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TIN THẾ GIỚI 
Dầu xuống đáy gần 2 tuần khi nguồn cung và sản lượng tại Mỹ nhảy vọt 

Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm nhẹ xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần vào 

ngày thứ Tư, sau khi EIA cho biết dự trữ dầu thô nội địa bất ngờ nhảy vọt 2 tuần liên 

tiếp, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ 

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Tư, ghi nhận phiên 

sụt giảm đầu tiên trong 3 phiên, khi chỉ số đồng USD phục hồi, MarketWatch đưa 

tin. (chi tiết) 

Giá Bitcoin ở Zimbabwe vọt lên gần 13,500 USD 

Ở Zimbabwe, trên sàn giao dịch Bitcoin Golix, giá Bitcoin có lúc leo dốc 10% trong 

ngày thứ Tư. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 10/2017 đạt 13.66%, kịch bản vào 

cuối năm sẽ cán mốc 18% 

Tốc độ tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 10/2017 tăng 13.66%, tăng 1% so 

với cùng kỳ năm 2016. Tốc độ này không có gì đột biến. Kịch bản điều hành cho 

năm 2017 là tín dụng tăng trưởng ở mức 18% và có điều chỉnh linh hoạt tùy theo 

diễn biến kinh tế vĩ mô và nền kinh tế. (chi tiết) 

VietinBank bán khoản nợ 128 tỷ đồng tại Dược Phẩm Hoàng Khang 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) công bố bán 

khoản nợ hơn 128 tỷ đồng của Công ty TNHH TM Dược Phẩm Hoàng Khang. (chi 

tiết) 

DQC giá mua gần 1 triệu cổ phiếu quỹ không quá 45,000 đồng/cp 

CTCP Bóng đèn Điện Quang (HOSE: DQC) quyết định điều chỉnh một số nội dung 

về phương án mua lại tối đa 993,540 cổ phiếu quỹ. Theo đó, mức giá mà DQC đưa 

ra để mua số cổ phiếu quỹ này dự kiến không quá 45,000 đồng/cp. (chi tiết) 

TNG: 10 tháng lãi ròng 99 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch 
CTCP Đầu tư & Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 

tháng với lãi ròng hơn 99 tỷ đồng, thực hiện được hơn 86% kế hoạch năm. (chi tiết) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/11/dau-xuong-day-gan-2-tuan-khi-nguon-cung-va-san-luong-tai-my-nhay-vot-34-568284.htm
https://vietstock.vn/2017/11/vang-the-gioi-quay-dau-giam-nhe-759-568306.htm
https://vietstock.vn/2017/11/gia-bitcoin-o-zimbabwe-vot-len-gan-13500-usd-772-568347.htm
https://vietstock.vn/2017/11/tang-truong-tin-dung-tinh-den-cuoi-thang-102017-dat-1366-kich-ban-vao-cuoi-nam-se-can-moc-18-757-568397.htm
https://vietstock.vn/2017/11/vietinbank-ban-khoan-no-128-ty-dong-tai-duoc-pham-hoang-khang-757-568313.htm
https://vietstock.vn/2017/11/vietinbank-ban-khoan-no-128-ty-dong-tai-duoc-pham-hoang-khang-757-568313.htm
https://vietstock.vn/2017/11/dqc-gia-mua-gan-1-trieu-co-phieu-quy-khong-qua-45000-dongcp-737-568355.htm
https://vietstock.vn/2017/11/tng-10-thang-lai-rong-99-ty-dong-dat-86-ke-hoach-737-568247.htm


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

TNG - CTCP Đầu tư & Thương mại TNG - Riêng tháng 10, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 

226 tỷ và 11.5 tỷ đồng. Kết quả lũy kế 10 tháng ghi nhận doanh thu 2.074 tỷ đồng, so với con số kế hoạch 

2.200 tỷ đồng thì đã thực hiện đến 94%. Còn chỉ tiêu lợi nhuận đạt 99 tỷ đồng, tương ứng 86% kế hoạch. 

VNR - Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Sẽ điều chỉnh doanh thu giảm 7,63% từ mức 1.770 tỷ 

đồng xuống 1.635 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế tăng 2,5% từ mức 278 tỷ đồng lên 285 tỷ đồng. 

IMP - CTCP Dược phẩm Imexpharm - Ngày 28/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 29/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 19/12/2017. 

VDS - CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Quyết định phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đợt 3. Đây 

là loại trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Chi tiết sẽ được 

Công ty thông báo sau. 

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Đã mua xong hơn 100,66 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 16/10 đến 14/11 theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, với giá mua bình quân là 58.351,93 đồng/cổ phiếu. 

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. 

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang - Quyết định điều chỉnh việc mua vào gần 1 triệu cổ phiếu quỹ trước đó 

với giá mua dự kiến không quá 45.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 19/11 đến 19/12 

theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. 

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. 

VNS - CTCP Ánh Dương Việt Nam - Ngày 01/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 21/12/2017. 

GKM - CTCP Gạch Khang Minh - Thông báo sẽ chào bán 9 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương 

đương tỷ lệ thực hiện 1:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 2 cổ phiếu mới), với giá chào bán 

11.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2017 hoặc trong năm 2018. 

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. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index bất ngờ tăng hơn 10 điểm vào cuối phiên ATC, qua đó đóng cửa cao nhất trong vòng 10 năm 

trở lại đây. Tâm lý giới đầu tư vẫn tỏ ra khá thận trọng, khi mà dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu 

thuộc diện được SCIC thoái vốn hoặc một số Midcaps chứ chưa hoàn toàn lan tỏa ra toàn thị trường chung. 

Sự phân hóa mạnh mẽ này khả năng sẽ còn kéo dài. Rủi ro thị trường trong ngắn hạn vẫn ở ngưỡng chấp 

nhận được, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần thận cẩn trọng trong mọi quyết định mua bán. Khi mà nền tảng giá 

các cổ phiếu đang ở mức 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 


