
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                 

TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới giảm tuần thứ 6 trong 7 tuần qua 

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu nhờ tìm thấy một 

số hỗ trợ từ sự không chắc chắn về vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) 

tiếp theo, nhưng giá vẫn giảm trong tuần qua khi dữ liệu kinh tế lạc quan đã nhấc 

bổng đồng USD, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Vọt hơn 4%/tuần, dầu lên cao nhất trong gần 8 tháng 

Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục tăng mạnh trong ngày thứ Sáu, trong đó giá 

dầu Brent vượt mốc 60 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn 2 năm, còn giá dầu WTI 

lên cao nhất trong gần 8 tháng, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Tăng 7 tuần liền, S&P 500 chứng kiến chuỗi leo dốc dài nhất trong 3 năm 

Phố Wall tăng mạnh trong ngày thứ Sáu khi đà leo dốc của lĩnh vực công nghệ cùng 

với sự nhảy vọt của cổ phiếu Amazon đã giúp Nasdaq Composite ghi nhận phiên có 

thành quả tốt nhất trong gần 1 năm, Reuters đưa tin. (chi tiết) 

5 tỷ phú công nghệ “đút túi” 19 tỷ USD trong 1 ngày 

5 tỷ phú công nghệ vừa có thêm 19.1 tỷ USD trong ngày thứ Sáu, khi báo cáo tài 

chính từ Amazon, Alphabet và Microsoft vượt qua ước tính của các chuyên gia phân 

tích. (chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Xu thế dòng tiền: "2017, một năm chưa từng có" 

Kể từ khi có thị trường phái sinh, thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên khó đoán 

định... (chi tiết) 

Kinh tế Việt Nam diễn biến như thế nào trong 10 tháng qua? 

Bức tranh kinh tế Việt Nam tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt, sản xuất công nghiệp 

tiếp tục đà tăng trưởng, đầu tư nước ngoài tăng mạnh về quy mô và thực hiện, số 

lượng doanh nghiệp thành lập mới đã đạt mức kỷ lục. (chi tiết) 

Việt Nam đã chi gần 214.000 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay 

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng nợ gốc và lãi chi trả từ đầu năm 

đến nay khoảng 213.800 tỷ đồng. (chi tiết) 

11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá đẩy CPI tháng 10 lên cao 

Tống cục Thống kê cho biết, so với tháng trước, có 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ 

chính đều tăng giá đẩy CPI tháng 10 tăng 0,41% so với tháng trước. (chi tiết) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/10/vang-the-gioi-giam-tuan-thu-6-trong-7-tuan-qua-759-565410.htm
https://vietstock.vn/2017/10/vot-hon-4tuan-dau-len-cao-nhat-trong-gan-8-thang-34-565409.htm
https://vietstock.vn/2017/10/tang-7-tuan-lien-sp-500-chung-kien-chuoi-leo-doc-dai-nhat-trong-3-nam-773-565408.htm
https://vietstock.vn/2017/10/5-ty-phu-cong-nghe-dut-tui-19-ty-usd-trong-1-ngay-773-565414.htm
http://cafef.vn/xu-the-dong-tien-2017-mot-nam-chua-tung-co-20171030065221925.chn
http://cafef.vn/kinh-te-viet-nam-dien-bien-nhu-the-nao-trong-10-thang-qua-20171030072347394.chn
http://cafef.vn/viet-nam-da-chi-gan-214000-ty-dong-tra-no-goc-va-lai-vay-20171029161300862.chn
http://cafef.vn/11-nhom-hang-hoa-va-dich-vu-tang-gia-day-cpi-thang-10-len-cao-2017102910235494.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 01/12/2017. 

DAH - CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á - 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 8%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017. 

BSI - CTCP Chứng khoán ngân hàng BIDV - Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ 

tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (cổ 

đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). 

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Ông Nguyễn Thiều Nam, Phó tổng giám đốc đã bán ra hơn 8,58 triệu cổ 

phiếu MSN từ ngày 09/10 đến 25/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Nam chỉ còn nắm giữ 

hơn 57.000 cổ phiếu MSN. 

HAI - CTCP Nông dược HAI - Ngày 02/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ 

phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 03/11. Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 7:4 (01 cổ phiếu được 

hưởng 1 quyền, 07 quyền được mua 4 cổ phiếu mới). Như vậy, HAI sẽ phát hành thêm hơn 67 triệu cổ phiếu 

mới cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. 

VTJ - CTCP Thương mại và Đầu tư Vinataba – HĐQT quyết định phê duyệt việc trả cổ tức năm 2016 cho cổ 

đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8,3%. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/11/2017, thanh toán bắt đầu từ 

05/12/2017. 

DNC - CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng - Ngày 13/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 14/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2017. 

HLY - CTCP Viglacera Hạ Long 1 - Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2016, ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 15/12/2017. 

PCE - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung - Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền 

nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2017. 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự bứt phá của hầu hết các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn như ROS, 

VNM, VCB, MSN,...Qua đó giúp chỉ số VN-Index tăng hơn 10 điểm và đạt đỉnh cao mới với 840.37 điểm. Tuy 

nhiên, đà tăng giá vẫn chưa thực sự lan tỏa ra các nhóm cổ phiếu khác trên sàn. Thể hiện ở số lượng mã cổ 

phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế và thanh khoản thị trường khá thấp. Chúng tôi vẫn tiếp tục bảo lưu quan 

điểm thận trọng, nhà đầu tư nên hạn chế mua bán trong giai đoạn hiện tại và tiếp tục quan sát thêm những 

diễn biến 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 

 

 

www.abs.vn 


