
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới ghi nhận chuỗi leo dốc dài nhất kể từ năm 1984 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 11 liên tiếp trong ngày thứ Sáu, qua đó ghi 

nhận chuỗi leo dốc dài nhất trong lịch sử, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu tăng liền 3 tuần bất chấp đà suy yếu trong phiên 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm nhẹ vào ngày thứ Sáu, rút khỏi đỉnh 3 năm. 

Dẫu vậy, dầu vẫn ghi nhận tuần tăng giá thứ 3 liên tiếp nhờ đà sụt giảm 7 tuần liền của 

nguồn cung dầu thô tại Mỹ cùng với những lo ngại về tình trạng bất ổn ở Iran, MarketWatch 

đưa tin. (Chi tiết) 

S&P và Nasdaq chứng kiến tuần tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm 
S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm vào ngày 

thứ Sáu khi đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ đẩy các chỉ số chính lên kỷ lục mới, 

Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Giá hàng hóa đồng loạt khởi sắc vì nhu cầu tăng mạnh 
Việc hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài 

chính năm 2008-2009 đang dần dần rút cạn nguồn cung hàng hóa trên toàn cầu, qua đó đẩy 

chỉ số giá hàng hóa của Bloomberg lên đỉnh 3 năm. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà 
nước 
Để thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ, yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo sát sao việc thực hiện các Nghị quyết 19, coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên hàng 

đầu. (Chi tiết) 

Thưởng Tết Mậu Tuất 2018: Cao nhất 1,5 tỉ đồng 
Hiện tại, thưởng Tết là chủ đề 'nóng' được nhiều người nhắc đến. Tính tới đầu tháng 1.2018, 

mức thưởng Tết của doanh nghiệp dành cho người lao động cao nhất là 1,5 tỉ đồng. (Chi 

tiết) 

Thủ tướng giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2018 cho 5 bộ 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong 

nước (GDP) là 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%.. (Chi tiết) 

Các dự án thua lỗ nghìn tỷ về đâu? 
Trong số 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành Công thương, các dự án nhà máy sản xuất 

đạm, phân bón đang có cơ hội thoát khủng hoảng khi thị trường phân bón bắt đầu ổn định 

và một dự án đã có lãi. (Chi tiết) 
Hàng nhập nào sẽ hạ giá nhờ hưởng thuế suất 0%? 
Sau ôtô, sữa, hàng điện máy, bánh kẹo cùng hàng nghìn mặt hàng có thể được giảm giá nhờ 

giảm thuế suất nhập khẩu về 0% từ 2018. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DXG - Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - Năm 2017, doanh thu thuần DXG ước đạt 

3.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016 và thực hiện được 91% kế hoạch năm (3.300 tỷ đồng). Lợi nhuận 

sau thuế ước đạt 750 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016, vượt 7% kế hoạch cả năm (700 tỷ đồng). 

PSW - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ - Công bố điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch năm 

2017 với mức lợi nhuận ròng từ 20.5 tỷ còn 9,8 tỷ đồng. Đồng thời, PSW cũng cắt giảm luôn các khoản đầu tư 

như 4,2 tỷ đồng dùng mua sắm tài sản, thiết bị giảm còn vỏn vẹn 0,6 tỷ đồng và không còn khoản đầu tư xây 

dựng cơ bản (trong khi trước đó đến 3,5 tỷ đồng). 

MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Công bố kết quả kinh doanh hợp nhất sơ bộ 11 tháng đầu năm 

2017 với doanh thu thuần ghi nhận 14.314 tỷ đồng, tăng mạnh 30% so cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế gần 

656 tỷ đồng, tăng tới 773% so cùng kỳ. 

AST - CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco - Năm 2018 đặt kế hoạch thận trọng với doanh thu thuần 870 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế 154 tỷ đồng, tăng lần lượt 35% và 4% so với ước đạt năm 2017. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 

bằng tiền mặt, từ 20 - 40%. 

ATA - Công ty cổ phần Ntaco - Công bố tài liệu trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 

15/1 tới đây với hàng loạt phương án xóa nợ và đặt chỉ tiêu lãi 45 tỷ đồng năm 2018 trong đó ATA dự kiến 

trình cổ đông việc xóa sổ các công nợ phải thu không có thực, lập dự phòng 100% các công nợ phải thu có 

thực nhưng quá hạn thanh toán trên 3 năm đối với công nợ phải thu của khách hàng. 

DBC - Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018 

với chỉ tiêu tổng doanh thu ước đạt hơn 9.296 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức thực hiện trong năm 2017. Tuy 

nhiên, Công ty lại đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 281 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 246,34 tỷ đồng, giảm 

23% so với năm 2017. 

TCO - Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải – Đã có thông báo về việc chốt danh sách cổ 

đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách dự kiến là 19/1/2018 và thanh 

toán vào ngày 8/2/2018. 

FLC - CTCP Tập đoàn FLC - Ngày 24/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày 

đăng ký cuối cùng là 25/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 

08/2/2018. Cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ 7% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu 

mới). 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán và các cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân chủ 

đạo khiến các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm. Điều chỉnh là việc cần thiết trong những nhịp tăng giá, 

chúng tôi đánh giá đây đơn thuần là điều chỉnh ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội bán giảm tỷ 

trọng cổ phiếu trong những nhịp tăng điểm trong phiên và canh nhịp giảm mua lại. Hạn chế sử dụng margin 

trong thời điểm hiện tại 

 

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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