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TIN THẾ GIỚI  

Dầu tăng hơn 1.5% khi nguồn cung tại Mỹ sụt giảm 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh trong ngày thứ Tư, khi đà sụt giảm của nguồn 

cung tại Mỹ hỗ trợ kỳ vọng rằng OPEC sẽ quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 

tại cuộc họp chính thức sắp tới, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Phố Wall gần như đi ngang 
Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong ngày thứ Tư, mặc dù nhóm cổ phiếu dịch vụ viễn 

thông tăng mạnh, và lĩnh vực năng lượng khởi sắc nhờ đà tăng của giá dầu, Reuters đưa tin. 

(Chi tiết) 

Vàng thế giới tăng liền 2 phiên sau biên bản họp của Fed 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ vào ngày thứ Tư nhờ đà suy yếu của đồng USD, và 

tiếp tục tăng trong phiên giao dịch điện tử sau khi biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự 

trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy Ngân hàng trung ương có thể không tích cực nâng lãi suất 

vào năm tới như kỳ vọng, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau thành trở ngại lớn nhất của TPP-11 
Sau sự quay lưng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau 

đang được coi là trở ngại lớn nhất với hiệp định thương mại đột phá TPP-11 khi Canada tỏ 

ra chưa sẵn sàng đặt bút ký. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Thu ngân sách 2018: giảm hơn 30.000 tỷ thuế vì cam kết thương mại 
Với lộ trình cắt giảm thuế quan, việc giảm thu do thực hiện các cam kết hiệp định thương 

mại tự do (FTA) trong các năm 2018 - 2020 sẽ diễn biến lần lượt như sau: 30.150 tỷ đồng, 

36.340 tỷ đồng rồi xuống tới 43.965 tỷ đồng. (Chi tiết) 

Luật sửa đổi các TCTD đã có khung pháp lý cho phá sản nhưng vẫn chưa rõ 
ràng 
Tại Diễn đàn CFO Việt Nam 2017 – Tương lai ngành Tài chính tổ chức ngày 22/11, ông 

Nguyễn Xuân Thành – Giám đốc Phát triển Trường Đại học Fulbright Việt Nam cho biết 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) đã có khung pháp lý 

cho ngân hàng phá sản nhưng vẫn chưa rõ ràng về việc ngân sách, bảo hiểm và người gửi 

tiền chịu trách nhiệm đến đâu. (Chi tiết) 

Luật chỉ cho 3 hay cho nhiều đặc khu? 
Tranh luận về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt... 

(Chi tiết) 

Bộ Công Thương lên tiếng vụ thép Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ được sản 
xuất tại Trung Quốc 
Bộ Công Thương cho biết, đến nay Bộ chưa nhận được thông tin nào từ phía Hoa Kỳ về 

việc Hoa Kỳ sẽ tiến hành điều tra mặt hàng thép có nguồn gốc từ Trung Quốc gian lận xuất 

xứ của Việt Nam khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

STK - Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ - Ước tính kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu dự kiến 1.915 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 90 tỷ đồng. Trong khi doanh thu đạt chỉ tiêu năm thì lợi nhuận sau thuế vượt 

3% kế hoạch cả năm. Năm 2018, giả định giá bán sản phẩm tăng 9,4%, giá chip tăng 8,9% so với 9 tháng năm 

2017. STK đặt kế hoạch doanh thu 2.354 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 118,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 32% 

so với kết quả thực hiện năm trước. 

CMV - CTCP Thương nghiệp Cà Mau - Thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 với doanh thu 

hơn 3.109 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18,42 tỷ đồng. Ngoài ra, CMV cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 

1 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, ngày đăng ký cuối cùng là 12/12/2017, thanh 

toán từ ngày 27/12/2/107. 

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. 

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. 

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. 

PC1 - CTCP Xây lắp điện 1 – Đã thông qua chủ trương thoái vốn toàn bộ 100% sở hữu tại Công ty con là 

CTCP Đầu tư An Phú theo hình thức thực hiện là giải thể Công ty này. 

GLT - CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu – HĐQT đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ 

đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thời gian thực hiện trước 31/12/2017. 

DC4 - CTCP DIC số 4 - Ngày 30/11 tới sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành thêm 8,27 triệu cổ phiếu chào 

bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,5, với giá 10.000 đồng/CP. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 

ngày 11/12 đến ngày 25/12, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 11/12/2017 đến ngày 

02/01/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Các cổ phiếu thuộc ngành Bia, Ngân hàng và Chứng khoán là những nhân tố tích cực đóng vai trò khá lớn 

vào đà tăng giá của các chỉ số trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Phiên giao dịch ngày mai, VN – Index có 

thể sẽ tiếp tục tăng nhờ sự nâng đỡ từ một số mã Bluechips. Tuy nhiên rủi ro thị trường đang có dấu hiệu tăng 

dần, rung lắc sẽ xuất hiện do áp lực chốt lời vẫn còn đang thường trực. Do đó nhà đầu tư nên tích cực quan 

sát diễn biến thị trường, hạn chế giải ngân, đưa danh mục về ngưỡng an toàn có thể kiểm soát được. 

 

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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