
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall trái chiều vì nhóm cổ phiếu công nghệ 
Phố Wall xóa hết đà tăng đầu phiên trong ngày thứ Năm, khi lợi suất trái phiếu tăng và 

nhóm cổ phiếu công nghệ suy yếu trước khi một loạt báo cáo lợi nhuận từ các công ty lớn 

được công bố, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới tăng liền 2 phiên khi đồng USD suy yếu 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày thứ Năm, tìm thấy hỗ trợ 

nhờ đà suy yếu của đồng USD ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự báo lạm phát 

có thể tăng trong năm nay, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu tăng mạnh nhất trong hơn 1 tuần sau nhận định của Goldman Sachs 
Các hợp đồng dầu thô tương lai ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong hơn 1 tuần vào ngày 

thứ Năm, sau khi Goldman Sachs cho biết thị trường có thể đạt được trạng thái cân bằng 

cung cầu và dự báo giá dầu Brent sẽ dao động trên mức 80 USD/thùng vào cuối năm nay, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Ấn Độ không công nhận tiền kỹ thuật số trong thanh toán 
Chính phủ Ấn Độ cho biết họ không xem các đồng tiền kỹ thuật số là đồng tiền hợp pháp và 

sẽ dùng mọi cách để loại bỏ các hình thức thanh toán có sử dụng tiền ảo. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Cú hích 200 tỉ USD từ xuất khẩu 
Lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vượt mốc 200 tỉ USD trong bối cảnh 

thương mại toàn cầu ở mức thấp và xu hướng bảo hộ, hạn chế nhập khẩu ở nhiều thị trường 

gia tăng. (Chi tiết) 

9 nhà băng dự kiến lên sàn năm 2018, nhóm cổ phiếu ngân hàng thêm 
nhiều lạc quan 
Nhờ nhiều yếu tố thuận lợi, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục được đánh giá khả quan trong 

năm 2018. (Chi tiết) 

Chuyên gia kinh tế Singapore: Việt Nam là ngôi sao đang lên về đầu tư 
nước ngoài FDI 
Với nhiều lợi thế, Việt Nam đang là ngôi sao đang lên trong khu vực về đầu tư FDI. (Chi 

tiết) 

Bội chi quỹ BHYT ở Nghệ An lớn nhất cả nước 
Câu chuyện bội chi quỹ BHYT ở Nghệ An vẫn chưa “giảm nhiệt” khi số liệu công bố tại 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ BHXH, BHYT năm 2018 cho thấy, tổng chi khám chữa bệnh 

BHYT do các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán lũy kế đến 31/12/2017 là hơn 3.332 

tỷ đồng, tăng hơn 819,4 tỷ đồng (32,6%) so với năm 2016. (Chi tiết) 
ATM liệu có ‘kẹt tiền’ dịp Tết? 
Trong khi nhu cầu thanh toán tiền hàng và tiêu dùng cá nhân tăng cao trong dịp cận tết, 

nhiều người dân cho biết việc rút tiền tại các trụ ATM thời gian gần đây thường gặp trục 

trặc, nhất là khi rút tiền vào buổi tối. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành - Năm 2017 đã báo lãi ròng 26 tỷ đồng. Riêng quý 4/2017 

tổng doanh thu quý 4/2017 của TTF cao gấp 2,3 lần cùng kỳ với ghi nhận gần 607 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 23 tỷ 

đồng. 

IMP - CTCP Imexpharm - Thông báo kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu 1.185,4 tỷ đồng, lợi nhuận 

trước thuế và trước trích Quỹ phát triển KH và CN 162,6 tỷ đồng. Năm 2018, IMP đặt mục tiêu 1.440 tỷ đồng 

doanh thu và 190 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ phát triển KHCN 190 tỷ đồng. 

CTX - Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam - Quý 4/2017 nhờ ghi nhận khoản doanh thu 

561 tỷ đồng từ bán bất động sản, doanh thu của CTX trong quý tăng gần 110% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 

mức 566,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 232 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả 

lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTX tăng từ mức 8,7 tỷ đồng trong năm 2016 lên tới hơn 261 tỷ đồng. Đây 

cũng là mức lợi nhuận kỷ lục trong mấy năm gần đây. 

ROS - Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros - Quý IV/2017, ROS đạt tổng doanh thu 2.317,4 tỷ đồng, tăng 

32% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của ROS đạt hơn 639 tỷ đồng, tăng hơn 240% so với cùng kỳ. Lũy kế 

cả năm 2017, ROS đạt tổng doanh thu 4.419 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 847 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% doanh 

thu và 80,2% lợi nhuận so với thực hiện năm 2016. 

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Công bố kết quả kinh doanh năm 2017 với tổng lợi nhuận trước 

thuế của ngân hàng đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 66% so với năm trước và vượt 11% kế hoạch. 

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 với 344 

tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 12,7 tỷ đồng, giảm 44%. 

Lũy kế cả năm 2017, ITA đạt 698 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 187% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 

51,9 tỷ đồng, tăng 32%. 

QCG - CTCP Quốc Cường Gia Lai - Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 với doanh thu thuần 

130 tỷ đồng, giảm 82,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 22% còn 29,4 tỷ đồng. Lũy kế 

cả năm 2017, doanh thu thuần của QCG giảm gần một nửa xuống 816 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 423,7 tỷ 

đồng, gấp 9,5 lần năm trước. 

PVX - Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC - Công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 với doanh thu 

giảm 40% còn 1.169 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lỗ 373 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2017, PVX 

đạt 3.671 tỷ đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận sau thuế lỗ 409 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 91,72 tỷ 

đồng. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tiếp tục chứng kiến một phiên giảm điểm khá mạnh ở hầu hết các nhóm mã trên sàn. Việc thị 

trường điều chỉnh trong ngắn hạn mở ra một số cơ hội mới đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt. 

Trong phiên giao dịch ngày mai, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh nhẹ. Nhà đầu tư có thể tận 

dụng những nhịp điều chỉnh trong phiên để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Tập trung vào các cổ phiếu cơ bản, 

đầu ngành và đang thu hút được dòng tiền. 

 

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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