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TIN THẾ GIỚI  
Kinh tế Mỹ đang đối mặt với bí ẩn lớn nhất từ trước đến nay? 

Vì sao lạm phát ở Mỹ vẫn ở mức thấp? Đây là vấn đề gây bối rối nhất ở nền kinh tế 

Mỹ vào lúc này. Ngay cả các nhà lãnh đạo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng 

đang gãi đầu lúng túng, CNNMoney đưa tin. (chi tiết) 

Bầu cử Nhật Bản: Thủ tướng Shinzo Abe giành chiến thắng đầy thuyết phục 

Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục trong cuộc 

bầu cử ngày Chủ nhật, qua đó giúp ông có cơ hội trở thành nhà lãnh đạo tại vị lâu 

nhất của Nhật Bản và góp phần vực dậy nỗ lực thay đổi Hiến pháp Nhật Bản. (chi 

tiết) 

Nikkei 225 tăng hơn 200 điểm sau chiến thắng vang dội của Thủ tướng Nhật 

Bản 

Chứng khoán châu Á khởi đầu phiên ngày thứ Hai với đà tăng nhẹ, khi đồng USD 

vọt lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng so với đồng JPY sau chiến thắng đầy thuyết 

phục của Thủ tướng Shinzo Abe trong ngày Chủ nhật (22/10). (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
9 tháng đầu năm, lãi của chục nhà băng khác cộng lại vẫn chưa bằng VPBank 

Hơn 10 nhà băng đã công bố lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2017 với sự cách biệt và 

phân hóa rất lớn. (chi tiết) 

Đừng là người chậm chân trong cuộc chơi đầu tư bất động sản khu Đông 

Khu Đông Thành phố đang sôi nổi với mặt bằng giá mới nhờ cây cầu bắc qua dự án 

Diamond Island vừa được khởi công xây dựng vào đầu tháng 9. (chi tiết) 

ĐHĐCĐ FLC: Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sẽ mua thêm 37 triệu cp, M&A Nông 

sản Fam 

Sáng 23/10, ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) đã thông 

qua việc cổ đông lớn là ông Trịnh Văn Quyết được phép nâng sở hữu lên mức trên 

25% vốn điều lệ mà không cần chào mua công khai. (chi tiết) 

Thị trường Trung Quốc thay đổi, nhiều DN Việt lao đao 

Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cách làm ăn với Trung Quốc nếu không muốn 

đánh mất thị trường rộng lớn vào tay các nước khác. (chi tiết) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/10/kinh-te-my-dang-doi-mat-voi-bi-an-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-775-564146.htm
https://vietstock.vn/2017/10/bau-cu-nhat-ban-thu-tuong-shinzo-abe-gianh-chien-thang-day-thuyet-phuc-772-564048.htm
https://vietstock.vn/2017/10/bau-cu-nhat-ban-thu-tuong-shinzo-abe-gianh-chien-thang-day-thuyet-phuc-772-564048.htm
https://vietstock.vn/2017/10/nikkei-225-tang-hon-200-diem-sau-chien-thang-vang-doi-cua-thu-tuong-nhat-ban-773-564078.htm
https://vietstock.vn/2017/10/9-thang-dau-nam-lai-cua-chuc-nha-bang-khac-cong-lai-van-chua-bang-vpbank-757-564278.htm
http://cafef.vn/dung-la-nguoi-cham-chan-trong-cuoc-choi-dau-tu-bat-dong-san-khu-dong-20171024075527207.chn
https://vietstock.vn/2017/10/dhdcd-flc-chu-tich-trinh-van-quyet-se-mua-them-37-trieu-cp-ma-nong-san-fam-737-564205.htm
https://vietstock.vn/2017/10/thi-truong-trung-quoc-thay-doi-nhieu-dn-viet-lao-dao-768-564377.htm


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

SHA - CTCP Sơn Hà Sài Gòn - Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, 

ngày đăng ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 08/11/2017, và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100 : 12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu 

mới). 

TMS - CTCP Transimex – Đã thông qua việc thoái vốn toàn bộ tại CTCP Vận tảu và Xây dựng Hải Ha 

(HAH). Hiện tại TMS đang nắm giữ hơn 7 triệu cổ phiếu HAH, tương ứng tỷ lệ 20,66%. 

GDT - CTCP Chế biến gỗ Đức Thanh - Ngày 21/10, HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 

cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2017, chi tiết 

sẽ được thông báo sau. 

FLC - CTCP Tập đoàn FLC - ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua việc cổ đông lớn là ông Trịnh Văn Quyết 

được phép nâng sở hữu lên mức trên 25% vốn điều lệ mà không cần chào mua công khai. 

VCI - CTCP Chứng khoán Bản Việt – Đã thông qua việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không 

chuyển đổi, đảm bảo bằng tín chấp cho dưới 100 nhà đầu tư. Mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 

tháng. Lãi suất tối đa bằng trung bình quân của BIDV và Vietcombank cộng 4,5%/năm. Thời gian phát hành 

dự kiến ngay trong tháng 10 này. 

VTJ - CTCP Thương mại và Đầu tư Vinataba - Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đã thông 

qua việc chuyển đổi hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu sang hình thức bằng tiền mặt của năm 2016 theo tỷ lệ 

8,3%. Đồng thời, không thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 

2017 đã thông qua trước đó. 

NTP - CTCP Nhựa Thiến niên – Tiền Phong - Ngày 07/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 08/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 29/11/2017. 

L61 - CTCP Lilama 69-1 - Ngày 25/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày 

đăng ký cuối cùng là 26/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 15/11/2017. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực bán tiếp tục gia tăng ở các nhóm cổ phiếu và có phần lan rộng ra toàn thị trường trong phiên giao 

dịch đầu tuần khiến cho các chỉ số đồng loạt giảm sâu. Chỉ số VN-Index giữ vững được mốc 820 điểm nhờ lực 

đỡ từ SAB, ROS và VIC. Rủi ro giảm điểm trong phiên giao dịch ngày mai vẫn còn khá lớn. Nhà đầu tư nên 

giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản. Việc bắt đáy chỉ được thực hiện khi giá các cổ phiếu đã về vùng 

hấp dẫn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


