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TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới giảm liền 3 phiên khi đồng USD tăng nhẹ 

Các hợp đồng vàng tương lai giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày thứ Tư, qua đó 

nới rộng khoảng cách với ngưỡng 1,300 USD/oz do đà tăng mạnh gần đây của đồng 

USD và khi nhà đầu tư không chắc chắn với việc ai sẽ trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ 

Liên bang Mỹ (Fed) tiếp theo, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Dầu tăng nhẹ khi nguồn cung tại Mỹ giảm liền 4 tuần 

Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng nhẹ trong ngày thứ Hai, nhờ đà sụt giảm 4 tuần 

liên tiếp của nguồn cung dầu thô tại Mỹ cùng với căng thẳng tại vùng Trung Đông, 

MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Dow Jones chính thức vượt ngưỡng 23,000 

Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa trên ngưỡng 23,000 điểm trong ngày thứ Tư, chủ 

yếu nhờ đà leo dốc của của cổ phiếu IBM sau khi Công ty này ám chỉ tăng trưởng 

doanh thu trở lại, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

Lạm phát của Anh đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm 

Số liệu chính thức công bố ngày 17/10 cho thấy tỷ lệ lạm phát của Anh trong tháng 9 

vừa qua đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm do giá cả hàng hóa, thực phẩm và 

chi phí vận tải tăng. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Dự trữ ngoại hối 45 tỷ USD, cuối năm, tỷ giá trong tầm kiểm soát 

Tính chung trong ba quý đầu năm, tỷ giá trung tâm VND/USD đã tăng 1,4% so với 

thời điểm cuối năm 2016. Dự báo khả năng tỷ giá sẽ khó biến động lớn, nhất là khi 

dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng tới 45 tỷ USD. (chi tiết) 

Đà Nẵng và nỗ lực thay đổi nghịch lý PCI đứng đầu cả nước nhưng thu hút FDI 

chỉ ở top 20 

Đà Nẵng mặc dù được đánh giá là hấp dẫn nhất nhưng thu hút vốn đầu tư trong và 

ngoài nước tại địa phương này chưa có những con số tăng trưởng ấn tượng. (chi tiết) 

Nhiều doanh nghiệp xin tạm dừng bán xăng sinh học E5 

Phải giảm giá bán xăng sinh học E5 thấp hơn giá bán xăng khoáng A92 từ 1.000 

đồng - 2.000 đồng/lít, cùng đó tạo cơ chế để bảo vệ người tiêu dùng, không để người 

tiêu dùng bị thiệt, doanh nghiệp (DN) xăng dầu có đủ lợi nhuận để hoạt động, khi đó 

mới có thể tính tới đẩy mạnh sử dụng xăng E5 trên thị trường. (chi tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/10/vang-the-gioi-giam-lien-3-phien-khi-dong-usd-tang-nhe-759-563359.htm
https://vietstock.vn/2017/10/dau-tang-nhe-khi-nguon-cung-tai-my-giam-lien-4-tuan-34-563356.htm
https://vietstock.vn/2017/10/dow-jones-chinh-thuc-vuot-nguong-23000-773-563355.htm
https://vietstock.vn/2017/10/lam-phat-cua-anh-da-tang-len-muc-cao-nhat-trong-hon-5-nam-775-563112.htm
http://cafef.vn/du-tru-ngoai-hoi-45-ty-usd-cuoi-nam-ty-gia-trong-tam-kiem-soat-20171019075923858.chn
http://cafef.vn/da-nang-va-no-luc-thay-doi-nghich-ly-pci-dung-dau-ca-nuoc-nhung-thu-hut-fdi-chi-o-top-20-20171018090845936.chn
http://cafef.vn/nhieu-doanh-nghiep-xin-tam-dung-ban-xang-sinh-hoc-e5-20171018091502045.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

SMC - CTCP Đầu tư Thương mại SMC - SMC ghi nhận 62,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3, tăng 9% 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 60,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, 

doanh thu thuần SMC đạt 9.058 tỷ đồng – tăng 38% nhưng lợi nhuận sau thuế SMC lại giảm 24% xuống còn 

218,3 tỷ đồng. 

DXG - CTCP Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh - Ghi nhận 398 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 47 lần so 

với kết quả thực hiện trong quý 3/2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đất Xanh đạt 669 tỷ đồng lợi nhuận sau 

thuế, tăng 3,85 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 9 tháng là 460 tỷ đồng, thu 

nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 1.609 đồng. 

FTS - CTCP Chứng khoán FPT - Đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu hoạt động đạt gần 

74 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, hoạt động môi giới đóng góp 32,1 tỷ đồng. Lợi 

nhuận sau thuế hơn 40 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, FTS đạt 214 tỷ đồng 

doanh thu, tăng 7,1% và 117 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 5,5% so với cùng kỳ. 

TAC - CTCP Dầu thực vật Tường An - Quý III/2017 doanh thu thuần trong quý III của TAC đạt 1.099,6 tỷ 

đồng, lợi nhuận gộp hơn 148 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 35 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, TAC đạt 3.000 tỷ 

đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 6% nhờ sự mở rộng ở phân khúc cao cấp và phổ thông; lợi nhuận gộp tăng 

32%, đạt 363 tỷ đồng. 

KDC - CTCP Tập đoàn KIDO - Quý III/2017 với doanh thu thuần 2.131 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 436 tỷ đồng 

và lợi nhuận sau thuế 81,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, KDC đạt 5.075 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,5 lần cùng 

kỳ; lợi nhuận trước thuế 535 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm 9% và lợi nhuận sau thuế 489 tỷ đồng. 

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. 

KPF - CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh – HĐQT đã có nghị quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh 

Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đoàn Minh Tuấn kể từ ngày 16/10. 

Đồng thời, bổ nhiệm ông Đặng Quang Thái thay thế ông Tuấn làm Tổng giám đốc cùng ngày. 

SFG - CTCP Phân bón Miền 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 7%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 12/12/2017. HĐQT Công ty đã quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2017 

với chỉ tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 710 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sẽ ghi 

nhận 20 tỷ đồng. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm trước áp lực chốt lời trong phiên giao dịch chiều nay. Chỉ số VN-Index 

quay đầu sau khi chạm mốc 830 điểm. Việc thị trường liên tục lập đỉnh cao mới trong khi các mã cổ phiếu 

trên sàn vẫn chưa có sự đồng thuận cho thấy sự lưỡng lự nhất định của giới đầu tư. Nhà đầu tư tạm thời giữ 

nguyên trạng thái cổ phiếu trong tài khoản, hạn chế mua bán tại thời điểm hiện tại và quan sát kỹ lưỡng 

những diễn biến 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 


