
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

     
TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới tăng 3 tuần liên tiếp lên cao nhất trong 1 tháng 
Các hợp đồng vàng tương lai khép phiên ngày thứ Sáu tại mức cao nhất trong 1 tháng, đồng 

thời đánh dấu tuần thứ 3 tăng liên tiếp khi những bất ổn địa chính trị mới xóa hết kì vọng 

nâng lãi suất, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Phố Wall chấm dứt chuỗi 2 tuần giảm liên tiếp 
Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong ngày thứ Sáu trước kì nghĩ lễ cuối tuần dài ngày, 

qua đó giúp các chỉ số kết thúc chuỗi 2 tuần sụt giảm liên tiếp và cổ phiếu hàng tiêu dùng 

vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu sụt gần 2%/tuần bất chấp đà tăng mạnh trong phiên 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng mạnh trong ngày thứ Sáu sau khi lao dốc gần 

5% hôm thứ Năm, khi nhà đầu tư tỏ ra thất vọng về việc OPEC đã không đưa ra những biện 

pháp mạnh mẽ hơn để cắt giảm sản lượng, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Đâu là 5 quốc gia châu Á hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài? 
Sự tăng trưởng mạnh của Malaysia trong quý 1/2017 xuất phát từ nhiều yếu tố như số lượng 

vi mạch bán ra mạnh hơn nhờ vào nhu cầu toàn cầu về hàng hóa công nghệ cao được cải 

thiện, cũng như kim ngạch xuất khẩu dầu cọ của quốc gia này tăng sau một đợt thiếu nguồn 

cung trên thế giới, Forbes cho hay. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Hàng chục ngàn nhân viên ngân hàng nguy cơ mất việc 
85% công tác kiểm toán, tài chính sẽ làm bằng máy, trong thời gian ngắn tới đây, mọi 

phương tiện giao thông sẽ chuyển đổi sang không người lái. Đó là những viễn cảnh sẽ xảy 

ra sau cuộc cách mạng 4.0. (Chi tiết) 

Ông Nguyễn Văn Bình: “Nợ xấu nào chả là nợ xấu?” 
Cựu Thống đốc rất ngạc nhiên khi dự thảo nghị quyết chỉ áp dụng với nợ xấu phát sinh đến 

31/12/2016... (Chi tiết) 

Xu hướng lãi suất ngân hàng từ nay đến cuối năm 
Các ngân hàng tăng lãi suất nhằm tăng nguồn vốn trung và dài hạn, để đáp ứng yêu cầu về 

chất lượng nguồn vốn tín dụng. (Chi tiết) 

Bộ trưởng KH&ĐT: Tăng trưởng 6,7% không bất khả thi 
“Với Việt Nam tăng trưởng có nhiều ý nghĩa như tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo 

việc làm, thu ngân sách để chi đầu tư, an sinh xã hội. Tất cả những vấn đề này góp phần ổn 

định xã hội, góp phần ổn định chính trị, điều rất quan trọng với chúng ta”, Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nói. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

LCS - CTCP Licogi 16 – Đã thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2017 với tổng doanh thu đạt 66.5 tỷ đồng, 

bằng 25% kế hoạch. Công ty đặt mục tiêu cho quý 2 với doanh thu đạt mức 50 tỷ đồng. HĐQT cũng thông 

qua chủ trương ký hợp đồng thi công dự án Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn giá trị gần 500 tỷ đồng. 

IJC - CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Đã thông qua kế hoạch lãi ròng trong năm tăng 37% lên 175 tỷ 

đồng, cổ tức tối thiểu 10% và quyết định không mua lại cổ phiếu quỹ sau khi giảm vốn điều lệ. 

DNP - CTCP Nhựa Đồng Nai – Đã thông qua quyết định phát hành hơn 100 triệu trái phiếu dưới hình thức 

bút toán ghi sổ, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Mục đích nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, dự kiến thực hiện 

trong năm 2017. 

VSI - CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước - Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ 

tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 16/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2017. 

SAB - Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco - Quyết định thông qua việc bổ nhiệm có thời 

hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 12/6/2017. 

DCM - CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau - Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn 

lại năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 16/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 28/6/2017. 

BVH - CTCP Tập đoàn Bảo Việt - Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua kế hoạch kinh doanh ănm 2017 

với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 28.876 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế hợp 

nhất 1.195 tỷ đồng, tăng 2,6%. Tổng doanh thu của Công ty Mẹ dự kiến 1.533 tỷ đồng, tăng 9,5%. Lợi nhuận 

sau thuế 1.025 tỷ đồng, tăng 0,4% so với năm 2016. Mức cổ tức dự kiến là 12%/mệnh giá. 

VTJ - CTCP Thương mại & Đầu tư Vinataba - Đã phê duyệt việc thoái vốn tại CTCP Chứng khoán Nhất Việt 

(OTC: VFS). Theo đó, VTJ sẽ bán hết 300.000 cp đang nắm giữ tại VFS với giá 8.500 đồng/cp, tương ứng 

tổng giá trị chuyển nhượng là 2,55 tỷ đồng. Thời gian chuyển nhượng trong tháng 5/2017 này. 

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - Dự kiến chào bán 9 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10:3 để chào bán cho 

cổ đông hiện hữu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo FMC, mục đích huy động vốn là bổ sung vốn lưu động 

nhằm nâng cao năng lực tài chính, chủ động nguồn nguyên liệu, qua đó nâng cao năng lực sản xuất kinh 

doanh và tăng tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Sự bùng nổ của các cổ phiếu Chứng khoán, Ngân hàng và Dược phẩm trong phiên hôm nay đã góp phần giữ 

nhịp và duy trì đà tăng điểm của các chỉ số chính dù đà tăng không quá mạnh. Sự luân chuyển chủ động của 

dòng tiền đã gia tăng kỳ vọng về khả năng tăng điểm của thị trường trong các phiên tới. Nhà đầu tư có thể 

tiếp tục duy trì vị thế cổ phiếu trong tài khoản và có thể gia tăng tỷ trọng khi các cổ phiếu điều chỉnh về sát 

các mốc hỗ trợ 

 

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: 045624626, máy lẻ 717, email: TVDT@abs.vn 

 

 

www.abs.vn 


