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TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall tiếp tục hành trình lên kỷ lục mới 
Phố Wall quay đầu tăng lên mức kỷ lục mới trong ngày thứ Năm, khi đà tăng của giá dầu đã 

hỗ trợ nhóm cổ phiếu năng lượng và các nhà đầu tư tin vào một mùa báo cáo lợi nhuận 

doanh nghiệp khả quan, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới lên đỉnh 4 tháng 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng vào ngày thứ Năm khi 

đồng USD suy yếu, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu Brent tích tắc vượt mốc 70 USD/thùng 
Các hợp đồng dầu thô tương lai lên đỉnh 3 năm mới vào ngày thứ Năm, nhờ đà sụt giảm 8 

tuần liền của dự trự dầu thô tại Mỹ và sự suy yếu của sản lượng nội địa, khi nhà đầu tư chờ 

đợi quyết định của Chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc liệu có gia hạn tạm thời 

động thái miễn các lệnh trừng phạt lên Iran hay không, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Trung Quốc liệu có ngừng cho Mỹ vay tiền? 
Trung Quốc đã đầu tư quá nhiều vào nợ chính phủ Mỹ, chính vì vậy, Trung Quốc cũng 

không thể nào dám liều để thị trường trái phiếu thế giới trở nên rối loạn. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

BOT giao thông: Cần cái nhìn toàn diện 
Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận của các dự án BOT (Xây dựng-Kinh doanh-

Chuyển giao) trong lĩnh vực giao thông, thì các dự án giao thông theo hình thức BOT thời 

gian qua đã bộc lộ không ít hạn chế, gây nhiều bức trong xã hội. Vụ việc dự án BOT Cai 

Lậy (Tiền Giang) “vỡ trận” là điển hình của sự bất cập trong đầu tư hạ tầng giao thông theo 

hình thức BOT. (Chi tiết) 

Thời hạn sử dụng đất ở đặc khu “không cần đến 99 năm” 
"Không cần đến 99 năm, cứ theo luật là 70 năm thôi, ông nào vào được thì vào", Phó chủ 

tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu quan điểm về chính sách liên quan tới đất đai tại đơn vị 

hành chính - kinh tế đặc biệt. (Chi tiết) 

Chính sách thiếu ổn định sẽ cản đường vốn FDI vào Việt Nam 
Dù môi trường kinh doanh có nhiều cải thiện, nhưng Việt Nam vẫn cần tiếp tục gỡ bỏ các 

rào cản để thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài. (Chi tiết) 

Thủ tướng: Việt Nam chưa là con hổ của châu Á, nhưng tại sao không? 
Thành tựu kinh tế trong năm 2017 được xem là cơ sở để Việt Nam tự tin hơn trong tái cơ 

cấu, chuyển đổi mạnh mẽ để tăng trưởng mạnh hơn trong dài hạn. (Chi tiết) 
Đến thời bảo hiểm “mở cửa” cho đầu tư theo “khẩu vị” 
Lâu nay, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống phần lớn làm “nhiệm vụ” bảo vệ tài 

chính cả gia đình của người tham gia bảo hiểm. Nhưng gần đây, người mua bảo hiểm có cơ 

hội đầu tư dài hạn, tối ưu lợi nhuận khi các hãng bảo hiểm “mở cửa” đầu tư theo “khẩu vị”. 

(Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DCM - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Năm 2018 Đạm Cà Mau dự kiến đạt 5.496 tỷ đồng tổng doanh 

thu, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 650 tỷ đồng. 

STC - CTCP Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM – Đã thông báo kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh 

thu hợp nhất 373,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng, cổ tức 13% bằng tiền mặt. Năm 2018, STC đặt 

chỉ tiêu 335 tỷ đồng doanh thu và 15,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức vẫn là 13%. 

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội - Ngày 17/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 18/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt 

đầu từ ngày 31/1/2018. 

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta - Lợi nhuận trước thuế đạt 124,89 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2016 và 

hoàn thành vượt 25% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế thu về 

122,3 tỷ đồng. Mục tiêu năm 2018 Thực phẩm Sao Ta dự kiến sản lượng tôm thành phẩm đạt 1.90 tấn; lợi 

nhuận trước thuế ước đạt 140 tỷ đồng. 

HCM - CTCP Chứng khoán TP.HCM – HĐQT thống nhất điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay bao gồm vay 

ngân hàng, các tổ chức khác và phát hành Trái phiếu của công ty trong năm 2018 từ mức 4.900 tỷ đồng lên 

5.700 tỷ đồng, tương đương gần 2 lần vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017 căn cứ theo Báo cáo tài chính 

2017. 

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu - Ngày 19/01/2018 giao dịch không hưởng quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự 

kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

VJC - CTCP Hàng không Vietjet - Sẽ thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương 

đương khoản tiền hơn 450 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 22/01/2017. Dự kiến 

ngày 07/02/2018 Vietjet sẽ thực hiện chi cổ tức, tỷ lệ thực hiện là 10% ứng với 1.000 đồng/cp. 

HAX - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh – Đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với tổng lợi nhuận trước 

thuế tạm tính 110 tỷ đồng, hoàn thành 92% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (120 tỷ đồng). Ban 

lãnh đạo công ty đề xuất chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 65%, tương ứng giá trị chi trả 151,7 tỷ 

đồng. Trong đó nhận bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và nhận bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. HĐQT công ty cũng thông 

qua kế hoạch SXKD năm 2018 với mục tiêu bán ra 2.592 xe; tổng doanh thu ước đạt 5.184 tỷ đồng và lợi 

nhuận trước thuế dự kiến đạt 145 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 116 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số chính tiếp tục có một phiên tăng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay, với trợ lực đến từ nhóm 

ngành Ngân hàng.  Rung lắc liên tục xảy ra trong những phiên gần đây với tần suất ngày một nhiều hơn, mặc 

dù vậy, nhờ lực cầu ở các nhóm cổ phiếu lớn và nhóm Midcaps vẫn tỏ ra còn khá mạnh đã giúp các chỉ số giữ 

vững đà tăng giá. Điều này cho thấy kỳ vọng của giới đầu tư vẫn còn vững chắc, nếu điều chỉnh có xảy ra thì 

cũng không quá nguy hiểm. Sự phân hóa mở ra các cơ hội đầu tư mới với việc các nhóm ngành liên tục xoay 

vòng thay phiên nhau trụ đỡ cho 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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