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TIN THẾ GIỚI  
Dầu WTI gần như đi ngang trong tuần qua 

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu khi nhà đầu tư 

cân nhắc về những nỗ lực của OPEC để tiến tới một thị trường cân bằng hơn và băn 

khoăn về khả năng leo dốc của sản lượng dầu từ đá phiến tại Mỹ, MarketWatch đưa 

tin. (chi tiết) 

Dow Jones và S&P leo dốc 6 tuần liên tiếp 

Chứng khoán Mỹ lại lên mức kỷ lục mới trong ngày thứ Sáu, trong đó S&P 500 ghi 

nhận 6 tuần leo dốc liên tiếp sau khi Thượng viện Mỹ thông qua giải pháp ngân sách, 

qua đó làm tăng hi vọng rằng kế hoạch cắt giảm thuế suất của Tổng thống Donald 

Trump có thể thực thi, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

Vàng thế giới chứng kiến tuần sụt giảm mạnh nhất trong 1 tháng 

Các hợp đồng vàng tương lai giảm xuống mức đóng cửa thấp nhất trong 2 tuần vào 

ngày thứ Sáu, đồng thời ghi nhận tuần sụt giảm mạnh nhất trong 1 tháng do đồng 

USD tăng mạnh sau khi Thượng viện Mỹ thông qua một kế hoạch ngân sách, 

MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Chứng quyền: Những thương vụ lãi đậm trên thế giới 

Thế giới đã ghi nhận những thương vụ đầu tư vào chứng quyền mang về khoản lãi 

khổng lồ như Berkshire Hathaway của Warren Buffett khi đầu tư vào Bank of 

America hay Chính phủ Mỹ đầu tư vào Tập đoàn Chrysler. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Nhiều doanh nghiệp Nhà nước còn nợ nần, thua lỗ 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp Nhà nước còn 

thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư, nợ nần, thua lỗ, thất thoát lớn 

vẫn còn xảy ra. (chi tiết) 

Chuyển động đầu tư điện mặt trời 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế 

khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời vào tháng 4-2017, gần đây, nhiều 

nhà đầu tư trong và ngoài nước đề xuất các dự án phát triển nhà máy điện năng lượng 

mặt trời. (chi tiết) 

Nghịch lý chuỗi cung ứng ngành dệt may 

Nếu doanh nghiệp dệt may Việt Nam không chủ động đầu tư sản xuất vải thì đến 

năm 2025, ngành này sẽ phải nhập khoảng 15 tỷ mét vải trên tổng số 18 tỷ mét vải 

nguyên liệu. Điều này sẽ khiến doanh nghiệp dệt may khó thoát khỏi may gia công. 

(chi tiết) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/10/dau-wti-gan-nhu-di-ngang-trong-tuan-qua-34-563968.htm
https://vietstock.vn/2017/10/dow-jones-va-sp-leo-doc-6-tuan-lien-tiep-773-563967.htm
https://vietstock.vn/2017/10/vang-the-gioi-chung-kien-tuan-sut-giam-manh-nhat-trong-1-thang-759-563969.htm
https://vietstock.vn/2017/10/chung-quyen-nhung-thuong-vu-lai-dam-tren-the-gioi-4186-563991.htm
https://vietstock.vn/2017/10/nhieu-doanh-nghiep-nha-nuoc-con-no-nan-thua-lo-768-563983.htm
https://vietstock.vn/2017/10/chuyen-dong-dau-tu-dien-mat-troi-768-564008.htm
https://vietstock.vn/2017/10/nghich-ly-chuoi-cung-ung-nganh-det-may-768-564007.htm


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương đương của 

Vietcombank trong quý III đạt 11.597 tỷ đồng, tăng 22,76% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 

gần 2.680 tỷ đồng, tăng 30,92% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần đạt 33.812 tỷ đồng, tăng 

23%; lợi nhuận trước thuế 7.934 tỷ đồng, tăng 25,42% so với cùng kỳ và hoàn thành 86,24% kế hoạch cả năm 

(9.200 tỷ đồng). 

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons - Riêng quý 3/2017 Coteccons báo lãi sau thuế 477,5 tỷ đồng, tăng trưởng 

30,5% so với quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 18.185 tỷ đồng, tăng 4.724 tỷ 

đồng tương ứng mức tăng 35% so với cùng kỳ, lãi sau thuế 1.190 tỷ đồng, tăng trưởng gần 24% so với cùng 

kỳ năm 2016. 

NT2 - CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - Tính riêng quý 3/2017 doanh thu thuần đạt 1.137,3 tỷ đồng, 

giảm 25% so với cùng kỳ, lãi sau thuế còn hơn 34,34 tỷ đồng, chỉ bằng 21% lợi nhuận đạt được quý 3 năm 

ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu thuần đạt 4.687 tỷ đồng, lãi sau thuế 490,6 tỷ đồng, giảm 43% 

so với cùng kỳ năm ngoái và mới hoàn thành được 71% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. 

NTP - CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Quý III, NTP đạt doanh thu hơn 1.280 tỷ đồng, tăng 15,1% so 

với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 170,38 tỷ đồng, tăng 75,65% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu và 

lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3.338 tỷ đồng và 402 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,33% và 25,63% so với cùng 

kỳ. 

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn - Báo lãi sau thuế gần 169 tỷ đồng trong quý 3/2017, tăng 28,6% so với quý 3/2016. 

Trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 168,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh 

thu đạt 5.991 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 409,36 tỷ đồng, giảm sút 10% so với 

cùng kỳ 2016. 

CHP - CTCP Thủy điện Miền Trung - 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 595 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 

2016 và đã thực hiện được 91% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 267,5 tỷ đồng, hoàn thành 

vượt mức 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (221,32 tỷ đồng). Quý 4 công ty dự kiến đạt 

258,5 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 122,5 tỷ đồng. 

TMT - CTCP Ô tô TMT - Tính riêng quý 3/2017, doanh thu thuần đạt 576,7 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với 

cùng kỳ, lãi sau thuế gần 7 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số lãi hơn 532 triệu đồng đạt được trong quý 

3/2016. 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 1.820,7 tỷ đồng, giảm sút 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận 

sau thuế thu về hơn 10 tỷ đồng, bằng 21% lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2016 và mới hoàn thành được 

8% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Áp lực bán tiếp tục gia tăng ở các nhóm cổ 

phiếu và có phần lan rộng ra toàn thị trường trong phiên buổi chiều khiến tâm lý giới đầu tư tỏ ra khá thận 

trọng. Ngưỡng kháng cự 830 điểm vẫn tỏ ra là thử thách khá lớn với chỉ số VN-Index. Rủi ro thị trường ngày 

một có dấu hiệu gia tăng, nhà đầu tư nên tạm thời đóng vị thế mua tại thời điểm hiện tại và nên cân nhắc việc 

giảm tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


