
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall lập kỷ lục mới, S&P 500 lần đầu tiên vượt mốc 2,700 điểm 
S&P 500 lần đầu tiên vượt mức 2,700 điểm trong ngày thứ Tư, còn các chỉ số chứng khoán 

chính khác đều lên kỷ lục mới khi nhóm cổ phiếu công nghệ nhảy vọt giữa lúc có các dấu 

hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế vững mạnh tại Mỹ và nhiều nước khác, Reuters đưa tin. 

(Chi tiết) 

Vàng thế giới leo dốc liền 9 phiên không ngừng nghỉ 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 9 liên tiếp lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 

9/2017 trong ngày thứ Tư, khi nhu cầu đầu tư tài sản trú ẩn an toàn đã hỗ trợ giá kim loại 

quý ngay cả khi đồng USD phục hồi, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Bất ổn tại Iran đẩy giá dầu vọt hơn 2% 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng mạnh lên mức cao nhất trong gần 3 năm vào 

ngày thứ Tư, khi các cuộc biểu tình chống Chính phủ bùng nổ tại Iran, qua đó làm tăng lo 

ngại về khả năng gián đoạn sản lượng dầu thô từ nhà sản xuất dầu lớn thứ 3 của OPEC, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Anh muốn gia nhập TPP 
Anh đã tổ chức nhiều cuộc bàn thảo không chính thức về việc gia nhập TPP, nhằm kích 

thích xuất khẩu hậu Brexit. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Thủ tướng giao NHNN hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
phương án xử lý các TCTD yếu kém 
Thủ tướng Chính phủ giao NHNN cần hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê 

duyệt và triển khai thực hiện phương án xử lý TCTD yếu kém; đặc biệt là 3 ngân hàng 

thương mại mua lại (Ocean Bank, CB bank, GP Bank) và các quỹ tín dụng nhân dân yếu 

kém... (Chi tiết) 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xử lý dứt điểm 5 dự án thua lỗ kéo dài 
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi công bố quyết định tân Chủ tịch 

Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Năm dự án thua lỗ kéo 

dài của PVN, gồm: Nhà máy sơ xợi Đình Vũ, Nhà máy đóng tàu Dung Quất và 3 nhà máy 

nhiên liệu sinh học. (Chi tiết) 

Phương án mới tính thuế thu nhập cá nhân 
Thuế thu nhập cá nhân nộp về ngân sách liên tục tăng mạnh qua các năm, riêng năm nay có 

thể vượt 80.000 tỉ đồng. (Chi tiết) 

Bộ Công Thương lại thay đổi một loạt lãnh đạo 
Chiều 3/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao một loạt quyết định bổ 

nhiệm và điều động nhân sự tại nhiều vụ, cục và đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương.  
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tổng 

doanh thu 9.296 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 281 tỷ đồng và 246 tỷ đồng. 

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - Trong tháng 12/2017 chế biến tôm thành phẩm đạt 1.154 tấn, tăng mạnh 

so mức 959 tấn của cùng kỳ năm trước là 959 tấn. 

TDH - Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức - Thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2017 với 

doanh thu ước đạt 401,5 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 14,2 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu TDH ước gần 

1.947 tỉ đồng, tăng gần 70% so với năm 2016 và vượt 43,36% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 142,2 tỉ đồng, 

tăng 31,32% so với năm ngoái và vượt 9,29% so với kế hoạch. 

DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam – HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ 

tiêu tổng doanh thu hơn 9.296 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kế hoạch 9.265 tỷ đồng của năm 2017. Lợi nhuận sau 

thuế hơn 246 tỷ đồng, giảm 23% so với kế hoạch 2017. 

GAS - Tổng CTCP Khí Việt Nam – Đã có thông báo ước kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 

66.001 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm trước và vượt 28% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.560 

tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016. 

TCO - CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải - Ngày Ngày 18/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền 

nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 19/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/2. 

NTL - CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Ngày 09/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2016, ngày đăng ký cuối cùng là 10/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 25/1/2018. 

SDT - CTCP Sông Đà 10 - Ngày 17/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày 

đăng ký cuối cùng là 18/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán làm 2 đợt, 

mỗi đợt 6% vào các ngày 31/1 và 30/3. 

HDG - Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô – Đã thông qua việc phát hành hơn 3,79 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 

năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ngày 15/1 

là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, tức 

1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Thời gian dự kiến chi trả là ngày 22/01/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Tiếp nối đà tăng điểm từ phiên hôm trước, các chỉ số chính tiếp tục có một phiên giao dịch tăng điểm. Chỉ số 

VN-Index chính thức đạt đỉnh cao mới với việc đóng cửa trên 1,000 điểm. Sắc xanh bao phủ ở hầu hết các 

nhóm cổ phiếu trên sàn. Trong phiên giao dịch ngày mai, thị trường có khả năng sẽ xuất hiện rung lắc khi mà 

giá các cổ phiếu trên sàn liên tục lập đỉnh cao mới. Chiến lược thích hợp với nhà đầu tư lúc này là bán ra một 

phần tỷ trọng cổ phiếu để thực hiện hóa lợi nhuận khi giá bất ngờ tăng mạnh, việc mua lại chỉ được áp dụng 

khi giá các cổ phiếu đã về đến vùng điều chỉnh. Đối với nhà đầu tư trung hạn, tiếp tục nắm giữ và theo dõi 

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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