
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới khởi sắc sau 2 phiên giảm liên tiếp 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Tư, bù đắp lại đà sụt giảm 

gần đây, sau khi tích tắc chạm mức cao nhất trong gần 4 tháng do đồng USD suy yếu so với 

các đồng tiền chủ chốt khác, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu WTI vượt mốc 63 USD lần đầu tiên trong hơn 3 năm khi dự trữ tại Mỹ 
giảm liền 8 tuần  
Các hợp đồng dầu thô tương lai lên đỉnh 3 năm mới vào ngày thứ Tư, trong đó giá dầu WTI 

đóng cửa trên mốc 63 USD/thùng, sau khi dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho biết dự trữ dầu thô 

nội địa giảm 8 tuần liên tiếp cùng với đà giảm mạnh của sản lượng dầu thô tại Mỹ, 

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) 

Hàn Quốc, Triều Tiên bước vào cuộc đàm phán lịch sử 
Cuộc gặp bắt đầu vào lúc 10h sáng ngày 9/1 theo giờ địa phương tại Ngôi nhà Hòa bình 

thuộc làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm) nằm giữa biên giới hai miền... (Chi 

tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Sau năm 2021: Bệnh viện Bạch Mai, Từ Dũ… có thể trở thành công ty cổ 
phần 
Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự 

nghiệp công lập thành công ty cổ phần. (Chi tiết) 

Việt Nam là quốc gia có mức độ lạc quan của người tiêu dùng cao thứ 5 
toàn cầu 
Trong quý 3/2017, niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đạt 116 điểm (giảm 1 điểm so 

với Q2/2017). Chỉ số này giúp Việt Nam trở thành quốc gia có mức độ lạc quan cao thứ 5 

toàn cầu, đứng sau Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Mỹ. (Chi tiết) 

Kỳ vọng lãi suất vay giảm 
Tăng trưởng tín dụng hợp lý, tỉ giá ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường có thêm 

dòng tiền mới, nợ xấu từng bước được giải quyết… là những yếu tố để các ngân hàng có thể 

giảm lãi suất cho vay. (Chi tiết) 

WB nâng mức dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2018 lên 3,1% 
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm 2018, 

mức tốt nhất trong vòng 7 năm. (Chi tiết) 
Cách nào giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng GDP 6,7% năm 2018? 
Chính phủ đặt mục tiêu năm 2018 GDP tăng 6,7%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

4%. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 kế hoạch kinh doanh năm 

mới với doanh thu 30.000 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2017 và lợi nhuận sau thuế ở mức 1.350 tỷ 

đồng, tăng nhẹ 1%, Cùng với đó là cổ tức 20%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 10 bằng cổ phiếu. 

VTB - CTCP Viettronics Tân Bình – Đã thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 với doanh thu 

845,6 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng, tăng 21% so với kế hoạch. Năm 

2018, VTB đặt chỉ tiêu doanh thu 820 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng. 

DCM - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu 

tổng doanh thu hợp nhất 5.496 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng. 

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. 

EVE - CTCP Everpia - Thông báo đã mua được hơn 2,43 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 3 triệu cổ phiếu 

quỹ đăng ký mua từ ngày 06/12/2017 đến 29/12 theo phương thức khớp lệnh, với giá mua bình quân là 20.000 

đồng/cổ phiếu. 

FLC - CTCP Tập đoàn FLC - Thống nhất góp vốn 100 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ thành lập 

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý FLC, cử bà Đàm Ngọc Bích làm người đại diện phần vốn góp. Ngoài 

ra, FLC cũng thông qua góp vốn 100 tỷ đồng, tương ứng 100% vốn điều lệ thành lập công ty TNHH MTV 

Đầu tư phát triển và Quản lý Khu Công nghiệp FLC, cử ông Lê Thành Vinh làm người đại diện phần vốn góp. 

HVG - CTCP Hùng Vương – Đã thông qua việc thoái vốn khỏi CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (VTF). 

Hiện tại, Hùng Vương đang sở hữu 90,38% vốn cổ phần của Việt Thắng. Theo nghị quyết này, tỷ lệ thoái vốn 

của HVG là trên 50%. Thời gian thực hiện ngay sau khi Nghị quyết được ban hành (10/01/2018) và giao dịch 

dự kiến được hoàn tất trước ngày 15/02/2018. 

FID - CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam - Đã nhận chuyển nhượng 700.000 cổ phần của 

CTCP Gang thép Công nghiệp Việt Nam từ bà Vũ Thị Thúy với giá 70 tỷ đồng. Qua đó, FID đã nâng sở hữu 

tại Gang thép Công nghiệp Việt Nam từ 350.000 cổ phần, tỷ lệ 7,29% lên 1,05 triệu cổ phần, tỷ lệ 21,87%. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Bất chấp rung lắc khá mạnh xảy ra trong phiên giao dịch buổi chiều, VN-Index vẫn vững vàng xanh điểm nhờ 

động lực đến từ các cổ phiếu Dầu khí, trong đó PVD, PVC đều tăng kịch trần. Trong phiên giao dịch ngày 

mai, rung lắc sẽ còn tiếp tục xảy ra và có chiều hướng mạnh hơn, khi mà đà tăng giá của khá nhiều cổ phiếu 

có phần suy yếu. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể thực hiện việc chốt lời một phần tỷ trọng cổ phiếu trong tài 

khoản, việc mua mới không được khuyến khích tại 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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