
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Dầu giảm 3 tuần liên tiếp 
Các hợp đồng dầu thô tương lai xuất hiện tình trạng trái chiều trong ngày thứ Sáu, dẫu vậy 

đều ghi nhận tuần giảm giá thứ 3 liên tiếp do những lo ngại về đà leo dốc của sản lượng dầu 

tại Mỹ, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Đồng loạt lập kỷ lục, Dow Jones và S&P 500 leo dốc 4 tuần liên tiếp 
Tất cả 3 chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đồng loạt lên kỷ lục mới trong ngày thứ 

Sáu, khi dự luật về cắt giảm thuế suất doanh nghiệp dường như có thể giành được đủ sự ủng 

hộ từ các nhà lập pháp, qua đó có thể được Quốc hội thông qua, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới có tuần tăng giá đầu tiên trong 1 tháng 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu, đồng thời ghi nhận tuần tăng giá 

đầu tiên trong 1 tháng sau quyết định nâng lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 

(Fed), MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

OPEC và IEA bất đồng về năm 2018 vì dầu đá phiến Mỹ 
Hai dự báo quan trọng nhất về thị trường dầu năm 2018 đang cho thấy hai tầm nhìn trái 

ngược nhau: Một bên cho rằng tình trạng dư cung toàn cầu rồi sẽ bị xóa bỏ; bên còn lại cho 

rằng mục tiêu loại bỏ tình trạng dư cung khó mà đạt được. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Nỗi lo ‘gà đẻ trứng vàng’ vào tay đại gia ngoại 
Hôm qua 17-12, công ty có liên quan đến tỉ phú Thái Lan đã chính thức tung tiền đăng ký 

mua cổ phần của hãng Bia Sài Gòn. (Chi tiết) 

Chuyện dài sau kỷ lục thu hút FDI 
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện năm 2017 dự ước khoảng 17 tỷ USD, cao 

nhất từ trước đến nay và&nbsp;có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, vẫn 

cần có những chính sách tăng cường tính lan toả tác động từ FDI để nâng cao nội lực khu 

vực kinh tế trong nước. (Chi tiết) 

Nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái: yêu cầu làm rõ 7 vấn đề 
Nhà máy lọc dầu Cát Lái từ 350.000 tấn lên 400.000 tấn nằm tại quận 2 (TP.HCM) đang 

được tính toán nâng cấp, với vốn đầu tư 1.179 tỉ đồng. (Chi tiết) 

Mua thêm lượng lớn ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hướng đến một năm khác 
biệt 
Lượng ngoại tệ mua thêm lên tới khoảng 1,5 tỷ USD chỉ trong một tháng trở lại đây.. (Chi 

tiết) 

Thủ tướng duyệt đầu tư 2 dự án điện hơn 10.000 tỷ đồng 
Tổng mức đầu tư của dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và dự án đường dây 

500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 là hơn 10.000 tỷ đồng... (Chi tiết) 

Cổ phần hóa thực chất để "thay máu" doanh nghiệp nhà nước 
Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, cho rằng 

"thay máu" hiệu quả phải theo hướng thị trường, công khai, minh bạch (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

HCD - CTCP Đầu tư sản xuất và Thương mại HDC - CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Trường An đã 

hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 46 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Qua đó, giảm sở hữu của HDC tại Công ty ty này 

từ 97,83% xuống còn 45%. Như vậy, HDC đã không còn là Công ty mẹ của Nhựa Trường An. 

SSI - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Công bố nghị quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành 

trái phiếu chuyển đổi. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 3 năm với lãi trái phiếu dự kiến 4%/năm. 

Số lượng trái phiếu chào bán lần này tối đa 1.200 trái phiếu, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá chuyển đổi 

31.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt chào bán thành công, SSI dự kiến thu về 1.200 tỷ đồng. 

DXG - CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh – HĐQT quyết định thông qua việc phát hành 500 tỷ 

đồng trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ han 02 năm kể từ ngày phát hành. Chi tiết sẽ được 

thông báo sau. 

DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 29/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán 

bắt đầu từ 25/1/2018. 

VAT - CTCP VT Vạn Xuân - Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015, ngày 

đăng ký cuối cùng là 29/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ 

phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). 

HGM - CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang - Ngày 27/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ 

tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 28/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/1/2018. 

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để trình cổ đông thông qua 

việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 30%, trong đó chào bán 20% cho cổ đông hiện hữu và 

10% cho cổ đông riêng lẻ. Nếu được thông qua, SCR sẽ phát hành thêm khoảng 73 triệu cổ phiếu mới, dự 

kiến nâng vốn điều lệ lên khoảng 3.170 tỷ đồng. 

SFI - Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI - Ngày 25/12 tới, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng 

cổ tức đợt 1/2017 tỷ lệ 10%. Ngày thanh toán dự kiến là 10/1/2018. 

DRL - Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 - Thông báo về ngày cuối cùng đăng ký nhận tạm ứng cổ tức 

đợt 2 năm 2017, tỷ lệ 20% bằng tiền cho cổ đông hiện hữu vào ngày 9/1 tới. Cổ tức dự kiến thanh toán vào 

ngày 24/1/2018. Tính đến thời điểm hiện tại, DRL đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông tổng tỷ lệ 40% 

bằng tiền mặt, tương đương với số tiền 38 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Phiên giao dịch cuối tuần diễn ra với trạng thái đỏ vỏ xanh lòng, khi mà đa số các mã trên sàn đều có mức 

tăng điểm nhẹ. Hôm nay cũng là ngày hai quỹ ETFs thực hiện cơ cấu danh mục. Đa số các mã bị quỹ bán ra 

đều đóng cửa ở mức giá đỏ, đặc biệt ASM và ROS giảm sàn. Thị trường sẽ cần thêm thời gian để cân bằng trở 

lại, trong giai đoạn này, rung lắc sẽ còn xuất hiện do áp lực bán ra vẫn còn khá mạnh. Nhà đầu tư tạm thời 

giữ nguyên vị thế cổ phiếu trong tài khoản. Các hoạt động mua bán vẫn còn tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn khá lớn. 

 

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 
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