
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                 

TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới tăng nhẹ khi chứng khoán suy yếu 

Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ trong ngày thứ Hai khi chứng khoán suy yếu 

sau đà leo dốc lên các mức cao mọi thời đại, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Đà sụt giảm của cổ phiếu công nghiệp kéo Phố Wall rút khỏi mức kỷ lục 

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm nhẹ vào ngày thứ Hai, trong đó các chỉ số chính của 

Phố Wall đều rút khỏi mức kỷ lục, do chịu sức ép từ đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu 

công nghệ và công nghiệp, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

Dầu WTI tăng nhẹ do e ngại thiếu hụt nguồn cung tại Iraq 

Các hợp đồng dầu thô tương lai đóng cửa trong trạng thái trái chiều vào ngày thứ 

Hai, khi nhà đầu tư tiếp nhận những dấu hiệu tích cực từ OPEC, sự gián đoạn nguồn 

cung tại Iraq và đà sụt giảm của số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ, 

MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Một đồng tiền ảo mới hình thành sau đợt phân tách: Bitcoin Gold 

Lúc đầu là Bitcoin, sau đó là Bitcoin Cash và giờ là Bitcoin Gold. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Sức khỏe nền kinh tế Việt Nam nhìn từ trường hợp Samsung 

Các đại biểu Quốc hội đều ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ và các thành phần 

kinh tế đã đưa tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm nay lên mức ngoạn mục. Tuy 

nhiên, nhiều đại biểu tỏ ra thận trọng khi thấy rằng mức tăng trưởng đột biến này dựa 

nhiều vào “sức khỏe” của một số doanh nghiệp FDI lớn, trong đó có Samsung. (chi 

tiết) 

Cuối tháng 8/2017, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ở mức 2,46% 

Tính đến cuối tháng 8/2017, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ở mức là 2,46%, tương 

đương với mức cuối năm 2016 và thấp hơn so với mức 2,55% cuối năm 2015. Tổng 

số nợ xấu xử lý được trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 57 nghìn tỷ đồng. (chi tiết) 

Có hơn 2.500 tỷ đồng gửi tiết kiệm nhưng lãi quý 3 của PTSC vẫn giảm sâu so 

với cùng kỳ 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu PVS đạt 6.113 tỷ đồng, giảm 14% so với 

cùng kỳ. (chi tiết) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/10/vang-the-gioi-tang-nhe-khi-chung-khoan-suy-yeu-759-564384.htm
https://vietstock.vn/2017/10/da-sut-giam-cua-co-phieu-cong-nghiep-keo-pho-wall-rut-khoi-muc-ky-luc-773-564379.htm
https://vietstock.vn/2017/10/dau-wti-tang-nhe-do-e-ngai-thieu-hut-nguon-cung-tai-iraq-34-564380.htm
https://vietstock.vn/2017/10/mot-dong-tien-ao-moi-hinh-thanh-sau-dot-phan-tach-bitcoin-gold-772-564682.htm
https://vietstock.vn/2017/10/suc-khoe-nen-kinh-te-viet-nam-nhin-tu-truong-hop-samsung-761-564685.htm
https://vietstock.vn/2017/10/suc-khoe-nen-kinh-te-viet-nam-nhin-tu-truong-hop-samsung-761-564685.htm
http://cafef.vn/cuoi-thang-8-2017-ty-le-no-xau-toan-he-thong-o-muc-246-20171024205818691.chn
http://cafef.vn/co-hon-2500-ty-dong-gui-tiet-kiem-nhung-lai-quy-3-cua-ptsc-van-giam-sau-so-voi-cung-ky-20171024164746957.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

VPH - CTCP Vạn Phát Hưng - Ngày 1/11 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ 

phiếu phát hành thêm. VPH dự kiến phát hành thêm gần 10,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với 

tỷ lệ 5:1, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 5 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 

10.000 đồng/CP. 

HII, AAA - CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái và CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An 

Phát – HII và AA đã cùng góp vốn thành lập CTCP Tổ hợp Nhựa An Phát. Theo đó, CTCP Tổ hợp 

Nhựa An Phát có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do AAA góp 65% vốn và HII góp 30%. Thời gian góp vốn 

từ tháng 10-11/2017. 

VNM - CTCP Sữa Việt Nam - Đã ban hành Nghị quyết về việc Vinamilk đầu tư nắm giữ 65% vốn 

điều lệ của CTCP Đường Khánh Hòa (KSC) 

PC1 - CTCP Xây lắp điện 1 - Quyết định giá bán hơn 17,61 triệu cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư 

với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài được phân phối 9,18 triệu cổ phiếu, 

nhà đầu tư trong nước được phân phối hơn 8,43 triệu cổ phiếu. 

HAD - CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương - Ngày 01/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng 

cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 02/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ 

lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/11/2017. 

SD2 - CTCP Sông Đà 2 - Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, 

ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 30/11/2017. 

TMC - CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức - Ngày 08/11 là ngày giao dịch không hưởng 

quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 09/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả 

bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/11/2017. 
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 


