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TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới xuống thấp nhất trong hơn 1 tuần 

Các hợp đồng vàng tương lai rớt ngưỡng 1,300 USD/oz trong ngày thứ Ba, khi đà 

tăng mạnh của đồng USD đã đẩy giá kim loại quý xuống mức đóng cửa thấp nhất 

trong hơn 1 tuần, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Dầu gần như đi ngang 

Các hợp đồng dầu thô tương lai gần như đi ngang trong ngày thứ Ba, nhưng cuộc 

chiến tại Iraq cùng căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã giữ giá dầu vẫn dao động tại mức 

cao nhất trong gần 3 tuần, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Liệu Ngày Thứ Hai Đen Tối có trở lại? 

Đã 30 năm trôi qua kể từ Ngày Thứ Hai Đen Tối (Black Monday) – ngày tồi tệ nhất 

trong lịch sử chứng khoán Mỹ, và nếu nhà đầu tư vẫn còn ám ảnh với câu hỏi “liệu 

Phố Wall có nhận được bài học nào từ cơn địa chấn ngày 19/10/1987” thì hãy cảm 

thông với họ. (chi tiết) 

Có lúc Dow Jones đột phá ngưỡng 23,000 

Dow Jones tích tắc phá vỡ ngưỡng 23,000 điểm lần đầu tiên trong ngày thứ Ba, chủ 

yếu nhờ vào lợi nhuận tích cực của UnitedHealth và Johnson & Johnson, dẫu vậy, 

chỉ số này đã rút khỏi mức 23,000 vào cuối phiên, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Công bố chính sách hợp tác đầu tư - Swisstouches La Luna Resort (Nha Trang) 

thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng 

Ngày 17/10/2017, tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, chủ đầu tư dự án Swisstouches 

La Luna Resort đã tổ chức Lễ công bố chính hợp tác đầu tư và những chính sách đặc 

biệt cho 200 khách hàng đầu tiên của dự án trong sự kiện “To the Moon & back”. 

(chi tiết) 

Sản lượng sản xuất thép 3 quý đạt hơn 15.4 triệu tấn, tăng 24% so cùng kỳ 

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, sản xuất thép trong nước 9 tháng đầu năm 

2017 đạt hơn 15.4 triệu tấn, tăng 24.2% so với cùng kỳ 2016. (chi tiết) 

Vinachem đang "ngập trong bể nợ" 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang ngập trong bể nợ với khoản nợ lên 

tới gần 8.600 tỉ đồng. Hiện Tập đoàn này vẫn loay hoay chưa tìm ra lối thoát trong 

trập trùng khó khăn. (chi tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/10/vang-the-gioi-xuong-thap-nhat-trong-hon-1-tuan-759-563105.htm
https://vietstock.vn/2017/10/dau-gan-nhu-di-ngang-34-563101.htm
https://vietstock.vn/2017/10/lieu-ngay-thu-hai-den-toi-co-tro-lai-773-562932.htm
https://vietstock.vn/2017/10/co-luc-dow-jones-dot-pha-nguong-23000-773-563100.htm
http://cafef.vn/cong-bo-chinh-sach-hop-tac-dau-tu-swisstouches-la-luna-resort-nha-trang-thu-hut-nhieu-nha-dau-tu-tiem-nang-20171018080004108.chn
https://vietstock.vn/2017/10/san-luong-san-xuat-thep-3-quy-dat-hon-154-trieu-tan-tang-24-so-cung-ky-768-562976.htm
https://vietstock.vn/2017/10/vinachem-dang-ngap-trong-be-no-768-563102.htm


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

LDG - CTCP Đầu tư LDG - Đã công bố Báo cáo tài chính quý III với tổng doanh thu giảm 15% so với cùng 

kỳ còn 112 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 50,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 20,7. Lũy kế 9 tháng đầu năm,  

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát - Trong quý III/2017, Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế 2.140 tỷ đồng, 

doanh thu hợp nhất 12.700 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, HPG đạt doanh thu hơn 33.800 tỷ đồng và 

lợi nhuận sau thuế 5.600 tỷ đồng, tăng tương ứng 43% và 21% so với cùng kỳ 2016. 

TPC - CTCP Nhựa Tân Đại Hưng - Công bố BCTC 9 tháng đầu năm với lợi nhuận đạt 24,4 tỷ, vượt 6% so 

với con số kế hoạch 23 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2017, sản lượng xuất khẩu tại TPC đạt 6.7 tấn, sản lượng nội 

địa đạt hơn 3,5 tấn, lần lượt thực hiện 82,6% và 73,5% kế hoạch cả năm. Doanh thu Công ty ghi nhận 505 tỷ 

đồng, tương đương 85,4% chỉ tiêu đề ra. Lợi nhuận đã vượt chỉ tiêu, đạt hơn 24,4 tỷ đồng. 

ATG - CTCP An Trường An – Đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu tăng 74% lên gần 35 

tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2,5 tỷ đồng, bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, 

ATG đạt doanh thu 83 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,2 tỷ đồng, thấp hơn khá nhiều con số lãi 6,1 tỷ đồng của 9 

tháng năm ngoái. 

TRC - CTCP Cao su Tây Ninh - Trong tháng 9/2017, Công ty báo lãi 11,7 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lợi nhuận 

cao su khai thác. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TRC ghi nhận lợi nhuận 101,2 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cao su 

khai thác chỉ chiếm 40,6 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động khác đến 59,5 tỷ đồng. 

NTC - CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên - Quý III/2017, NTC đạt doanh thu thuần 28,6 tỷ đồng và lãi 

gộp hơn 17 tỷ đồng, cùng tăng nhẹ xấp xỉ 5% so với cùng kỳ 2016. Sau khi trừ các khoản chi phí, quý III, 

NTC thu về 23,6 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ 2016. Lũy kế 9 tháng, NTC đạt 

doanh thu thuần 101,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 98,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 111% so với cùng kỳ. 

VCS - CTCP Vicostone - Báo lãi ròng quý 3/2017 với 267 tỷ đồng, tăng 56% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng lãi 

tới gần 845 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ. 

SD7 - CTCP Sông Đà 7 – Quý 3/2017 doanh thu đạt 91,7 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 

trước chỉ đạt 11,37 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,39 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 13,69 tỷ đồng. Lũy kế 9 

tháng năm 2017, SD7 đạt doanh thu hơn 109 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 

53% kế hoạch năm (205,4 tỷ đồng); lợi nhuận âm 3,61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới 85,93 tỷ 

đồng. 

SD9 - CTCP Sông Đà 9 - Riêng quý 3/2017, tổng doanh thu Công ty đạt 206.6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 

tương ứng 22,5 tỷ đồng. Kế hoạch cho quý 4/2017, Công ty đặt chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 

390,5 tỷ, doanh thu và lãi ròng lần lượt ở mức 314 tỷ và 8 tỷ đồng. 

 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index tăng gần 9 điểm trong phiên hôm nay nhờ động lực đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm 

cổ phiếu Ngân hàng. Đáng chú ý nhất trong phiên nay là giao dịch thỏa thuận 75 triệu cổ phiếu ACB giữa các 

nhà đầu tư ngoại, tương ứng 2.440 tỷ đồng. Phiên giao dịch ngày mai, nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một phiên 

giao dịch tăng điểm. Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì trạng thái cổ phiếu trong tài khoản. Những nhịp điều 

chỉnh là cơ hội mở ra để cơ cấu lại danh mục, tập trung vào các cổ phiếu cơ bản, được dự báo KQKD quý 3 

khả quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


