
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Ả-rập Xê-út thu hồi 107 tỷ USD từ chiến dịch chống tham nhũng 
Ả-rập Xê-út cho biết đã thu hồi hơn 400 tỷ Riyal (tương đương 107 tỷ USD) từ những 

người bị bắt giữ trong chiến dịch chống lại nạn tham nhũng. (Chi tiết) 

Dow Jones và S&P chứng kiến tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2016 
Chứng khoán Mỹ quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Tư, khi các chỉ số xóa bớt đà tăng đầu 

phiên sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết lạm phát đang tăng trong năm nay, 

qua đó cho thấy khả năng Cơ quan này có thể nâng lãi suất một lần nữa vào tháng 3/2018, 

Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới vọt hơn 2% trong tháng 1/2018 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ trong ngày thứ Tư, nhờ đà suy yếu của chỉ số đồng 

USD ngay cả khi chứng khoán phục hồi từ đà giảm mạnh đầu tuần này, MarketWatch đưa 

tin. (Chi tiết) 

Dầu WTI vọt hơn 7% trong tháng 1/2018 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Tư, sau khi dữ liệu từ Cơ 

quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với xăng và các sản 

phẩm chưng cất tại Mỹ cùng với đà sụt giảm của nguồn cung nội địa các sản phẩm xăng 

dầu, ngay cả khi nguồn cung dầu thô tại Mỹ tăng lần đầu tiên trong 11 tuần, MarketWatch 

đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Thủ tướng: Ngành thuế phải dẹp bỏ ngay tình trạng ‘phí bôi trơn’ 
Dẫn kết quả điều tra của VCCI cho thấy chi phí "bôi trơn" của doanh nghiệp cho công chức 

thanh tra, kiểm tra thuế vẫn còn lớn, Thủ tướng cho rằng, ngành thuế cần có biện pháp mạnh 

mẽ để dẹp bỏ ngay tình trạng này. Ngành thuế nên đưa ra thông điệp “Cán bộ ngành thuế 

nói không với tiêu cực” và đưa ra khỏi ngành những cán bộ công chức hư hỏng, thoái hóa, 

biến chất. (Chi tiết) 

Bất cập trong ngành công nghiệp khai khoáng 
Những khoảng trống trong chính sách, pháp luật về khoáng sản đã tạo nhiều kẽ hở, khiến 

cho hoạt động trong lĩnh vực này thiếu minh bạch... (Chi tiết) 

Kiểm soát điều kiện kinh doanh là vấn đề quan trọng 
Ông Phan Đức Hiếu (ảnh), Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

(CIEM) trả lời phỏng vấn về Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

(Chi tiết) 

Chính phủ quyết tâm tinh giản biên chế 
Đến năm 2021, bình quân cả nước giảm tối thiểu 5.792 đơn vị sự nghiệp công lập và 

205.369 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách (Chi tiết) 
Bộ tứ ngân hàng tư nhân Việt giàu lên trông thấy 
VPBank, Techcombank, MB và HDBank đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với "Big 4" 

Nhà nước... (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

VNM - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk - Quý IV/2017, doanh thu của VNM đạt 12.365 tỷ đồng, 

tăng nhẹ hơn 4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.729,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,4% so với quý IV/2016. 

Lũy kế cả năm 2017, Vinamilk đạt tổng doanh thu 51.134 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thực hiện năm 2016. Lợi 

nhuận sau thuế đạt hơn 10.278 tỷ đồng, tăng gần 10%, ghi nhận năm đầu tiên kinh doanh có lãi ròng trên 

10.000 tỷ đồng. 

VIC - Tập đoàn Vingroup - Quý IV/2017, doanh thu thuần VIC đạt 33.189 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 

năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.676 tỷ đồng, gấp 6,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế, năm 2017, 

VIC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 90.355 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5.440 tỷ đồng, lần lượt 

tăng 57% và 55% so với năm 2016 và vượt kế hoạch lợi nhuận 81%. 

NVL - Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - Quý IV/2017, doanh thu thuần của NVL đạt gần 

5.896 tỷ đồng, gấp 32 lần so cùng kỳ năm trước (184 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế gần 717 tỷ đồng, gấp 7,3 

lần cùng kỳ năm 2016. Lũy kế cả năm 2017, NVL đạt doanh thu hơn 11.632 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 

2016, nhưng chỉ hoàn thành 66% kế hoạch cả năm (17.528 tỷ đồng). 

HAG - CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - Quý IV/2017, doanh thu thuần HAG đạt hơn 1.160 tỷ đồng, 

giảm 35,56% so với cùng kỳ năm trước, lãi trước thuế 9,83 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,36 tỷ đồng, trong 

khi cùng kỳ lỗ 792,23 tỷ đồng và âm 914,42 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 4.895,66 tỷ đồng, 

giảm 27% so với năm trước và hoàn thành 77,28% so với kế hoạch năm (6.335 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế 

cả năm ghi nhận ở mức 1.055,68 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ hơn 1.980 tỷ đồng, và vượt tới 91,25% kế 

hoạch cả năm (552 tỷ đồng). 

FLC - Công ty cổ phần Tập đoàn FLC – Quý 4/2017 đạt tổng doanh thu 8.666 tỷ đồng, tăng 234,6% so với 

cung kỳ, lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 của FLC chỉ ở mức 248,2 tỷ đồng, giảm 43,8% so với quý IV/2016. 

Lũy kế cả năm 2017, FLC đạt doanh thu 11.600,8 tỷ đồng, tăng hơn 87% so với thực hiện năm 2016. Tuy 

nhiên, lợi nhuận sau thuế, giảm hơn 61% ở mức 390 tỷ đồng. 

SAM - Công ty cổ phần Sam Holdings - Quý IV/2017, SAM đạt 700,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 

35,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên hơn 65,6 tỷ đồng, trong khi quý IV/2016, Công ty lỗ 

ròng 3,88 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2017, SAM đạt 2.229 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với năm 2016. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 114,5 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần thực hiện 2016 (20,93 tỷ đồng). 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực bán chốt lời mạnh ở hầu hết các nhóm cổ phiếu trên sàn trong phiên ATC ngày hôm nay gây ra tâm lý 

tương  đôi bi quan cho giới đầu tư. Điểm tích cực trong phiên hôm nay là một số cổ phiếu vốn hóa lớn như 

GAS, ROS, MSN, HPG,... gia tăng, đóng vai trò trụ đỡ giúp các chỉ số chính không rơi quá sâu. Phiên giao 

dịch ngày mai, thị trường có thể đi theo kịch bản giảm điểm vào buổi sáng, và dần hồi phục trở lại vào phiên 

chiều. Nhà đầu tư có thể tiếp tục thực hiện chiến lược trading ngắn hạn với tỷ trọng vừa phải. Với nhà đầu tư 

trung hạn, tiếp tục nắm giữ và theo dõi thêm 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 
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