
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                  

TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới xuống thấp nhất từ đầu tháng 8/2017 khi đồng USD lên đỉnh 3 

tháng 

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ 

đầu tháng 8/2017 trong ngày thứ Năm, khi đà tăng của đồng USD so với đồng Euro 

đã nâng chỉ số đồng bạc xanh lên cao nhất trong 3 tháng, MarketWatch đưa tin. (chi 

tiết) 

Dầu lên cao nhất từ giữa tháng 4/2017 

Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh vào ngày thứ Năm, trong đó giá dầu WTI 

lên mức cao nhất từ giữa tháng 4/2017, còn giá dầu Brent đóng cửa tại mức cao nhất 

kể từ tháng 7/2015, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Phố Wall diễn biến trái chiều 

Dow Jones và S&P 500 khởi sắc trong ngày thứ Năm nhờ báo cáo lợi nhuận lạc quan 

của các công ty, trong khi Nasdaq Composite suy yếu do đà sụt giảm của lĩnh vực y 

tế, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

2 cường quốc châu Á tiến tới thỏa thuận hợp tác về Blockchain 

Hồng Kông và Singapore đã nhất trí hợp tác với nhau trong một dự án thương mại 

xuyên biên giới dựa trên công nghệ Blockchain. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Thị trường rung lắc dữ dội, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng gần 160 tỷ đồng 

trên cả 3 sàn 

Lực mua ròng trên HoSE tập trung chủ yếu tại VNM với 176,79 tỷ đồng. Đóng cửa 

phiên giao dịch, VNM tăng tăng 1.300 đồng (0,9%) lên 151.800 đồng và là một 

trong những cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VnIndex. (chi tiết) 

Cơ hội sở hữu 55 căn nhà phố cao cấp ven sông vừa túi tiền cuối cùng tại khu đô 

thị tỷ USD 

Khu đô thị sinh thái ven sông Vạn Phúc được đánh giá sẽ thổi bùng tỉ lệ giao dịch ở 

phân khúc nhà phố cao cấp thời điểm cuối năm, trong bối cảnh phân khúc này đang 

dẫn đầu thị trường từ đầu năm. (chi tiết) 

Do đâu cung tiền tăng nhanh trở lại trong quý III? 

Nhiều khả năng việc mở rộng cung tiền trở lại đã được Ngân hàng Nhà nước thực 

hiện mạnh trong tháng 8 và tháng 9/2017. (chi tiết) 

Thống đốc NHNN: Rất nhiều người từ chối khi được điều sang tái cơ cấu ngân 

hàng yếu kém 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho rằng, việc thiếu đi quy định 

miễn trách nhiệm với người tham gia xử lý các ngân hàng yếu kém đang là bất cập 

lớn, khiến quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng chậm trễ. (chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

HKB - CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc - Đã thông qua việc vay vốn của ông 

Dương Quang Lư số tiền 16,76 tỷ đồng để hỗ trợ vốn lưu động, tăng cường năng lực tín dụng. 

OPC - CTCP Dược phẩm OPC - 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 

10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/12/2017. 

HCM - CTCP Chứng khoán TP.HCM – HSC - Dự kiến phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ 

không niêm yết, không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 01 năm, lãi suất cố định 10%/năm. Thời gian thực 

hiện trong tháng 11/2017. Ngoài ra, HCM cũng đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng 

tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5%, ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 10/1/2018, thanh 

toán từ 24/1/2018. 

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. 

TMC - CTCP Thương mại và 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. 

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. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Diễn biến thị trường trong phiên hôm nay tiếp tục đi theo chiều hướng đi ngang. Rung lắc xuất hiện 

khá dữ dội ở nhiều nhóm cổ phiếu trong phiêu buổi chiều khiến tâm lý giới đầu tư trở nên lo ngại về 

một đợt điều chỉnh sâu. Đứng trên quan điểm thận trọng, chúng tôi tiếp tục bảo lưu về việc nên nắm 

giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong tài khoản. Những phiên tăng điểm là cơ hội để nhà đầu tư thực hiện bán 

bớt 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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