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TIN THẾ GIỚI  

Tập đoàn Mitsubishi Materials thừa nhận giả mạo dữ liệu sản phẩm 
Tập đoàn Mitsubishi Materials của Nhật Bản ngày 23/11 cho biết các công ty con của tập 

đoàn này đã làm giả mạo dữ liệu sản phẩm - trở thành công ty mới nhất tại Nhật Bản thừa 

nhận có vấn đề trong khâu giám sát chất lượng sản phẩm. (Chi tiết) 

TTCK Trung Quốc giảm mạnh nhất trong 17 tháng 
Tâm lý hoang mang đang thể hiện rất rõ trên thị trường chứng khoán Trung Quốc trong 

ngày thứ Năm, trong đó chỉ số bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn tụt dốc mạnh nhất kể từ 

tháng 6/2016, khi nhà đầu tư tỏ ra hoảng sợ trước làn sóng bán tháo trên thị trường trái 

phiếu. (Chi tiết) 

Đà leo dốc của giá dầu ảnh hưởng gì đến chính sách của các NHTW châu Á? 
Đà leo dốc của giá dầu có thể là yếu tố làm thay đổi bức tranh lạm phát ở châu Á, và có khả 

năng buộc các ngân hàng trung ương (NHTW) phải nâng lãi suất sau nhiều năm thực thi 

chính sách lãi suất cực thấp. (Chi tiết) 

Vì Brexit, Anh bị Pháp đánh bật ra khỏi top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới 
Anh không còn là nằm trong top 5 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, do hứng chịu quá nhiều 

tác động tiêu cực từ sự kiện Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. 

(Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Tổng cục Thuế siết quản lý thuế với hàng hoá xách tay 
Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý thuế với 

các cơ sở kinh doanh hàng hóa xách tay là các loại thực phẩm, mỹ phẩm... (Chi tiết) 

Tăng trưởng kinh tế 2018: Gánh nặng vẫn đặt lên vai chính sách tiền tệ 
“Trong năm 2018 chỉ tiêu tăng trưởng GDP sẽ vẫn trong mức 6.5-6.7% với chính sách tài 

khóa chưa có định hướng rõ ràng gánh nặng vẫn đặt lên chính sách tiền tệ”, ông Nguyễn 

Xuân Thành – Giám đốc Phát triển Trường Đại học Fulbright Việt Nam nhận định tại Diễn 

đàn CFO Việt Nam 2017 – Tương lai ngành Tài chính tổ chức trong ngày 22/11. (Chi tiết) 

Không đưa nợ tự vay, tự trả doanh nghiệp nhà nước vào nợ công 
Trường hợp doanh nghiệp nhà nước không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản 

theo quy định của pháp luật, bảo đảm bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác. (Chi 

tiết) 

Yêu cầu giảm chi phí, đầu mối cơ quan để dồn tiền tăng lương 
2016, mức lương cơ sở điều chỉnh tăng 1,78 lần, nhưng tổng quỹ lương và trợ cấp chi từ 

ngân sách tăng 2,185 lần...(Chi tiết) 

Tiếp tục có thêm nhiều điểm mới về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 
Điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) vừa được Chính phủ 

quy định mới tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 10 tháng 2017 với doanh 

thu thuần 12.616 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 726% khi đạt mức 557,6 tỷ đồng. 

CTG - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Vietinbank - Đã nhận được sự chấp thuận 

của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017. Theo đó, trái 

phiếu đợt 2 này cũng tương tự như đợt 1, được phát hành với mệnh giá 10 triệu đồng, tương đương tổng giá trị 

phát hành theo mệnh giá là 2.200 tỷ đồng. 

LTG - CTCP Tập đoàn Lộc Trời - Ngày 5/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền 

mặt theo tỷ lệ 15%, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Theo đó, với lượng chứng khoán đang lưu hành 

67,16 triệu cổ phiếu, Lộc Trời sẽ phải chi tương ứng hơn 100 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thanh toán dự 

kiến từ ngày 27/12/2017. 

VMD - CTCP Y Dược phẩm Vimedimex - Ngày 01/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2016, ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 15/12/2017. 

PC1 - CTCP Xây lắp điện 1 - Ngày 22/11 đã nhận sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc 

tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu CP1 từ 39,8% lên 49%. 

DRL - CTCP Thủy điện – Điện lực 3 - Ngày 23/11, HĐQT đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2017 

cho cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày dự kiến thực hiện chi trả 24/1/2018, chi tiết sẽ được thông 

báo sau. 

C47 - CTCP Xây dựng 47 - Thông báo buổi đấu giá phần vốn của C47 tại Công ty TNHH MTV Du lịch 

Khách sạn Hải Âu ngày 22/11 đã không thành công, do tổng số lượng phần vốn đăng ký mua của nhà đầu tư 

không đạt 14,64 triệu cổ phần. 

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. 

BCG - CTCP Bamboo Capital – Đã thông qua việc phát hành 113 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển 

đổi, không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 03 năm, lãi suất 6%/năm, thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2017. 

KSD - CTCP Đầu tư DNA – Đã thông qua việc chuyển nhượng lại 42,62% vốn góp tại Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại Sơn tĩnh điện Bình Tây, tương đương hơn 15,18 tỷ đồng cho bà Vũ Thị Huệ. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực chốt lời xuất hiện trong phiên chiều nay khiến nhiều cổ phiếu đảo chiều và thu hẹp đà tăng giá. Tâm lý 

thận trọng dâng cao khiến lực mua vẫn còn khá dè dặt. Trong phiên mai, thị trường nhiều khả năng vẫn tiếp 

tục xảy ra rung lắc. Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới tại thời điểm hiện tại, ưu tiên đẩy tỷ trọng cổ phiếu 

trong tài khoản về mức thấp. Đối với nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục việc nắm giữ cổ phiếu. 

 

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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