
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 
                 

                 

TIN THẾ GIỚI  
Vàng thế giới tăng 2 phiên liền khi đồng USD chững lại 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày thứ Hai khi đà leo 

dốc của đồng USD chững lại, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Lạc quan về thỏa thuận cắt giảm sản lượng, dầu Brent leo lên đỉnh hơn 2 năm 

Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng nhẹ trong ngày thứ Hai, trong đó giá dầu Brent 

vượt trên 60 USD/thùng lên mức cao chưa từng thấy trong hơn 2 năm còn giá dầu 

WTI đóng cửa tại mức cao nhất trong 8 tháng, MarketWatch đưa tin. (chi tiết) 

Phố Wall rút khỏi các mức kỳ lục trước sức ép từ cổ phiếu Merck 

Phố Wall quay đầu giảm nhẹ từ các mức cao kỷ lục trong ngày thứ Hai trước sức ép 

từ đà sụt giảm của cổ phiếu Merck và một báo cáo rằng các nhà lập pháp tại Mỹ 

đang thảo luận việc thực hiện cắt giảm thuế doanh nghiệp một cách từ từ, Reuters 

đưa tin. (chi tiết) 

"Cha đẻ" bí ẩn của Bitcoin có thể sở hữu tài sản hơn 6 tỷ USD 

Một trong những bí ẩn lớn nhất trong thế giới công nghệ hiện nay là danh tính của 

Satoshi Nakamoto, một lập trình máy tính, người đã phát minh ra tiền ảo Bitcoin. 

(chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  
Thế Giới Di Động báo lãi tăng trưởng mạnh 9 tháng, mảng online chậm hơn kỳ 

vọng 

9 tháng đầu năm, MWG đạt 1.635 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 36% so 

với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 74% kế hoạch năm. (chi tiết) 

9 tháng, Vietinbank báo lãi 7.232 tỷ đồng 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 7.232 tỷ đồng, tăng 

11,5% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 82,2% kế hoạch lợi 

nhuận năm. (chi tiết) 

Hòa Bình (HBC): Cổ phiếu sụt giảm nặng nề bất chấp doanh thu và lợi nhuận 

tăng vọt 

Tính chung 9 tháng đầu năm, HBC đạt gần 10.960 tỷ đồng – tăng 57% và lợi nhuận 

sau thuế đạt 616 tỷ đồng – tăng 93% so với 9 tháng đầu năm 2016. (chi tiết) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/10/vang-the-gioi-tang-2-phien-lien-khi-dong-usd-chung-lai-759-565858.htm
https://vietstock.vn/2017/10/lac-quan-ve-thoa-thuan-cat-giam-san-luong-dau-brent-leo-len-dinh-hon-2-nam-34-565854.htm
https://vietstock.vn/2017/10/pho-wall-rut-khoi-cac-muc-ky-luc-truoc-suc-ep-tu-co-phieu-merck-773-565853.htm
https://vietstock.vn/2017/10/cha-de-bi-an-cua-bitcoin-co-the-so-huu-tai-san-hon-6-ty-usd-772-565851.htm
http://cafef.vn/the-gioi-di-dong-bao-lai-tang-truong-manh-9-thang-mang-online-cham-hon-ky-vong-20171031001357003.chn
http://cafef.vn/9-thang-vietinbank-bao-lai-7232-ty-dong-con-so-no-xau-tang-vot-20171030165722862.chn
http://cafef.vn/hoa-binh-hbc-co-phieu-sut-giam-nang-ne-bat-chap-doanh-thu-va-loi-nhuan-tang-vot-2017103022553055.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

CCL - CTCP Đầu tư và Phát triển dô thị dầu khí Cửu Long - Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2017 

thống nhất phương án chào bán 12 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ 

phiếu. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

AMD - CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group - CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS), cổ đông lớn đã bán 

ra hơn 13,64 triệu cổ phiếu AMD từ ngày 20/10 đến 24/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ 

đông trên đã giảm sở hữu tại AMD từ hơn 15,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,38% xuống còn 2,16 triệu cổ phiếu, tỷ 

lệ 3,34%. Qua đó, không còn là cổ đông lớn của AMD. 

ADS - CTCP Damsan – HĐQT quyết định phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện 

hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến là 29/12/2017, chi tiết sẽ được thông 

báo sau. 

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Công bố sẽ không thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

việc phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi. Trước đó, ngày 11/9 MSN đã chốt quyền cổ đông 

lấy ý kiến và thực hiện trong tháng 9 hoặc tháng 10 kế hoạch phát hành tối đa 30 triệu trái phiếu với mệnh giá 

100.000 đồng/trái phiếu. 

PLX - CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Ngày 30/10, HĐQT đã có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức 

Thắng, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 01/1/2017. 

LBM - CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng - Đã thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 

cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, ngày đăng ký cuối cùng là 15/11/2017, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 05/12/2017. 

TMC - CTCP Thương mại và Xuất nhập khẩu Thủ Đức - Ngày 08/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền 

nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 09/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/11/2017. 

LCD - CTCP Lắp máy Thí nghiệm cơ điện - Ngày 17/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2017. 

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng - Đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 

2017 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15%, ngày chốt danh sách 20/11/2017, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 08/12/2017. Cùng ngày chốt danh sách trên, HĐQT thống nhất triệu tập ĐHCĐ bất thường để trình 

phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. 
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. 
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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 


