
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

     
TIN THẾ GIỚI  

Dầu giảm nhẹ chờ dữ liệu về nguồn cung định kỳ tại Mỹ 
Các hợp đồng dầu thô tương lai suy yếu trong ngày thứ Ba, nhưng đã xóa bớt đà sụt giảm 

đầu phiên khi nhà đầu tư dự đoán dữ liệu định kỳ tuần này sẽ cho thấy nguồn cung dầu thô 

tại Mỹ tiếp tục giảm, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Không có Mỹ, TPP vẫn có thể tồn tại 
Mỹ đã ký vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương trong năm 2016, sau đó lại quyết 

định rút ra khỏi thỏa thuận này vào ngày đầu tiên Donald Trump nhậm chức Tổng thống. 11 

quốc gia còn lại phải đợi đến tháng 11 tới để quyết định xem có nên tiếp tục hay buông xuôi 

TPP. Họ không cần phải thế vì có TPP còn tốt hơn là không có gì, Bloomberg cho hay. (Chi 

tiết) 

Bitcoin sụt 19%, giá trị vốn hóa “bốc hơi” gần 4 tỷ USD 

Giá trị vốn hóa của đồng Bitcoin đã mất gần 4 tỷ USD chỉ trong vòng 4 ngày qua sau khi 

giá đồng tiền ảo này lao dốc gần 19% so với mức cao kỷ lục trong thời gian gần đây, CNBC 

cho hay. (Chi tiết) 

Vàng thế giới đảo chiều sau 3 tuần leo dốc liên tiếp 
Vào ngày thứ Ba, các hợp đồng vàng tương lai quay đầu rút khỏi mức cao nhất trong 1 

tháng bất chấp đà suy yếu của đồng USD, khi nhà đầu tư chờ tin dữ liệu việc làm quan trọng 

của Mỹ - dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Có nên học tập Hàn Quốc, dân góp tiền xử lý nợ xấu? 
Theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, nhiều quốc gia lấy tiền ngân sách xử lý nợ xấu thì đấy là 

việc của họ vì họ khác Việt Nam. (Chi tiết) 

Sao không tính nợ của doanh nghiệp nhà nước là nợ công? 
'Chúng ta cứ nói doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tự vay tự trả nên không tính vào nợ công, 

nhưng làm sao không tính vào được khi tài sản của DNNN là tài sản của Nhà nước?'. (Chi 

tiết) 

World Bank: 4 trụ cột để Việt Nam xử lý nợ xấu 
Đoàn công tác WB đề xuất 4 trụ cột chính nhằm hỗ trợ xử lý nợ xấu đối với Việt Nam, cụ 

thể là các trụ cột: Hiện đại hóa khu vực tài chính; Củng cố quy định và giám sát ngân hàng; 

Tái cơ cấu và xử lý các ngân hàng và tài sản dưới chuẩn; Củng cố giám sát an toàn vĩ mô. 

(Chi tiết) 

Thủ tướng trả lời phỏng vấn Bloomberg về quan hệ hợp tác Việt-Mỹ 
Nhân chuyến thăm chính thức tới Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 29-31/5 theo lời mời của 

Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn 

hãng tin Bloomberg ngày 27/5 về quan hệ giữa hai nước. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới 

thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Thủ tướng. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

LDG - Công ty cổ phần Đầu tư LDG - Đã thông qua danh sách 5 nhà đầu tư chiến lược để phát hành 

53.500.294 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 

(DXG) được phân phối 25,5 triệu cổ phiếu (hiện tại DXG cũng đang là cổ đông lớn nhất của LDG với hơn 

14,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,2%) và CTCP Sun Holdings với 8 triệu cổ phiếu. 

BFC - CTCP Phân bón Bình Điền - Ngày 09/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

2016, ngày đăng ký cuối cùng là 12/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 27/6/2017. 

SCD - CTCP Nước giải khát Chương Dương - Ngày 09/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 2 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 12/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 07/7/2017. 

ASM - CTCP Tập đoàn Sao Mai - Quyết định nhận chuyển nhượng hơn 1,62 triệu cổ phần, tỷ lệ 20,27% vốn 

CTCP Nhựt Hồng từ ông Nguyễn Văn Kiệu, với giá 84.000 đồng/cổ phần, tương đương hơn 136,2 tỷ đồng. 

SFG - CTCP Phân bón Miền Nam - Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

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

đầu từ ngày 30/6/2017. 

GIL - CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - 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 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2017. Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 

đạt 1,400 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt từ 75-85 tỷ đồng. 

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons - Ngày 05/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội cổ 

đông thường niên 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 06/6. Theo đó, Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 

29/6/2017 tại Khách sạn New Word, số 76 Lê Lai, quận 1, Tp. HCM. 

TYA - CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam - Ngày 13/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 12/7/2017. 

KMT - CTCP Kim khí Miền Trung - Ngày 08/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, 

ngày đăng ký cuối cùng là 09/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 28/6/2017. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số giảm điểm mạnh với sắc đỏ bao trùm ở hầu hết các nhóm ngành. Áp lực bán ra khá quyết liệt là 

mối lo ngại khá lớn đối với giới đầu tư trong giai đoạn hiện tại. Phiên giao dịch ngày mai khả năng sẽ tiếp tục 

là một phiên giảm điểm. Nhà đầu tư tạm thời giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn, hạn chế sử dụng margin 

tại thời điểm hiện tại, ưu tiên lượng tiền mặt lớn trong tài khoản. 

 

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 
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