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TIN THẾ GIỚI  

Fed nâng lãi suất lần 3 trong năm 2017 
Vào sáng ngày thứ Năm (14/12) giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức 

nâng lãi suất lần 3 trong năm 2017 (cũng trùng khớp với dự báo trước đó của thị trường), 

đồng thời nâng ước tính tăng trưởng GDP trong năm tới. Ngoài ra, Fed còn giữ nguyên dự 

báo nâng lãi suất 3 lần trong năm 2018 (Chi tiết) 

USD vẫn đối mặt triển vọng u ám trong năm 2018 
Cú giảm giá 7% của đồng USD trong năm 2017, mạnh nhất một thập kỷ, là điều mà ít người 

lường trước... (Chi tiết) 

WB ngừng cấp vốn cho các dự án dầu mỏ và khí đốt từ năm 2019 
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 12/12 tuyên bố sẽ ngừng cấp vốn cho các dự án thăm dò và 

khai thác dầu mỏ, khí đốt kể từ năm 2019, nhằm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu dịch chuyển 

theo hướng năng lượng sạch. (Chi tiết) 

Cú sốc chính trị với Tổng thống Donald Trump 
Đảng viên Dân chủ (Mỹ) Doug Jones, 63 tuổi, hôm 12-12 đã đánh bại ứng viên Cộng hòa 

Roy Moore, 70 tuổi, để giành một ghế tại thượng viện. Reuters nhận định đây là cú sốc 

chính trị đối với Tổng thống Donald Trump (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Hơn 100.000 tỉ đồng xây Đặc khu Bắc Vân Phong 
UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vốn đầu tư cho đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc 

Vân Phong khoảng 115.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách chiếm chủ yếu. (Chi tiết) 

Hết World Bank lại đến ADB thay đổi quan điểm, tăng trưởng kinh tế Việt 
Nam ngoạn mục khiến nhiều dự báo trở nên lạc hậu? 
Từ mức dự báo tăng trưởng 6,3%, hai tổ chức quốc tế là World Bank và ADB đều tăng 

thêm 0,4 điểm phần trăm cho GDP Việt Nam. Theo đó, dự báo mới củng cố mục tiêu tăng 

trưởng mà Chính phủ đề ra sẽ đạt được. (Chi tiết) 

Công bố 9 nghị quyết của Quốc hội 
Quốc hội đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 6,5%-6,7%; tổng thu ngân sách nhà 

nước là 1.319.200 tỉ đồng. (Chi tiết) 

Thủ tướng: Việt Nam còn dư địa để tăng năng suất 
Tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) 2017 ngày 13/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

bày tỏ: “Quý vị nói rất đúng rằng Việt Nam cần phải quyết liệt cải cách khu vực doanh 

nghiệp nhà nước, nơi nắm giữ một nguồn vốn lớn của nền kinh tế nhưng việc sử dụng vốn 

chưa đem lại hiệu quả tương xứng, nhiều bất cập nơi đây”. (Chi tiết) 

Rủi ro tín dụng BOT 
Hiện tượng BOT Cai Lậy không còn cá biệt khi mà có tới 7 dự án tương tự... (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DPR - CTCP Cao su Đồng Phú - Thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng từ đầu năm với doanh thu tiêu thụ 

cao su, dịch vụ đạt 746,3 tỷ đồng, tăng 27% và vượt 3,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp đạt 244 tỷ đồng, tăng 

105% và vượt 27,6% kế hoạch năm, riêng phần lợi nhuận sản xuất kinh doanh cao su 117,6 tỷ đồng. 

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc NO VA - Dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 

3,17% số cổ phiếu NVL đang lưu hành. Số cổ phiếu này có phần không hạn chế chuyển nhượng và có hạn chế 

chuyển nhượng. Đối với cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng thì thời gian hạn chế là 1 năm kể từ ngày phát hành. 

VNE - Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam - Ngày 26/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 27/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 11/1/2018. 

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 12 nhà 

đầu tư là cá nhân. Thời gian thực hiện từ ngày 14/12 đến 18/12. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 

trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

DMC - CTCP Xuất khập khẩu Y tế Domesco - Ngày 27/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 28/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2018. 

CII - CTCP ĐT Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM - Sau một thời gian tiến hành thương thảo, ngày 12/12/2017, CII 

và Hongkong Land đã chính thức tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác phát triển dự án Thủ Thiêm River Park 

nằm trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM. Tổng vốn tham gia đầu tư vào dự án dự kiến hơn 

400 triệu USD. Sau khi hoàn thành dự án sẽ cung cấp khoảng 1.140 căn hộ bao gồm các căn hộ cao cấp, biệt 

thự trên không, căn hộ sân vườn… Dự kiến bàn giao dự án vào quý 4/2019. 

VSC - CTCP Container Việt Nam - Ngày 22/12/2017 sẽ chốt quyền nhằm chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2016 

(10%), tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 (10%) và trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (10%). Trong đó dự 

kiến thanh toán cổ tức tiền mặt đợt 2/2016 và đợt 1/2017 với tổng tỷ lệ 20% vào ngày 29/12/2017. Với đợt chi 

trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu cho năm 2016, VSC dự kiến phát hành hơn 4.55 triệu cp từ nguồn lợi nhuận còn 

lại năm 2016 chưa phân phối. 

SBA - CTCP Sông Ba - Thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu từ sản xuất điện 226,24 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 96,87 tỷ đồng. Trong quý IV/2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu 80,85 tỷ đồng, 

lợi nhuận sau thuế 29,47 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực bán ra mặc dù đã tỏ ra yếu hơn so với các phiên giao dịch trước đây, tuy nhiên, lực cầu vẫn tỏ ra khá 

thận trọng khiến cho thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm. Trong các phiên giao dịch sắp tới, diễn biến thị 

trường sẽ còn tiếp tục giằng co và tăng giảm nhẹ. Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới, đồng thời giữ nguyên vị 

thế nắm giữ cho mục tiêu trung hạn cho đến khi thị trường trở về trạng thái cân bằng. 

 

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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