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TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall gần như đi ngang 
Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall gần như đi ngang trong ngày thứ Hai, khi đà 

tăng của cổ phiếu Amazon đã bù đắp cho đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu năng lượng, 

Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu quay đầu sụt giảm sau 3 phiên leo dốc 
Các hợp đồng dầu thô tương lai suy yếu trong ngày thứ Hai, trong đó giá dầu WTI ghi nhận 

phiên sụt giảm đầu tiên trong 4 phiên, khi một số nhà đầu tư tỏ ra nghi ngờ về khả năng gia 

hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tại cuộc họp của OPEC vào cuối tuần này, MarketWatch 

đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới khởi sắc khi đồng USD suy yếu 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Hai, tìm thấy hỗ trợ từ đà 

suy yếu gần đây của đồng USD, khi thị trường tài chính xem xét những diễn biến quan 

trọng về sự thay đổi luật thuế và chính sách lãi suất có thể xảy ra trong tuần này, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Gói QE từ Fed ảnh hưởng gì đến kinh tế Mỹ trong 9 năm qua? 
9 năm về trước, nước Mỹ chìm sâu vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Đứng trước 

tình hình đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phải tung ra các gói nới lỏng định lượng 

(QE) để vực dậy nền kinh tế trong suốt giải đoạn khủng hoảng. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Có 4 ngân hàng Việt không được bảo lãnh bán nhà trên giấy 
Trong các ngân hàng Việt Nam, có 31 ngân hàng được bảo lãnh bán nhà trên giấy, tức 

chiếm chưa đến 90%, còn các ngân hàng 100% vốn nước ngoài thì 100% đáp ứng được tiêu 

chuẩn. (Chi tiết) 

Phát hành trái phiếu: Vay tiền về để đó 
Việc huy động trái phiếu Chính phủ năm nay được đánh giá là thuận lợi và suôn sẻ. Đến giờ 

này, kế hoạch huy động vốn đã gần cán đích. Tuy nhiên, lạ là dù có đến cả trăm ngàn tỷ huy 

động xong nhưng cuối cùng, ngân sách cũng chưa hề tiêu đến mà đưa vào “cất kho” gần 

như còn nguyên đó. Trong khi, tiền vay không được sử dụng thì lãi suất hàng ngày, nhà 

nước phải “è” ra chi trả. (Chi tiết) 

Phó Thủ tướng: Có cả DN lớn lừa dối người tiêu dùng 
"Thời gian qua, có những vụ việc cho thấy không chỉ DN nhỏ mà cả DN lớn, có thương 

hiệu cũng đã gian lận, kinh doanh hàng giả, lừa dối người tiêu dùng"- Phó Thủ tướng 

thường trực Trương Hòa Bình. (Chi tiết) 

TPHCM có thể có nhà máy sản xuất linh kiện cho Boeing 
Một nhà máy chuyên sản xuất dây điện cung cấp cho hãng máy bay Boeing có thể sẽ được 

thành lập trong thời gian tới, ông Eugene Kim, Chủ tịch Công ty Huneed Technologies – 

đối tác và nhà cung cấp chiến lược của Boeing thông tin như vậy trong cuộc trao đổi với 

lãnh đạo TPHCM tối 27-11. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DGW - CTCP Thế giới số - Digiworld - Digiworld dự kiến sẽ phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, với tổng giá 

trị theo mệnh giá 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1/2018. Ngân hàng mở tài khoản phong 

tỏa nhận tiền mua cổ phần là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn. 

IMP - Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Trong tháng 10/2017, doanh thu giảm so với tháng 9 và 

cùng kỳ năm trước; lợi nhuận giảm so với tháng 9, nhưng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng 

đầu năm, Công ty đạt doanh thu 836,4 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 66,4% kế hoạch 

năm (1.260 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 123 tỷ đồng, bằng gần 77% kế hoạch năm (160 tỷ đồng). 

STK - Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ - Năm 2017 dự kiến đạt 1.915 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 

khoảng 90 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 so với năm ngoái và vượt 3% kế hoạch. Năm 2018, giả định giá bán sản 

phẩm tăng 9,4%, giá chip tăng 8,9% so với 9 tháng đầu năm 2017, STK đặt kế hoạch doanh số 60.000 tấn, 

tăng 11%; doanh thu 2.354 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 118,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 32% so với ước 

thực hiện năm 2017, chủ yếu nhờ chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang các sản phẩm có chất lượng cao như sợi 

tái chế. 

LSS - CTCP Mía đường Lam Sơn – Đã có tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 – 2018 kế hoạch kinh 

doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu thuần 2.380 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng, cổ tức 

12% 

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. 

PLX - CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Thông báo đã bán thoái vốn hơn 1,75 triệu cổ phần, tương 

đương tỷ lệ sở hữu 51% tại CTCP Vận tải dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh. Thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 

21/11. 

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - CTCP Hùng Vương, Công ty mẹ đã hoàn tất việc bán thoái vốn toàn bộ 

hơn 21,1 triệu cổ phiếu FMC sở hữu, tương đương tỷ lệ 54,28%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 13/11 đến 

27/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

GLT - CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu - Ngày 07/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 08/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 25/12/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Dòng tiền có sự dịch chuyển từ các cổ phiếu vốn hóa lớn sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trong phiên hôm 

nay. Qua đó giúp các cổ phiếu thuộc nhóm này có mức tăng điểm khá ấn tượng, nhiều mã tăng trần như HAI, 

ART, HQC, OGC, KLF,... Với việc dòng tiền liên tục luôn chuyển qua các nhóm mã trên sàn mở ra cơ hội 

trong ngắn hạn với các cổ phiếu Midcaps và Smallcaps. Nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể tranh thủ “lướt 

sóng” với các cổ phiếu đang thu hút được sự chú ý của dòng tiền như Chứng khoán, Bất động sản. Với nhà 

đầu tư trung hạn, việc duy trì vị thế cổ phiếu và tiếp tục quan sát là việc nên làm. 

 

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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