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TIN THẾ GIỚI  

Vừa bước sang năm 2018, đồng USD đã xuống đáy 3 tháng 
Đồng USD có một khởi đầu năm 2018 khá tệ khi chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 

9/2017. (Chi tiết) 

Vàng thế giới leo lên đỉnh 3 tháng trong phiên đầu tiên của năm 2018 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 8 liên tiếp trong phiên giao dịch đầu tiên của 

năm 2018 (02/01), khi đà suy yếu của đồng USD và nhu cầu đầu tư vào tài sản trú ẩn an 

toàn đã đẩy giá kim loại quý lên mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 9/2017, MarketWatch 

đưa tin. (Chi tiết) 

Khởi đầu năm 2018, Nasdaq vượt ngưỡng 7,000 điểm lần đầu tiên 
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong ngày thứ Ba, phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, trong 

đó, Nasdaq Composite lần đầu tiên vượt ngưỡng 7,000 điểm, khi nhà đầu tư tỏ ra lạc quan 

rằng 2018 sẽ là năm thị trường leo dốc hơn nữa, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu khởi đầu năm 2018 bằng đà giảm nhẹ 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Ba do những lo ngại về 

sự gián đoạn nguồn cung ở Biển Bắc và Libya đã dịu bớt. Dẫu vậy, giá dầu vẫn dao động 

gần mức cao nhất trong hơn 2 năm khi căng thẳng gia tăng tại Iran - quốc gia xuất khẩu dầu 

chủ chốt trên thế giới, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Cắt giảm thuế suất trong ASEAN, Việt Nam chọn "bơi hay chìm"? 
Là một thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam cần thực hiện gỡ bỏ 

các hàng rào thuế quan và phi thuế quan trong năm 2018. Điển hình là việc cắt giảm thuế 

nhập khẩu ô tô từ các nước trong khu vực xuống 0%. (Chi tiết) 

Gấp rút thoái vốn, cổ phần hóa 
Năm 2018, trung bình mỗi tháng phải cổ phần hóa khoảng 5 doanh nghiệp nhà nước và 

thoái vốn 15 doanh nghiệp (Chi tiết) 

Chia lại "miếng bánh" xăng dầu 
Thị trường xăng dầu sẽ chứng kiến sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài, khi đó người 

tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. (Chi tiết) 

Năm 2018: Mỗi ngày TP HCM phải thu hơn 1.200 tỉ đồng 
Bài toán đặt ra cho TP HCM năm 2018 là thu ngân sách 376.780 tỉ đồng - tức một ngày (trừ 

ngày chủ nhật) phải thu hơn 1.200 tỉ đồng. (Chi tiết) 

Những chính sách mới về ôtô chưa từng có tại Việt Nam 
Các mức thuế suất mới được áp dụng, xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 mới được đăng 

kiểm, và người ngồi ôtô phải thắt dây an toàn. (Chi tiết) 

Chưa đến Tết đã loạn phí đổi tiền lẻ 
Mức đổi tiền lẻ tại chợ đen cao hơn năm 2016 rất nhiều, mỗi nơi áp dụng một loại giá khác 

nhau. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DCM - Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – Năm 2017 tổng doanh thu của Công ty mẹ PVCFC ước 

đạt 5.884 tỷ đồng, tương đương với năm 2016 và hoàn thành 111% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận trước thuế 

ước đạt 668,99 tỷ đồng (với giá khí là 1,944 USD/Tr.BTU), hoàn thành 100,5% kế hoạch năm và bằng 102% 

so với năm 2016. Năm 2018, DCM đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 683 tỷ đồng 

DRL - Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 - Năm 2017, tổng doanh thu đạt 102,51 tỷ đồng, vượt 35,15% 

kế hoạch năm (75,85 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 61,25 tỷ đồng, vượt 50,56% kế hoạch cả năm (40,68 tỷ 

đồng). Cổ tức dự kiến 61,08% (kế hoạch là 40%). 

RIC - CTCP Quốc tế Hoàng Gia – Năm 2018 đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt mức 15,89 triệu USD và LNST 

là 1,55 triệu USD. Trong đó, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh câu lạc bộ được kỳ vọng đạt 1.26 

triệu USD, còn khách sạn - biệt thự chỉ 296.000 USD. 

L10 - CTCP Lilama 10 - Thông báo kết quả kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 1.352 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế 36,75 tỷ đồng. Năm 2018, L10 đặt chỉ tiêu doanh thu 1.050 tỷ đồng, giá trị doanh thu 1.000 

tỷ đồng, trong đó riêng quý I/2018, 2 chỉ tiêu này lần lượt là 200 tỷ đồng và 150 tỷ đồng. 

GSP - CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế - Thông báo chỉ tiêu kinh doanh 2018 với tổng doanh thu 

1.260,77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 49,62 tỷ đồng. Trong đó, riêng quý I/2018, chỉ tiêu doanh thu là hơn 310 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,66 tỷ đồng. 

NVL - CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va - Thông báo, nâng hạn mức của khoản vay đối với Credit Suisse AG, 

Singapore Branch và các bên cho vay khác theo hợp đồng tín dụng ngày 04//2017 từ 100 triệu USD lên 125 

triệu USD. NVL cũng vừa thông báo góp thêm 132 tỷ đồng vào Công ty TNHH Nova An Phú và 119 tỷ đồng 

vào Công ty TNHH Nova Property Management. 

C47 - CTCP Xây dựng 47 - Ông Lê Trường Sơn, Thành viên HĐQT đã bán ra 600.000 cổ phiếu C47 từ ngày 

27/12/2017 đến 29/12 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Sơn đã giảm sở hữu tại C47 xuống còn 

hơn 563.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,31%. 

TCO - CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải - Ngày 02/1, HĐQT đã thống nhất thông qua tạm ứng cổ 

tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5%. Chi tiết sẽ được thông báo sau. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Phiên giao dịch đầu tiên của năm 2018 chứng kiến đà bứt phá của các chỉ số chính với động lực đến từ các cổ 

phiếu Ngân hàng và nhóm Bluechips. Sắc xanh lan tỏa khá đồng đều ở tất cả các nhóm ngành trên sàn.  

Trong phiên giao dịch ngày mai, đà tăng sẽ còn tiếp tục được duy trì. Ngưỡng kháng cự tiếp theo của chỉ số 

VN-Index quanh vùng 1008 điểm. Nhà đầu tư ưa lướt sóng có thể thực hiện chốt lời một phần danh mục và 

mua lại trong những phiên điều chỉnh. Đối với nhà đầu tư trung hạn thì tiếp tục duy trì vị thế cổ phiếu và 

quan sát thêm những diễn biến của 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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