
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới khởi sắc khi đồng USD suy yếu 
Các hợp đồng vàng tương lai khởi sắc trong ngày thứ Tư, trong đó giá vàng đã xóa hết đà 

sụt giảm đầu phiên và quay đầu tăng nhẹ vào cuối phiên khi chỉ số đồng USD dao động gần 

mức thấp nhất trong phiên, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu trái chiều khi nguồn cung tại Mỹ ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 5 
tuần 
Các hợp đồng dầu thô tương lai rơi vào trạng thái trái chiều trong ngày thứ Tư, khi nguồn 

cung dầu thô tại Mỹ ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần, nhưng dữ liệu cũng cho thấy 

dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất giảm mạnh, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dow Jones và S&P 500 giảm mạnh nhất trong 7 tuần trước đà tăng của lợi 
suất trái phiếu 
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm mạnh trong ngày thứ Tư, trong đó Dow Jones và S&P 500 

đều chứng kiến phiên có thành quả tồi tệ nhất trong 7 tuần, do hàng loạt báo cáo lợi nhuận 

ảm đạm và đà tăng của lợi suất trái phiếu, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vỡ mộng trật tự thế giới mới 
Hiện không có triển vọng nào cho việc đưa Nga hoặc Trung Quốc vào hệ thống do Mỹ dẫn 

đầu trong tương lai gần. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Nợ xấu vẫn tiếp tục vây quanh các ngân hàng 
Tuần này thị trường tiếp tục đón thêm nhiều ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh 

doanh 9 tháng đầu 2017. Dù bên cạnh mức tăng trưởng ấn tượng vượt kế hoạch lợi nhuận cả 

năm, nợ xấu một số ngân hàng giảm thì vẫn còn một số ngân hàng có mức nợ xấu tăng cao. 

(Chi tiết) 

Chính phủ rất coi trọng phát triển thị trường vốn 
Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình tại hội nghị “Gateway to Vietnam 2017” với chủ đề “Thị trường vốn - 

Động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế” tổ chức sáng 25/10 tại TPHCM. (Chi tiết) 

Hơn 28 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 10 tháng 
Số vốn FDI rót vào Việt Nam trong 10 tháng tăng tới 37,4% so với cùng kỳ 2016... (Chi 

tiết) 

Xây dựng đô thị thông minh là chiến lược ‘2 cánh’ 
Phải ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát 

triển đô thị. (Chi tiết) 

Bị EU phạt "thẻ vàng", doanh nghiệp Việt hết đường lùi 
Việt Nam có thể bị cấm xuất khẩu hải sản sang thị trường EU nếu không khắc phục được 

những thiếu sót. (Chi tiết) 

Các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh lời, lỗ ra sao trong năm 2016? 
583 doanh nghiệp nhà nước „nắm giữ‟ khối tài sản 3,05 triệu tỷ đồng với vốn chủ sở hữu lên 

tới gần 1,4 triệu tỷ đồng. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

BFC - CTCP Phân bón Bình Điền – Đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2017 với tổng doanh thu 

hơn 1.581 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 89,57 tỷ đồng. Trong quý 4 năm nay, BFC dự kiến đạt 

1.378,2 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 81,4 tỷ đồng. 

DAG - CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á – Đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu 

thuần đạt 496 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng, tăng gần 

gấp đôi so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, DAG đạt trên 22 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn 

thành gần 82% chỉ tiêu cả năm. 

VSC - CTCP Container Việt Nam – Quý 3 đạt doanh thu thuần 352 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 

trước, lãi ròng 63,4 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VSC đạt doanh thu 

thuần 958,5 tỷ đồng, tăng trưởng 22% và tương đương 83% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của VSC ghi 

nhận 216 tỷ đồng, giảm 3% và đạt 80% chỉ tiêu cả năm đề ra. 

PPI - CTCP Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương - Kinh doanh dưới giá vốn khiến quý 

3/2017 PPI lỗ gộp gần 5 tỷ đồng. Sau khi trừ thêm các loại chi phí, PPI lỗ ròng hơn 8,6 tỷ đồng, trong khi 

cùng kỳ 2016 có lãi gần 2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng PPI lỗ 23,5 tỷ đồng (cùng kỳ có lãi 2,2 tỷ đồng). 

HKB - Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc - Chi phí QLDN đội lên tới gần 36 tỷ 

đồng cao gấp 5 lần cùng kỳ là nguyên nhân chính khiến HKB chịu lỗ lên tới hơn 40 tỷ đồng trong quý 3/2017. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 công ty này lỗ ròng 58,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt hơn 10 tỷ đồng LNST, 

doanh thu thuần đạt 135,8 tỷ đồng chỉ bằng 1/3 so với 9 tháng đầu năm 2016. 

SEB - CTCP ĐT & PT Điện Miền Trung - Kết thúc quý 3, SEB lãi ròng hơn 14 tỷ đồng, vượt xa so với cùng 

kỳ 2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SEB đạt doanh thu thuần 235 tỷ đồng, tăng 106% và gấp đôi kế hoạch cả 

năm. Lợi nhuận ròng ghi nhận 117,8 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ và gấp 1,5 lần chỉ tiêu đề ra, nâng khoản lãi 

lũy kế lên gần 132,4 tỷ đồng. 

VIP - CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco - Quý 3/2017 với doanh thu thuần 171 tỷ đồng, tăng gần 4% so cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế gần 15 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, VIP lãi ròng gần 48 tỷ đồng, giảm 

mạnh 41% so mức 81,5 tỷ đồng của cùng kỳ. 

TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - Kết thúc 9 tháng đầu năm ghi nhận 100 tỷ đồng lãi ròng, tăng gấp đôi 

so với cùng kỳ, đồng thời thực hiện được 77% chỉ tiêu năm. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index lấy lại mốc 830 điểm nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu lớn như ROS, BVH, MWG, VCS.... Diễn 

biến thị trường tiếp tục phân hóa mạnh ở một số cổ phiếu nhất định mà chưa thực sự lan tỏa ở toàn thị 

trường. Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm giới đầu tư thể hiện ở khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp. Với 

quan điểm thận trọng, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải. Hạn 

chế mua đuổi tại thời điểm hiện tại do rủi ro đảo chiều vẫn còn tiềm ẩn. 

 

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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