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TIN THẾ GIỚI  

Dầu khởi sắc chờ tin về nguồn cung tại Mỹ 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Ba, khi nhà đầu tư chờ 

đợi thông tin cập nhật về nguồn cung dầu thô tại Mỹ trước khi cuộc họp quan trọng của các 

nhà sản xuất chủ chốt diễn ra vào tuần tới, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới quay đầu tăng nhẹ 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Ba, khi đồng USD suy yếu 

và các nhà đầu tư chờ đợi biên bản từ cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 

(Fed), dự kiến sẽ công bố vào giữa tuần, để tìm kiếm những gợi ý về kế hoạch lãi suất, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

3 chỉ số chính đồng loạt leo lên kỷ lục mới nhờ đà tăng của cổ phiếu công 
nghệ 
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào ngày thứ Ba, trong đó cả 3 chỉ số chính đồng loạt lên kỷ 

lục mới, nhờ đà leo dốc của lĩnh vực công nghệ, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

OPEC đau đầu vì Iraq 
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang gặp rắc rối với Iraq vì họ không biết rõ 

liệu sản lượng của Iraq sẽ gia tăng hay sụt giảm. Điều này khiến bức tranh chính sách trở 

nên mờ mịt hơn khi các Bộ trưởng Dầu mỏ gặp mặt tại Vienna để bàn luận về thỏa thuận cắt 

giảm sản lượng. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

HSC: Hiện vẫn còn khoảng 400 nghìn tỷ đồng nợ xấu chưa xử lý 
Theo ước tính của HSC, hiện vẫn còn khoảng 400 nghìn tỷ đồng nợ xấu chưa xử lý, tương 

đương 6,1% tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý III/2017. (Chi tiết) 

Thẻ tín dụng và những nguy cơ 
Với những tiện lợi trong thanh toán trực tuyến, đặc biệt là thanh toán quốc tế thì việc sử 

dụng thẻ tín dụng ngày càng trở nên phổ biến với nhiều người dân. Tuy nhiên, nếu chủ thẻ 

không có những kỹ năng bảo mật và tinh thần cảnh giác thì rất dễ trở thành miếng mồi ngon 

của tội phạm. (Chi tiết) 

Báo Singapore đánh giá cao sự nghiệp đổi mới của Việt Nam 
Đánh giá cao thành công của Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình 

Dương (APEC) 2017 tại Đà Nẵng vừa qua, báo chí khu vực cũng đồng thời đề cao sự phát 

triển nhanh chóng cũng như những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới tại Việt Nam. 

(Chi tiết) 

An ninh mạng ở Việt Nam chỉ được đánh giá cao hơn một vài nước nhỏ, 
kém phát triển ở châu Á như Afganistan, Mông Cổ 
Chỉ số an ninh mạng (Cyber security Index) năm 2017 của Liên hiệp Viễn thông quốc tế 

cho biết Việt Nam đứng thứ 101/193, thấp hơn cả Indonesia (vị trí thứ 70), Lào (vị trí thứ 

77), Campuchia (vị trí thứ 92) và Myanmar (vị trí thứ 100). (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

FPT - Công ty Cổ phần FPT – Đã công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm với doanh thu hợp nhất 

34.966 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.226 tỷ đồng, tăng 11% so với 

cùng kỳ. Thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận doanh thu đạt 5.473 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận trước 

thuế đạt 850 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. 

SBV - CTCP Siam Brother Việt Nam - Ngày 28/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 

1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 29/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 29/12/2017. 

HOT - CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An – Đã thông qua kết quả kinh doanh quý III/2017 với tổng doanh thu 

hơn 57 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,92 tỷ đồng. Trong quý IV/2017, HOT đặt mục tiêu doanh thu 41,2 tỷ 

đồng, lợi nhuận trước thuế 2,7 tỷ đồng. 

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy - Quyết định thực hiện đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại 

chung cư cũ xuống cấp HH3, HH4 tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng với giá trị 

xây dựng – chuyển giao (giá trị hợp đồng) là hơn 1.668,4 tỷ đồng. 

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Ngày 08/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 2017, 

ngày đăng ký cuối cùng là 09/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 28/12/2017. 

IDI - CTCP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I - Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận 

cổ tức năm 2015 và 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ 

lệ 8% (mỗi năm 4%), thanh toán bắt đầu từ ngày 13/12/2017. 

NTP - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong – Đã công bố các tờ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2017. 

Theo đó, HĐQT sẽ trình Đại hội nội dung nới room lên 100%. Bên cạnh đó, NTP sẽ thay đổi mô hình tổ chức 

quản lý bằng việc bỏ Ban kiểm soát. Đồng thời, Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua thay đổi số lượng thành 

viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ 5 thành viên lên 9 thành viên. 

NFC - CTCP Phân lân Ninh Bình - Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 14/12/2017. 

VNF - CTCP VinaFreight - 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 10%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 20/12/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Nhóm cổ phiếu lớn như VRE, BVH, PLX, MSN,... tiếp tục “thăng hoa” trong ngày hôm nay đã giúp chỉ số 

VN-Index bay cao. Đã có lúc chỉ số này tăng hơn 23 điểm, vượt lên mốc 920 điểm. Mặc dù vậy, áp lực chốt lời 

xuất hiện và mạnh dần trong phiên chiều khiến các chỉ số chính thu hẹp đà tăng giá. Nhiều khả năng lực cung 

vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên tiếp theo làm giảm đà tăng trưởng của thị trường. Nhà đầu tư vẫn nên 

hạn chế mua mới và canh bán bớt một phần cổ phiếu, sẵn sàng sức mua để có thể cơ cấu danh mục khi cần 

thiết. 

 

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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