
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

OPEC sẽ ngó lơ sản lượng dầu đ| phiến? 
Tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào tuần tới, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ 

phải đưa ra quyết định về thỏa thuận cắt giảm sản lượng mặc dù không biết trước được liệu 

điều này có thúc đẩy các nhà sản xuất đá phiến bơm thêm dầu hay không. (Chi tiết) 

Sau Black Friday, t{i sản của sếp Amazon đột ph| ngưỡng 100 tỷ USD 
Nếu bạn là một trong hàng triệu khách hàng mua sắm trên Amazon vào dịp lễ Black Friday, 

thì có lẽ bạn đã góp phần giúp tài sản của Jeff Bezos chạm mốc 100 tỷ USD. (Chi tiết) 

V{ng thế giới suy yếu sau 2 tuần tăng liên tiếp 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Sáu, khi nhà đầu tư tiến 

hành chốt lời từ đà tăng của kim loại quý trước ngày Lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, vàng đã xóa bớt 

đà giảm giá vì đồng USD tiếp tục suy yếu sau khi Fed tỏ ra thận trọng về việc thắt chặt lãi 

suất vào năm tới, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu tăng 3 tuần liên tiếp 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi vào ngày thứ 

Sáu, khi nhà đầu tư tập trung về tình trạng gián đoạn của hoạt động sản xuất tại trung tâm 

dầu thô quan trọng tại Oklahoma, đồng thời hướng sự chú ý đến cuộc họp chính thức của 

OPEC diễn ra vào tuần tới, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Triển khai xử lý tồn tại một số dự |n, doanh nghiệp thuộc ng{nh Công 
Thương 
Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu kếm của một số dự án, doanh 

nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương vừa được ban hành. (Chi 

tiết) 

Năm 2018: Bức tranh vĩ mô s|ng hơn dù vẫn còn th|ch thức 
Dù nhận định là kinh tế vĩ mô đang chuyển biến theo hướng tích cực về cuối năm nay và cả 

năm 2018 sắp tới, nhưng các nhà kinh tế tại Hội thảo Triển vọng kinh tế 2018 diễn ra sáng 

25/11 tại Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (HIDS) cũng tin rằng vẫn còn đó những thách 

thức, có thể tác động ít nhiều đến cục diện chung. (Chi tiết) 

Cục Hải quan TPHCM còn gần 900 tỷ đồng nợ thuế 
Cục Hải quan TPHCM còn gần 900 tỷ đồng chưa thu hồi được (chiếm 81% số nợ còn phải 

thu toàn ngành). Nguyên nhân được nói là do các công ty không chấp nhận quyết định của 

các cơ quan có thẩm quyền trong điều chỉnh giá tính thuế, và vẫn đang khiếu nại. (Chi tiết) 

Có nên cho vay đặc biệt với lãi suất 0%? 
Để đảm bảo công bằng, theo cơ chế thị trường, NHNN không nên quy định và thực hiện cho 

vay đặc biệt với lãi suất đến mức 0%, dù có thể Luật các TCTD sửa đổi cho phép lãi suất có 

thể đến mức 0%. (Chi tiết) 

Sửa luật có chặn được đại gia trốn thuế, chuyển gi|? 
“Việc chuyển giá là vấn đề bức xúc của xã hội, Quốc hội và cử tri” - Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Đinh Tiến Dũng. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

HAS - CTCP Hacisco - Ngày 06/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày 

đăng ký cuối cùng là 07/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 18/12/2017. 

BBC - CTCP Bibica – Đã thông báo thành lập 2 Công ty con bao gồm, Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội, 

với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, và Công ty TNHH MTV Bibica Biên Hòa, với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. 

MWG - CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động - Công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2017 với doanh thu 

53.292 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chuỗi Điện máy Xanh tăng 186%, 

đạt 23.340 tỷ đồng; chuỗi bán lẻ di động tăng 17%, đạt 28.943 tỷ đồng và chuỗi Bách hóa xanh góp 1.010 tỷ 

đồng doanh thu. Lợi nhuận đạt 1.811 tỷ đồng, tăng 36% cùng kỳ năm trước và hoàn thành 82% kế hoạch cả 

năm. 

AMD - CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group – Đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho 

phát hành hơn 101 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1,568. Với mệnh giá 10.000 

đồng/cổ phần, tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 1.017,5 tỷ đồng. Nếu đợt phát hành thành công, vốn 

điều lệ của AMD Group sẽ nâng từ 648,7 tỷ đồng lên 1.666,3 tỷ đồng, gấp 2,5 lần vốn điều lệ hiện nay. 

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu - Ông Andrew Colins Vallis không còn là Thành viên HĐQT ACB nhiệm 

kỳ 2013-2017 kể từ ngày 21/11/2017 do đương nhiên mất tư cách theo Điều 35.1.d của Luật Các tổ chức tín 

dụng và Điều 38.1.d Điều lệ ACB. 

PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - Ngày 19/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 12/1/2018. 

SSC - CTCP Giống cây trồng miền Nam - Thông báo đã mua được hơn 1,41 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 

1,47 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký mua từ ngày 24/10 đến 23/11, với giá bình quân 69.805 đồng/cổ phiếu. 

DAT - CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản - Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận 

cổ tức năm 2015 và 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 01/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ 

lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), tương đương DAT sẽ phát hành thêm hơn 

5,71 triệu cổ phiếu trong đợt này. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến đà bứt phá khá mạnh từ nhóm cổ phiếu Dầu khí và Bất 

động sản khi dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang các cổ phiếu thuộc nhóm này. Trong các phiên giao dịch 

sắp tới, tình trạng phân hóa sẽ tiếp tục diễn ra khá mạnh ở một số nhóm cổ phiếu nhất định, đặc biệt là ở 

nhóm Bất đông sản. Nhà đầu tư nên hạn chế mua bán đuổi tại thời điểm hiện tại, tuy nhiên vẫn có thể giải 

ngân một phần tỷ trọng với mục tiêu ngắn hạn, tập trung vào các cổ phiếu đang thu hút sự chú ý của dòng 

tiền. 

 

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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