
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Tăng liền 10 phiên, vàng thế giới chứng kiến chuỗi leo dốc dài nhất trong 6 
năm 
Hợp đồng vàng tương lai leo dốc 10 phiên liên tiếp trong ngày thứ Năm, qua đó đánh dấu 

chuỗi tăng dài nhất trong hơn 6 năm. (Chi tiết) 

Dầu lên cao nhất kể từ tháng 12/2014 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, khi nguồn cung dầu 

thô tại Mỹ giảm mạnh cùng với việc các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở Iran đã đẩy giá dầu 

lên mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 12/2014, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dow Jones lần đầu tiên vượt ngưỡng 25,000 điểm 
Dow Jones vượt mốc 25,000 điểm lần đầu tiên trong ngày thứ Năm, còn các chỉ số chứng 

khoán chính khác cũng một lần nữa đều lên mức kỷ lục mới, khi dữ liệu kinh tế toàn cầu lạc 

quan đã nới rộng đà leo dốc của Năm mới trên thị trường chứng khoán, Reuters đưa tin. 

(Chi tiết) 

Kinh tế Indonesia chính thức cán mốc nghìn tỷ USD 
Tuy nhiên, Chính phủ nước này vẫn chưa vội “ăn mừng” bởi tiếp tục chưa đạt mục tiêu thu 

ngân sách... (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Hàng không VietBamboo Airlines của FLC đặt trụ sở tại Bình Định 
Hãng hàng không VietBamboo Airlines của Tập đoàn FLC đã quyết định đặt trụ sở tại Bình 

Đinh và chưa bổ sung giấy xác nhận phong toả tài khoản 700 tỉ đồng để hoàn tất hồ sơ xin 

cấp phép bay. (Chi tiết) 

Chính phủ ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
Chính phủ vừa ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 

để thực hiện Hiệp định thương mại với một số nước. (Chi tiết) 

Thương mại điện tử Việt Nam: Những gã khổng lồ Trung Quốc chạy đua 
cùng các đại gia Việt  
Thương mại điện tử Việt Nam có tiềm năng lớn nhưng cạnh tranh rất khốc liệt, tiền đổ vào 

nhiều nhưng viễn cảnh lợi nhuận còn rất xa. Thị trường Việt Nam giờ đã có mặt 3 người 

khổng lồ đến từ Trung Quốc gồm: Alibaba, Tencent và JD.com. (Chi tiết) 

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018: Không dừng lại ở thảo luận mà tiến tới 
đối thoại chính sách cấp cao! 
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 với chủ đề tăng trưởng nhanh và bền vững sẽ mang đến 

bức tranh tổng thế về nền kinh tế Việt Nam cùng những góc nhìn, giải pháp cụ thể. Các nội 

dung nổi bật trong Diễn đàn ngay lập tức sẽ được đưa ra đối thoại chính sách với Thủ tướng 

Chính phủ. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

NGC - CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với 

chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ hơn 243 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,86 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 12,34%. 

HPG - Tập đoàn Hòa Phát - Năm 2017 đã đạt sản lượng 3 triệu tấn thép thành phẩm các loại, tăng 25% so 

với năm 2016. Trong đó, thép xây dựng chiếm 2,2 triệu tấn, ống thép đóng góp 600.000 tấn và còn lại là tôn 

mạ kẽm. 

PVS - Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Thông báo ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2017 với doanh thu hợp nhất 14.800 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ 

đồng, vượt 43% kế hoạch năm. 

SAB - Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco - Ngày 15/1 là ngày giao dịch không hưởng 

quyền tạm ứng cổ tức 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 16/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ 

lệ 35%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/1/2018. 

DXG - CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh - Thông báo kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu 

thuần 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 750 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm. 

GEX – Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam - Ngày 3/1, HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch 

HĐQT của ông Nguyễn Hoa Cương kể từ ngày 04/1. Đồng thời, bầu ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ 

tịch HĐQT Công ty cùng ngày. 

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - HĐQT thông qua phương án chào bán gần 17 triệu cổ phiếu mới 

cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Thời gian thực hiện trong quý I/2018. 

CMV - CTCP Thương nghiệp Cà Mau - Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2017 đã thông 

qua Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng mua lại hơn 2 triệu cổ phiếu CMV từ ông Nguyễn 

Ngọc Tuấn mà không phải chào mua công khai. 

TNI - CTCP Tập đoàn Thành Nam - 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 3%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 06/2/2018. Đồng thời, TNI cũng lấy ngày chốt danh sách trên để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát 

hành thêm theo tỷ lệ thực hiện 1:1,5, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương TNI sẽ phát hành thêm 31,5 

triệu cổ phiếu mới. 

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang - Ngày 18/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng 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 15%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 29/1/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các nhóm ngành trên sàn, giúp các chỉ số chính tiếp tục bay cao trong 

phiên giao dịch ngày hôm nay. Xu thế tăng điểm sẽ còn tiếp tục được duy trì trong phiên giao dịch ngày cuối 

tuần, tuy nhiên rung lắc sẽ mạnh hơn khi áp lực chốt lời gia tăng. Nhà đầu tư tạm thời dừng việc mua bán 

trong ngắn hạn và quan sát các diễn biến thị trường, sẵn sàng giảm một phần tỷ trọng khi diễn biến giá có 

chiều hướng khó lường. 

 

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 

 

 

www.abs.vn 


