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TIN THẾ GIỚI  

Tổng thống Donald Trump nhắm đến Trung Quốc khi siết chặt thương mại 
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm đến Trung Quốc khi siết chặt thương mại. Nhà Trắng 

có thể đưa ra các loại thuế quan mới được thiết kế để chống các hành vi thương mại bất hợp 

pháp của Trung Quốc. (Chi tiết) 

Vàng thế giới giảm 2 phiên liên tiếp trước đà tăng của TTCK toàn cầu 
Các hợp đồng vàng tương lai giảm phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày thứ Ba, khi đồng USD 

khởi sắc cùng với đà tăng của các chứng khoán trên toàn cầu đã làm giảm tính hấp dẫn của 

tài sản trú ẩn an toàn, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

S&P và Nasdaq lập kỷ lục mới 6 phiên liên tiếp 
Các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall nới rộng đà leo dốc Năm mới lên mức kỷ lục 

mới trong ngày thứ Ba, khi nhà đầu tư tỏ ra lạc quan trước mùa báo cáo lợi nhuận hàng quý 

cùng với hi vọng về việc căng thẳng Triều Tiên dịu bớt, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu tăng liền 2 phiên lên sát mốc 63 USD/thùng 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng 2 phiên liên tiếp trong ngày thứ Ba, khi kỳ vọng dự trữ 

dầu thô tại Mỹ giảm liền 8 tuần đã giúp đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 3 năm, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

TP.HCM sẽ rất thận trọng khi tăng phí 
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, năm 2018 thật sự là năm khởi đầu của 

ba năm đột phá, đổi mới về cơ chế, chính sách, thể chế hoạt động của TP.HCM. (Chi tiết) 

Lạm phát năm 2018 có thể tăng cao hơn nếu giá điện tăng mạnh 
Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu giá điện năm 2018 tăng 8-10% thì sẽ góp 

phần đẩy lạm phát năm nay tăng 0,1-0,15 điểm %. (Chi tiết) 

Hoa Kỳ hủy rà soát áp thuế chống bán phá giá đinh thép nhập từ Việt Nam 
Cục Quản lý Cạnh trạnh - Bộ Công Thương cho biết, ngày 04/01/2018, Bộ Thương mại Hoa 

Kỳ (USDOC) đã đăng Công báo Liên bang về việc hủy bỏ đợt Rà soát hành chính Lệnh áp 

thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam 

trong giai đoạn từ 01/07/2016 đến 30/06/2017. (Chi tiết) 

Cá tra Việt Nam tại Mỹ: 1 năm với 2 rào xuất khẩu 
11 tháng đầu năm 2017, giá trị XK cá tra sang thị trường Mỹ đạt 319,7 triệu USD, giảm 

9,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, liên tiếp kể từ tháng 8/2017 sau khi chương trình 

thanh tra cá da trơn của Mỹ chính thức thi hành, giá trị XK cá tra sang thị trường này giảm. 

(Chi tiết) 
Ngân hàng sẽ áp đảo "giải cống hiến" ngân sách 2017 
Nhiều ngân hàng thương mại cơ bản chốt kết quả kinh doanh 2017 với lợi nhuận đột biến... 

(Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

IDV - CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc - Năm 2018, IDV sẽ trình cổ đông kế hoạch tổng doanh thu 122 tỷ 

đồng, giảm 9% từ mức 134 tỷ của năm 2017, lợi nhuận ròng theo đó cũng bị điều chỉnh giảm 20%, còn 65 tỷ 

đồng. Năm 2017 của IDV ghi nhận doanh thu gần 135 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch. Song, lợi nhuận 

sau thuế đến 81 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu hơn 30%. Cổ tức thực hiện cho năm 2017 ở mức 60% trong đó bằng 

tiền 20% và 40% bằng cổ phiếu. 

STP - CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 

chỉ tiêu doanh thu gần 190 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,8 tỷ đồng. 

HQC - CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân – Đã thông qua việc sử dụng hơn 19,4 tỷ 

đồng lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối để mua lại cổ phiếu quỹ. Theo đó, HQC dự kiến đăng ký 

mua lại tối đa 4,85 triệu cổ phiếu quỹ, với giá mua không quá 4.000 đồng/cp. 

FLC - CTCP Tập đoàn FLC - Thông báo về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ phiếu. Cổ tức chi 

trả bằng tiền là 3% sẽ được thanh toán vào ngày 08/02/2018. Còn về phương án chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 

thực hiện sẽ là 7%, tương ứng số lượng dự kiến phát hành 44,6 triệu cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng của 

đợt chỉ trả này là 25/01/2018 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/01/2018. 

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Đã thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc góp vốn để 

thành lập một công ty tại Myanmar. Theo đó, công ty này có tên là Halcyon - Hoa Binh Construction 

Company Limited (H&H), với vốn pháp định là 50,000 USD, được chia thành 50.000 cp với giá trị 1 USD/cp. 

Tỷ lệ góp vốn của HBC là 80%, tương đương 40.000 cp trong Công ty H&H. 

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - Thông báo đã mua được hơn 9,72 triệu cổ phiếu quỹ 

trong tổng số 11 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký mua từ ngày 08/12/2017 đến 05/1/2018 theo phương thức khớp 

lệnh, với giá mua bình quân 22.627 đồng/cổ phiếu. 

TCO - CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải – Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 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. 

MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội - Với hơn 1.8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MBB sẽ phải chi hơn 1,089 tỷ 

đồng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Theo đó, ngày giao dịch không 

hưởng quyền là 17/01 và thanh toán vào ngày 31/01/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số chính tiếp tục bay cao trong phiên hôm nay với trợ lực đến từ nhóm cổ phiếu ngành Thép và nhóm 

Ngân hàng. Dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ ràng và vẫn tập chung mạnh ở nhóm cổ phiếu Bluechips, 

đồng thời luôn vận động xoay chiều giữa các nhóm ngành, cộng với việc mua ròng liên tục của khối ngoại. 

Tất cả những điều đó góp phần rất lớn củng cố vững chắc cho đà tăng của thị trường trong thời gian tới. Nhà 

đầu tư vẫn nên tiếp tục nắm giữ vị thế cổ phiếu, tập trung vào các cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền trên 

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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