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TIN THẾ GIỚI  

Dow Jones v{ S&P 500 lập kỷ lục mới 
Dow Jones và S&P 500 tăng lên mức kỷ lục trong ngày thứ Ba nhờ đà leo dốc của nhóm cổ 

phiếu ngân hàng, khi nhà đầu tư tập trung chú ý về khả năng cắt giảm thuế suất doanh 

nghiệp Mỹ và tăng trưởng kinh tế nước này sau dữ liệu về lạm phát lạc quan, Reuters đưa 

tin. (Chi tiết) 

Dầu Brent giảm hơn 2%, rút khỏi đỉnh hơn 2 năm 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm mạnh trong ngày thứ Ba, trong đó giá dầu 

Brent đã rút khỏi đỉnh 2 năm rưỡi, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

V{ng thế giới giảm liền 3 phiên xuống đ|y gần 6 th|ng 
Các hợp đồng vàng tương lai giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày thứ Ba, đồng thời ghi 

nhận mức đóng cửa thấp nhất trong gần 6 tháng trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) 

đưa ra quyết định về lãi suất và gợi ý về chính sách trong năm 2018 vào ngày thứ Tư, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Gần 10 năm khủng hoảng, người Hy Lạp đ~ không còn mơ mộng 
Sau gần một thập kỷ suy thoái kinh tế, tương lai của Hy Lạp đã bắt đầu tươi sáng, nhưng 

người dân không còn mơ mộng về tương lai của chính mình. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Việt Nam thuộc top 6 thị trường b|n lẻ thu hút nhiều vốn đầu tư nhất 
Hiện tỷ lệ bán buôn và bán lẻ Việt Nam chiếm tới 14% GDP cả nước. Bán lẻ cũng thuộc 1 

trong 6 ngành nghề thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất. (Chi tiết) 

Sau Alibaba của tỷ phú Jack Ma, Amazon sẽ đổ bộ v{o Việt Nam 
Amazon đã đề ra chiến lược hai bước khi thâm nhập thị trường Việt Nam. Trước đó, 

Alibaba của tỷ phú Jack Ma coi Việt Nam là thị trường quan trọng. Thương mại điện tử 

trong nước đang “nóng” hơn bao giờ hết. (Chi tiết) 

"Dư địa cho ng{nh Logistics Việt Nam còn rất lớn" 
Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay trên 400 tỷ USD và còn tăng nhanh, nền kinh 

tế cũng đang tăng trưởng khá nhanh thì không gian phát triển ngành dịch vụ Logistics còn 

rất lớn... (Chi tiết) 

Doanh nghiệp tư nh}n Việt Nam vẫn "lép vế" 
Gần 60% doanh nghiêp vẫn đang kinh doanh không có lãi nhưng trong 11 tháng của năm 

2017 vẫn có tới 65.000 doanh nghiệp buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động, Chủ 

tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết tại Diễn 

đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2017. (Chi tiết) 

Cam kết cải c|ch thuế mạnh mẽ, minh bạch gi| điện 

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2017 diễn ra sáng 12/12, sau khi nghe ý kiến từ các 

hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo một số bộ ngành đã có hồi âm... (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

TNA - CTCP Thương mại XNK Thiên Nam – Đã công bố kết quả lợi nhuận trước thuế 11 tháng năm 2017 với 

ghi nhận gần 116 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ, nhưng đã vượt 10% kế hoạch năm. 

MWG - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động - Tổng doanh thu 10 tháng năm 2017 của Công ty đạt 

53.292 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 84% kế hoạch năm (63.280 tỷ đồng). Lợi 

nhuận sau thuế 10 tháng kể từ đầu năm đạt 1.811 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và hoàn thành 82,3% kế 

hoạch năm (2.200 tỷ đồng). 

ABT - CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre – Đã thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc 

Công ty đối với ông Phan Ngọc Sơn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017. Như vậy, sau hơn 1 năm 

được bổ nhiệm (từ ngày 1/11/2016), ông Sơn đã bị bãi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty. 

SAM - CTCP SAM Holdings – Đã thông qua chủ trương hợp tác với CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường 

Thành (TTF). Theo đó, SAM ủy quyền Tổng giám đốc quyết định, ký kết hợp đồng, hồ sơ và thực hiện các 

giao dịch của SAM với TTF trong hạn mức phê duyệt của Tổng giám đốc theo Quy chế tài chính của SAM. 

Thời hạn ủy quyền từ ngày 1/12 đến khi có quyết định thay thế của HĐQT Công ty. 

VSC - CTCP Container Việt Nam - Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

2016 và đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ 

lệ 20% (mỗi đợt 10%), thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12/2017. 

TRA - CTCP Traphaco – HĐQT thông qua việc thoái vốn toàn bộ lô 125.710 cổ phần, tương đương 42,91% 

vốn điều lệ tại CTCP Dược và Vật tư Y tế Quảng Trị bằng phương thức đấu giá, với giá khởi điểm 39.700 

đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện từ ngày 12/12 đến 08/1/2018. 

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – HĐQT dự kiến trình Đại hội cổ đông bất thường 2017 phương án 

phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 30%, trong đó chào bán 20% cho cổ đông hiện hữu và 10% phát 

hành riêng lẻ. Đồng thời, cũng xin ý kiến cổ đông về việc để CTCP Đầu Tư Thành Thành Công (TTC) không 

phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SCR. 

TLG - CTCP Tập đoàn Thiên Long - Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 05/1/2018. 

DPM - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm 

ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Một phiên giao dịch đầy cảm xúc trái ngược nhau diễn ra trong ngày hôm nay. Khi mà tâm lý giới đầu tư liên 

tục thay đổi theo những diễn biến của thị trường. Chỉ số VN-Index đã có cú đảo chiều ngoạn mục về cuối 

phiên với việc tăng gần 10 điểm trong khi trước đó đã rơi hơn  20 điểm. Phiên giao dịch ngày mai có khả 

năng sẽ là một phiên tăng điểm, khi mà đà hưng phấn của thị trường vẫn tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, vẫn 

giữ quan điểm thận trọng, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nên hạn chế giao dịch tại thời điểm hiện tại 

và duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản ở mức vừa phải 

 

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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