
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, Goldman Sachs dự b|o Fed sẽ n}ng l~i suất 
4 lần trong năm 2018 
Kinh tế Mỹ đang chuẩn bị bước sang năm 2018 với đà tăng trưởng mạnh – một điều có thể 

thúc đẩy tăng trưởng tiền lương và lạm phát, qua đó đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) 

phải nâng lãi suất 4 lần vào năm tới. (Chi tiết) 

Dầu suy yếu vì triển vọng gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm nhẹ trong ngày thứ Hai, trước khi cuộc họp của các 

nhà sản xuất dầu thô toàn cầu diễn ra vào tuần tới. Nhà đầu tư kỳ vọng các nhà sản xuất sẽ 

thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tại cuộc họp này, MarketWatch đưa 

tin. (Chi tiết) 

V{ng thế giới sụt 1.5% khi đồng USD khởi sắc 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm mạnh trong ngày thứ Hai, một phần do đồng 

Euro suy yếu và đồng USD khởi sắc khi bất ổn chính trị tại Đức làm dấy lên nghi ngờ về 

khả năng làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4 của bà Angela Merkel, MarketWatch đưa tin. (Chi 

tiết) 

Đ{ tăng của cổ phiếu Verizon kích Phố Wall khởi sắc  
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong ngày thứ Hai, khi cổ phiếu Verizon hỗ trợ lĩnh vực viễn 

thông, và một thỏa thuận về chất bán dẫn đã nhấc bổng nhóm cổ phiếu công nghệ, Reuters 

đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Tp.HCM phải thu trên 1.000 tỷ đồng thuế mỗi ng{y trong 2018 
"Khó khăn về thu ngân sách của thành phố sẽ làm cho thu ngân sách Trung ương khó khăn 

thêm rất nhiều"... (Chi tiết) 

Bộ Chính trị chấp thuận cho H{ Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị 
Theo thông tin từ Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị đã chấp thuận cho thành phố Hà Nội được 

triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận. (Chi 

tiết) 

Ưu đ~i trên 35.300 tỉ thuế thu nhập cho doanh nghiệp ngoại 
Riêng năm 2016, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được ưu đãi tới trên 

91% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, lên tới trên 35.300 tỉ đồng.... (Chi tiết) 

Thủ tướng: Cải c|ch h{nh chính còn "trên nóng, dưới lạnh" 
Trong suốt 2,5 giờ, từ 14 giờ chiều 18-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu và trực 

tiếp trả lời chất vấn của đại biểu QH về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của 

Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 16 đến 18-11. (Chi tiết) 

Năm 2019, b|o c|o thông qua chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao 
Căn cứ lộ trình phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, Thủ tướng Chính 

phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải triển khai rà soát các nghiên cứu trước đây về Dự án 

đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam để cập nhật, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi Dự án. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

KHP - CTCP Điện lực Khánh Hòa - Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 22/12/2017. 

EVE - CTCP Everpia - Thông báo mua 3 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 29/11 đến 30/11 theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giá mua theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy 

chế tại HOSE cùng các quy định pháp luật khác. 

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. 

VIS - CTCP Thép Việt – Ý - CTCP Thương mại Thái Hưng, cổ đông lớn đăng ký chào mua công khai 3,95 

triệu cổ phiếu VIS với giá mua 28.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến việc mua vào thành công, cổ đông trên sẽ nâng 

sở hữu tại VIS từ 33,71 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 44,66% lên 37,66 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,01%, qua đó trở thành 

Công ty mẹ của VIS. 

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. 

CAV - CTCP Dây cáp điện Việt Nam – HĐQT dự kiến trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 việc cho 

phép Gelex (GEX) nâng tỷ lệ sở hữu tại CAV từ hơn 43 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 74,73% hiện tại lên 

79,76% mà không cần phải thực hiện chào mua công khai (tương đương GEX mua thêm 2,9 triệu cổ phiếu 

CAV). 

TCH - CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy - Quyết định mua lại 11 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ 

nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tại thời điểm 30/9/2017. Giá mua được xác định theo giá thị 

trường. Thời gian giao dịch trong vòng 30 ngày sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước. 

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. 

HVT - CTCP Hóa chất Việt Trì – HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu 

bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Thời gian chi trả trước ngày 15/12/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Lực đẩy từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VRE và VIC đã giúp chỉ số VN-Index đóng cửa trên 

mức 900 điểm, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, sự bùng nổ chỉ dừng lại ở nhóm cổ phiếu 

lớn mà chưa thực sự lan tỏa ra toàn thị trường. Với quan điểm thận trọng, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà 

đầu tư duy trì vị thế, hạn chế việc mua mới tại thời điểm hiện tại và kiên nhẫn quan sát thêm 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 
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