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TIN THẾ GIỚI  

Dầu tăng nhẹ khi số giàn khoan tại Mỹ sụt giảm 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Hai, khi nhà đầu tư tỏ ra 

lạc quan về dữ liệu cho thấy sự sụt giảm của số giàn khoan dầu tại Mỹ, MarketWatch đưa 

tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới đứt mạch chuỗi leo dốc dài nhất lịch sử 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Hai, đánh dấu phiên sụt 

giảm đầu tiên trong 12 phiên vừa qua, qua đó làm đứt mạch chuỗi leo dốc dài nhất trong 

lịch sử, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

S&P 500 liên tục lên kỷ lục mới từ đầu năm 2018 
S&P 500 nới rộng đà leo dốc đầu năm 2018 trong ngày thứ Hai, mặc dù chỉ là mức tăng nhẹ 

vì chịu sức ép từ đà sụt giảm của lĩnh vực y tế và tài chính cùng với việc nhà đầu tư chờ đợi 

mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý 4/2017 bắt đầu, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Lợi nhuận doanh nghiệp có thể thúc đẩy chứng khoán châu Á lên các kỷ lục 
mới 
Cổ phiếu châu Á có lẽ đang ở mức cao kỷ lục, nhưng theo quan điểm của các chuyên gia 

phân tích, mùa công bố báo cáo lợi nhuận – vốn diễn ra trong tuần này – có thể thúc đẩy 

thêm cho thị trường chứng khoán khu vực châu Á. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Bộ Công Thương nói gì về giá xăng RON95 tăng cao? 
Nhiều ý kiến cho rằng, việc doanh nghiệp tăng giá bán xăng RON 95 là nằm trong chiến 

lược kéo giãn khoảng cách giá bán giữa xăng E5 RON 92 và xăng RON95 để khuyến khích 

tiêu thụ xăng sinh học. Đại diện cơ quan quản lý khẳng định sẽ báo cáo Chính phủ để đưa 

xăng RON 95 vào diện quản lý giá. (Chi tiết) 

Bộ Tài chính: Nợ công Việt Nam năm 2017 ở mức 61,3% GDP 
Tình hình nợ công đã được cải thiện rõ nét khi nợ công Việt Nam tính tới 31/12/2017 ước 

khoảng 61,3% GDP, thấp hơn con số được ước tính trước đó. (Chi tiết) 

Triển khai 8 dự án đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam 
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định giao nhiệm vụ chủ 

đầu tư giai đoạn chuẩn bị 8 dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía 

Đông trong giai đoạn 2017-2020. (Chi tiết) 

Vận tải biển khởi sắc 
Năm 2017, tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam thực hiện ước đạt 130,9 triệu 

tấn, tăng 6% so với năm 2016... (Chi tiết) 
Có hay không cái “bẫy thu nhập trung bình”? 
Chúng ta thường nghe các chuyên gia kinh tế nói nhiều về bẫy thu nhập trung bình, rằng 

không khéo nền kinh tế sẽ rơi vào chỗ mắc kẹt ở một mức thu nhập nào đó, không thoát 

được đến nỗi ai nấy đều tin có một cái bẫy như thế đang tồn tại, chực chờ. Các phát biểu 

này thường có ý tốt, cảnh báo các nhà làm chính sách không được chủ quan, không được 

thỏa mãn với hiện tại và đi kèm là những khuyến nghị hay giải pháp. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

PVS - Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Đã tổ chức tổng kết sản xuất - kinh doanh 

năm 2017, theo đó doanh thu hợp nhất ước đạt 14.800 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch lợi nhuận trước thuế ước 

đạt 1.000 tỷ đồng, vượt 43% kế hoạch. 

KSB - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả 

sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu ước đạt 1.070 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 342 tỷ đồng và lợi 

nhuận sau thuế 275 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch năm 14%. 

DAD - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng - Do phải lập dự phòng tài chính cổ phiếu CTCP Đầu 

tư Tài chính Giáo dục (EFI) hơn 5,6 tỷ đồng, khiến quý 4/2017 DAD ghi nhận lỗ ròng gần 5 tỷ đồng. 

S4A - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A - Trong quý 4/2017, S4A ghi nhận doanh thu thuần 72 tỷ đồng, 

giảm gần 27% so mức 98.4 tỷ đồng của cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế hơn 34 tỷ đồng, cũng giảm gần 

21%. Lũy kế cả năm 2017, doanh thu của Công ty ở mức 286 tỷ đồng, tăng mạnh so mức 225 tỷ của năm 

2016. Lãi ròng cũng lại tăng mạnh 93% khi đạt 134 tỷ đồng. Công ty cũng thông báo ngày chốt danh sách cổ 

đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, và tham dự Đại hội cổ đông thường niên 

2018. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt này dự kiến là 22/01/2018, thanh toán bắt đầu từ 

01/2/2018. 

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang - Thông báo đã mua được 658.950 cổ phiếu quỹ trong tổng số 993.540 

cổ phiếu quỹ đăng ký mua. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 05/12/2017 đến 03/1/2018 theo phương thức khớp 

lệnh, giá mua trung bình 39.837 đồng/cổ phiếu. Công ty cũng thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ 

tức đợt 1/2017, tỷ lệ 15% bằng tiền, vào ngày 19/1. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 29/1. Với gần 32 

triệu cổ phiếu đang lưu hành, DQC sẽ chi hơn 48 tỷ đồng để trả cổ tức. 

COM - CTCP Vật tư Xăng dầu - Ngày 18/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 19/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán dự 

kiến vào đầu tháng 2/2018. Trước đó, ngày 28/12/2017, COM đã chia cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 20% bằng 

tiền mặt và đợt 1 được trả vào tháng 9/2017. 

BWE - CTCP Nước – Môi trường Bình Dương - Ngày 8/1, HĐQT đã có quyết định thống nhất chủ trương 

mua lại cổ phần từ cổ đông của CTCP Tái chế Vật liệu xanh (3R) với giá chuyển nhượng trung bình là 13.000 

đồng/ cổ phần. 

SCR - Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal đã miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối 

với ông Phạm Điền Trung kể từ ngày 5/1/2018. Đồng thời, HĐQT Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Tiến 

Thắng giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 5/1/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Bất động sản trong phiên hôm nay, qua đó tạo hiệu ứng 

lan tỏa ra các nhóm mã khác trên sàn. Chỉ số VN-Index tăng hơn 10 điểm và chinh phục thành công mốc 

1,020 điểm. Kịch bản tăng giá vẫn được duy trì trong một vài phiên tới, khi mà dòng tiền có sự luân chuyển 

liên tục giữa các nhóm ngành trên sàn. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh trong phiên để cơ cấu 

lại danh mục cổ phiếu, tập trung vào các nhóm ngành 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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