
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall đồng loạt lên kỷ lục mới 
Phố Wall đồng loạt lập kỷ lục mới vào ngày thứ Ba, nhờ đà leo dốc của nhóm cổ phiếu ngân 

hàng cùng với sự hỗ trợ từ tiến trình thực thi dự luật cắt giảm thuế, dữ liệu niềm tin người 

tiêu dùng khả quan và những nhận định đầy khích lệ của nhà lãnh đạo Fed tiếp theo, Jerome 

Powell, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu giảm 2 phiên liên tiếp 
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm 2 phiên liên tiếp trong ngày thứ Ba, do sự không chắc 

chắn về kết quả của cuộc họp ngày 30/11 giữa các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới lên cao nhất trong hơn 1 tuần 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ lên mức cao nhất trong hơn 1 tuần vào ngày thứ Ba, 

khi nhà đầu tư hầu như không tìm thấy thông tin có thể làm thay đổi kỳ vọng về chính sách 

lãi suất từ buổi điều trần trước Thượng viện của Thống đốc Fed, Jerome Powell, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Cuộc họp của OPEC: Đâu sẽ là tâm điểm? 
Các bộ trưởng năng lượng thuộc OPEC chuẩn bị họp mặt ở Vienna vào ngày thứ Năm 

(30/11) để quyết định xem có nên gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm hay không. 

(Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Làm sao thu hút khách ‘nhà giàu’ đến Việt Nam? 
Trung Quốc trở thành thị trường chi phối du lịch Việt Nam khi chiếm hơn 31% tổng lượng 

khách quốc tế đến nước ta. (Chi tiết) 

Số doanh nghiệp thành lập mới đã vượt mốc kỷ lục năm 2016 
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 116.045 

doanh nghiệp, vượt qua con số doanh nghiệp mới cao kỷ lục của năm 2016 (110.100 doanh 

nghiệp). (Chi tiết) 

Italia quan tâm đến dự án sân bay Long Thành 
Khoản viện trợ ODA không hoàn lại của Italia nhằm triển khai hai dự án hỗ trợ kỹ thuật cho 

đường sắt Việt Nam. Đồng thời, Italia cũng bày tỏ sự quan tâm đến các dự án đầu tư phát 

triển hạ tầng như mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và xây mới sân bay Long Thành. (Chi tiết) 

Sáng 29/11, Bộ Công Thương công bố thông tin chi tiết về chào bán cổ 
phần tại Sabeco 
Sáng 29/11, lần đầu tiên, Bộ Công Thương với vai trò quản lý Nhà nước sẽ công bố những 

thông tin quan trọng nhất mà đông đảo nhà đầu tư mong đợi như số lượng cổ phần, phương 

thức chào bán, đối tượng được mua cổ phần,... (Chi tiết) 

Ngân hàng Italy muốn mua cổ phần nhà băng Việt 
Khoảng 800 triệu euro được các ngân hàng Italy huy động dành cho các khoản đầu tư mạo 

hiểm, một nửa số này sẵn sàng đổ vào Việt Nam. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

VTB - CTCP Viettronics Tân Bình - Ngày 13/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 14/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 17/12/2017. 

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - Thông báo sẽ mua vào 11 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 

08/12 đến 05/1/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

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. 

CAV - CTCP Dây cáp điện Việt Nam - Đại hội cổ đông bất thường 2017 đã thông qua việc cho phép GELEX 

được phép nâng tỷ lệ sở hữu từ 74,73% lên 79,76% bằng việc mua 2,9 triệu cổ phiếu mà không phải chào mua 

công khai. 

CPC - CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ - Ngày 04/1/2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 05/11/2018. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/9/2018. Bên cạnh đó, CPC sử dụng danh sách cổ đông chốt trên thực hiện 

lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc xin trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt từ 

lợi nhuận sau thuế năm 2016. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 19/1/2018, tại văn phòng của Công ty. 

DTD - CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt - Ngày 11/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 12/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 28/12/2017. 

HTP - CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát – Đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và 

Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 27/11/2017. Bên cạnh đó, HTP cũng thống nhất 

bầu bổ sung ông Bùi Xuân Hồi vào thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; đồng thời bầu ông 

Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty. 

IDV - CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - Sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 

1.000 đồng. Nguồn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 

năm tài chính 2017 (tại thời điểm 30/9/2017). Thời điểm chốt danh sách nhận cổ tức là ngày 27/12/2017. Thời 

gian thực hiện trả cổ tức trước ngày 10/1/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường trong phiên hôm nay tiếp tục phân hóa khá mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Thanh khoản thị trường 

nhìn chung là tăng lên rất nhiều, các cổ phiếu được giao dịch sôi đông và tích cực hơn, đặc biệt là ở các cổ 

phiếu đầu cơ thị giá thấp. Trong một vài phiên tới, nhiều khả năng các chỉ số chính sẽ tiếp tục đi ngang về 

điểm số và tình trạng phân hóa sẽ còn diễn ra. Nhà đầu tư ngắn hạn ưa mạo hiểm có thể tiếp tục thực hiện 

chiến lược mua đỏ bán xanh. Đối với nhà đầu tư trung hạn nên kiên nhẫn và tiếp tục quan sát những diễn biến 

của thị trường. 

 

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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