-dat-42-ty-usd-20171016111231231.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

STK - CTCP Sợi Thế Kỷ - Sẽ hợp tác với CTCP E.DYE Việt Nam nhằm thực hiện hai dự án đầu tư sản xuất 

sợi màu. Cụ thể, đối với dự án tại Củ Chi, STK sẽ góp 90 tỷ đồng, chiếm 72% vốn. Đối với dự án sản xuất sợi 

màu tại Tây Ninh, STK sẽ góp 54 tỷ đồng, chiếm 60,5% vốn, còn CTCP E.DYE VN sẽ góp 34 tỷ đồng, chiếm 

39,5% vốn góp. 

DXG - CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - Dự kiến phát hành 17,28 triệu cổ phiếu, trong đó 14,28 

triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 5% và 3 triệu cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 1,05%. Tổng giá trị phát hành theo 

mệnh giá 172,83 tỷ đồng gồm 142,83 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế đến thời điểm phát hành và 30 tỷ đồng từ 

vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. 

SHI - CTCP Quốc tế Sơn Hà - Sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc phát hành thêm 18 

triệu cổ phiếu nhằm thực hiện hoán đổi cổ phần cho cổ đông hiện hữu của CTCP Sản xuất và kinh doanh Toàn 

Mỹ, tỷ lệ thực hiện là 1:2 (1 cổ phiếu Toàn Mỹ đổi 2 cổ phiếu SHI). Việc phát hành sẽ được thực hiện trong 

năm 2017 hoặc đầu năm 2018, sau khi nhận được chấp thuận của cơ quan quản lý. 

HUT - CTCP Tasco – Đã chấp thuận đề xuất tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH T’Hospita để đảm bảo tiến 

độ giải ngân các dự án. HUT sẽ rót 50 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ của T’Hospital từ 20 tỷ đồng lên 70 tỷ 

đồng, trong đó 42 tỷ đồng được sử dụng cho năm 2017 và 8 tỷ đồng sử dụng trong quý I/2018. 

HDG - CTCP Tập đoàn Hà Đô - Sẽ nhận chuyển nhượng 44% vốn CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam 

(tương đương hơn 14 triệu cp) từ CTCP Tập đoàn Tân Tạo và CTCP Năng lượng Tân Tạo. Thời gian nhận 

chuyển nhượng dự kiến trong quý 4/2017. 

KHA - CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - Ngày 31/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt cuối năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2017. 

CSV - CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam - Ngày 31/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 27/11/2017. 

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. 

DIG - Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng - Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận 

cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4,5%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2017. 

KLF - CTCP Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF – Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn 

góp sở hữu trị giá 24 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Vân Long. Giá chuyển 

nhượng ủy quyền cho Tổng giám đốc KLF chủ động quyết định. 
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 


