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TIN THẾ GIỚI  

Năm 2017: Một năm đáng thất vọng của đồng USD 
Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch cuối cùng của năm, suy yếu so với tất cả đồng 

tiền chủ chốt khác, đồng thời ghi nhận năm tồi tệ nhất kể từ năm 2003. (Chi tiết) 

Vọt hơn 12%/năm, dầu lên đỉnh 2 năm rưỡi 
Các hợp đồng dầu thô tương lai khép phiên ngày thứ Sáu với một tín hiệu lạc quan, giá dầu 

đã vượt trên mức 60 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn 2 năm để kết thúc năm 2017, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Phố Wall ghi nhận năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2013 
Không có sự thăng hoa trên Phố Wall trong phiên giao dịch cuối cùng của năm, khi chứng 

khoán Mỹ khép lại năm 2017 bằng sắc đỏ, do đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ và 

tài chính đã tác động tiêu cực đến chứng khoán trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, Reuters 

đưa tin. (Chi tiết) 

2017 là năm vàng thế giới tăng mạnh nhất trong 7 năm 
Vàng lên đỉnh 1 tháng trong ngày thứ Sáu và khép lại năm 2017 với mức tăng mạnh nhất kể 

từ năm 2010, trong bối cảnh đồng USD suy yếu, căng thẳng chính trị gia tăng và việc nhà 

đầu tư bớt lo ngại về tác động của lộ trình nâng lãi suất đã góp phần thúc đẩy đà leo dốc của 

giá vàng, CNBC đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Kinh tế Việt Nam 2018: Lạc quan thận trọng, hành động tự tin 
Bức tranh kinh tế Việt Nam 2017 không thiếu màu xanh, bất chấp phục hồi chậm chạp của 

kinh tế thế giới và khu vực. (Chi tiết) 

Đã có 69 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường 
Việt Nam không chỉ tham gia mà đã chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi 

chung trên trường quốc tế, thúc đẩy đàm phán, trao đổi các vấn đề trên biển trong khu vực; 

đã có 69 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. (Chi tiết) 

Thị trường ô tô Việt đầu năm ra sao? 
Trong lúc chưa có điều chỉnh gì về chính sách, các doanh nghiệp ô tô vẫn phải hối hả nhập 

hàng về trước thời điểm 31/12/2017 để “chạy” Nghị định 116, đồng thời có hàng bán cho 

khách dịp Tết Nguyên đán. Các doanh nghiệp lắp ráp trong nước hầu hết giữ nguyên giá, dù 

Tết đã đến rất gần. (Chi tiết) 

TPHCM thu ngân sách gần 348 nghìn tỷ đồng 
Tính đến ngày 30/12, thu ngân sách của TPHCM đạt 345.287 tỷ đồng, đạt 99,25% dự toán, 

tăng 13,66% so với cùng kỳ. Ước năm 2017, thu ngân sách nhà nước của Thành phố sẽ đạt 

347.892 tỷ đồng, hoàn thành 100,03% kế hoạch được giao. (Chi tiết) 

Kỳ vọng du lịch 2018 cất cánh 
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, năm 2018 du lịch Việt Nam dự kiến đón 15 

triệu rưỡi đến 16 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 75-80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 

620 nghìn tỷ đồng. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

IJC - CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật - Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 với doanh thu 1.028 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 179 tỷ đồng. Trong năm 2018, IJC dự kiến kế hoạch kinh doanh với doanh thu 

1.011 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 210 tỷ đồng. 

DAH - CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á - Quyết định góp vốn 40 tỷ đồng, tương đường 100% vốn điều lệ 

thành lập CÔng ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng làm 

Giám đốc Công ty. 

SRF - CTCP Kỹ Nghệ Lạnh - Thông báo dự kiến mua 1,9 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 5,85% số lượng cổ 

phiếu SRF đang lưu hành nhằm bình ổn giá cổ phiếu và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông. Giao dịch thực hiện 

theo phương thức khớp lệnh theo giá thị trường, chi tiết sẽ được thông báo sau. 

SBT - CTCP Thành Thành Công Biên Hòa – Đã có quyết định chuyển nhượng toàn bộ hơn 20,12 triệu cổ 

phần sở hữu, tương đương tỷ lệ 48,99% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex). 

Thời gian thực hiện thương vụ chuyển nhượng này từ tháng 12/2017 đến 30/6/2018. 

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Quyết định thông qua việc phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu 

doanh nghiệp. Ngoài ra, HDC cũng thông báo thống nhất trình ĐHCĐ 2018 kế hoạch cổ tức 10% bằng tiền và 

5% bằng cổ phiếu cho năm 2018. Cùng với đó là phát hành số cổ phiếu ESOP tương đương 2,2%/vốn điều lệ 

với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 cũng với giá 10.000 

đồng/cổ phiếu. 

DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Tổng cục thuế quyết định DHG phải nộp bổ sung hơn 30.73 tỷ đồng vào 

ngân sách Nhà nước số tiền thuế tăng thêm, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp. Song, 

DHG cho biết đã nộp 60 tỷ đồng tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước vào ngày 11/12/2017 – trước khi cơ quan 

thuế có quyết định chính thức. Trong công văn cũng nêu rõ, hành vi vi phạm dẫn đến kê khai thiếu số tiền 

thuế phải nộp của DHG không mang tính cố ý vi phạm mà do lỗi hiểu sai chính sách. 

MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội - Đã ban hành nghị quyết về việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 

bằng tiền mặt với tỷ lệ tạm ứng 6% trên vốn điều lệ. Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức là 

18/01/2018 và thời gian thực hiện tạm ứng bắt đầu từ ngày 31/01/2018. 

KTS - CTCP Đường Kon Tum – Sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc việc điều chỉnh không chi trả cổ tức 

năm tài chính 2016-2017 (ĐHĐCĐ 2017 đã thông qua mức 15%). Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến vào 

quý 1/2018. 

PTL - CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô Thị Dầu khí (Petroland) - Tiếp tục thông qua việc bán toàn bộ phần vốn 

góp tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Dầu khí Nha Trang (INT) cho CTCP Địa ốc Đất Xanh (mã CK: DXG). 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số chính tiếp tục lập đỉnh cao mới trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017. Thị trường được 

dẫn dắt khá tốt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VNM. Bên cạnh đó, các cổ phiếu lớn khác như 

HPG, VCB, VIC,.. cũng gia tăng góp phần vào đà tăng điểm của chỉ số chính. Trong các phiên giao dịch sắp 

tới, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm với động lực đến từ nhóm cổ phiếu lớn. Với những cổ 

phiếu vốn hóa vừa và nhỏ sẽ cần thêm thời gian tích lũy trước khi tăng trở lại.  

 

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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