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TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới đứt mạch 3 phiên giảm giá liên tiếp 

Các hợp đồng vàng tương lai đứt mạch 3 phiên giảm liên tiếp trong ngày thứ Năm 

khi diễn biến chính trị tại khu vực đồng tiền chung Euro (Eurozone) làm dao động 

niềm tin của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đồng USD cũng suy yếu, qua đó làm tăng nhu 

cầu đầu tư vào tài sản trú ẩn an toàn, như kim loại quý, MarketWatch đưa tin. (chi 

tiết) 

Dầu đảo chiều sau 4 phiên tăng giá liên tiếp 

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm mạnh trong ngày thứ Năm, sau khi 4 

phiên tăng liên tiếp trước đó đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều tuần, 

MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Dow Jones và S&P tiếp tục hành trình lập kỷ lục mới 

Dow Jones và S&P 500 tiếp tục khép phiên tại mức cao kỷ lục trong ngày thứ Năm 

sau khi thông tin từ Politico cho biết rằng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 

(Fed), Jerome Powell, là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed, Reuters đưa 

tin. (chi tiết) 

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6.8% trong quý 3 

Chẳng có gì ngạc nhiên về số liệu tăng trưởng kinh tế mới nhất của Trung Quốc cả! 

(chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Quỹ “đất vàng” khan hiếm, giao dịch sôi động, đại gia địa ốc đua nhau làm dự 

án cao cấp trong nội đô 

Mặc dù theo ghi nhận của một số công ty nghiên cứu thị trường, nguồn cung mới căn 

hộ cao cao cấp giảm mạnh, nhưng ngược lại giao dịch lại khả quan. (chi tiết) 

Sẽ trình đề án Bắc Ninh lên thành phố Trung ương trong 2018 

Đến thời điểm này, Bắc Ninh đã cơ bản đáp ứng 3/5 tiêu chuẩn trở thành thành phố 

trực thuộc Trung ương... (chi tiết) 

Samsung muốn có 50 nhà cung ứng Việt Nam vào năm 2020 

Tập đoàn Samsung hướng đền mục tiêu sẽ tăng gấp đôi nhà cung cấp trực tiếp là 

những doanh nghiệp thuần Việt Nam vào năm 2020, đưa con số này đạt 50 doanh 

nghiệp. (chi tiết) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/10/vang-the-gioi-dut-mach-3-phien-giam-gia-lien-tiep-759-563603.htm
https://vietstock.vn/2017/10/vang-the-gioi-dut-mach-3-phien-giam-gia-lien-tiep-759-563603.htm
https://vietstock.vn/2017/10/dau-dao-chieu-sau-4-phien-tang-gia-lien-tiep-34-563602.htm
https://vietstock.vn/2017/10/dow-jones-va-sp-tiep-tuc-hanh-trinh-lap-ky-luc-moi-773-563601.htm
https://vietstock.vn/2017/10/kinh-te-trung-quoc-tang-truong-68-trong-quy-3-775-563377.htm
http://cafef.vn/quy-dat-vang-khan-hiem-giao-dich-soi-dong-dai-gia-dia-oc-dua-nhau-lam-du-an-cao-cap-trong-noi-do-20171019135159733.chn
http://cafef.vn/se-trinh-de-an-bac-ninh-len-thanh-pho-trung-uong-trong-2018-2017101911115492.chn
https://vietstock.vn/2017/10/samsung-muon-co-50-nha-cung-ung-viet-nam-vao-nam-2020-761-563597.htm


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III với doanh thu 

gần 1.764 tỷ đồng, tăng 3,95% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 155,7 tỷ đồng, tăng 19,98%. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu DBC đạt 4.453 tỷ đồng, giảm 5,6% so cùng. Lợi nhuận sau thuế hơn 136 tỷ đồng, 

giảm 65,29% so cùng kỳ và hoàn thành 42,5% kế hoạch. 

BVS - CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu hoạt động đạt 

113 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 24,6 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu hoạt động của BVS đạt 332,3 tỷ đồng, tăng 54%. Lợi nhuận sau thuế 

đạt 85,6 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. 

KDC - CTCP Tập đoàn KIDO – Đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2017 với doanh thu thuần tăng gần 

360% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.131 tỷ đồng. Lợi nhuận thực hiện giảm 90,5% đạt 82 tỷ đồng. Lũy kế 9 

tháng đầu năm nay, KDC đạt doanh thu thuần đạt 5.075 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi 

nhuận sau thuế 489 tỷ đồng. 

AAM - CTCP Thủy sản Mekong – Đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2017 với việc bất ngờ báo lỗ 4,23 

tỷ đồng, đây là quý đầu tiên kinh doanh thua lỗ trong hơn 8 năm qua kể từ ngày chào sàn (tháng 9/2009). 

TAG - CTCP Thế Giới Số Trần Anh - Do ảnh hưởng từ tin sáp nhập vào Thế giới Di Động (MWG) khiến 

Công ty làm ăn thua lỗ gần 5 tỷ đồng sau 9 tháng. 

LIX - CTCP Bột giặt LIX – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2017 với chỉ tiêu doanh thu 450 tỷ 

đồng và lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng. 

PTB - CTCP Phú Tài – Đã công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 271 tỷ đồng. Đồng thời, 

Công ty đặt chỉ tiêu lợi nhuận quý 4 đạt 152 tỷ đồng. 

S4A - CTCP Thủy điện Sê San 4 – HĐQT xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 280,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 107,2 tỷ đồng, tăng hơn 

36 tỷ đồng so với kế hoạch cũ. Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức từ 16 – 17% theo phương án cũ lên 24 – 

25% theo kế hoạch mới. 

FTM - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân - Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 20/12/2017. 

KMR - CTCP Mirae - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh 

báo kể từ ngày 19/10/2017. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế năm 2016 chuyển từ lãi thành lỗ, và lợi nhuận 

sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2016 giảm từ hơn 10 tỷ đồng xuống hơn 764 triệu đồng căn cứ Báo cáo tài 

chính soát xét bán niên 2017. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tiếp tục phân hóa khá mạnh giữa các nhóm cổ phiếu trên sàn ngày hôm nay. Áp lực bán tiếp tục 

gia tăng ở nhóm cổ phiếu lớn khiến VN-Index liên tục trượt dần về cuối phiên. Thanh khoản cũng sụt giảm trở 

lại trước tâm lý e ngại dâng cao của giới đầu tư. Rủi ro điều chỉnh có phần tăng lên trong phiên giao dịch 

cuối tuần. Nhà đầu tư tạm thời ngừng các giao dịch mua tại thời điểm hiện tại, có thể canh bán bớt một phần 

các cổ phiếu có lãi và tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến 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 


