
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới lên đỉnh 4 tháng mới khi đồng USD suy yếu 
Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục tăng nhẹ trong ngày thứ Hai, dao động ở mức cao nhất 

kể từ tháng 9/2017 khi nhận được hỗ trợ từ đà suy yếu của đồng USD, MarketWatch đưa 

tin. (Chi tiết) 

Dầu vẫn dao động gần đỉnh 3 năm bất chấp đà suy yếu trong phiên 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Hai, chịu áp lực từ đà 

tăng của số giàn khoan dầu tại Mỹ, ngay cả khi giá dầu vẫn tiếp tục dao động gần đỉnh 3 

năm, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

NHTW Đức thêm đồng Nhân dân tệ vào dự trữ ngoại hối 
Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) đã quyết định thêm đồng Nhân dân tệ (NDT) 

vào dự trữ ngoại hối nước mình, qua đó thúc đẩy vị thế quốc tế của đồng tiền này. (Chi tiết) 

Dầu thô còn tăng “nóng” hơn cả Dow Jones, Nasdaq và… Bitcoin! 
Trong năm nay, dầu thô còn tăng nóng hơn cả Dow Jones, Nasdaq Composite và thậm chí 

là… Bitcoin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém quá thì nên cho phá sản 
Theo nhiều chuyên gia, với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoạt động kém hiệu quả, thua 

lỗ nên cho phá sản. Tuy nhiên, thực tế việc phá sản chưa nhiều. (Chi tiết) 

Năng suất lao động Việt Nam: Các nhà kinh tế mô tả bức tranh trung thực 
đến đâu? 
Năng suất lao động của Việt Nam năm 2017 chỉ bằng 7,2% so với Singapore, 18,4% so với 

Malaysia, 37,4% so với Thái Lan. Bức tranh liệu đã phản ánh trung thực? (Chi tiết) 

NHNN đang cụ thể hóa việc hỗ trợ ngân hàng giảm lãi suất cho vay 
Động thái hạ lãi suất OMO của NHNN kể từ đầu tuần này cho thấy những tín hiệu tích 

cực... (Chi tiết) 

Luật TCTD sửa đổi chính thức có hiệu lực từ hôm nay 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua 

hồi tháng 11/2017 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay 15/01/2018. (Chi tiết) 
Bãi bỏ một số điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Riêng 

với lĩnh vực xăng dầu, một số điều, khoản của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 

của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã được bãi bỏ. (Chi tiết) 

Thuế 0%, xe ô tô sẽ giảm 25% so với hiện nay 
Nếu được giảm thuế từ 30% - 0%, các sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc sẽ có thể giảm từ 

23 – 25% giá bán lẻ so với hiện nay. (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 

Thị trường tiếp tục xảy ra tình trạng phân hóa khá mạnh giữa các nhóm cổ phiếu trên sàn, tâm điểm hôm nay 

thuộc về các cổ phiếu Bất động sản với những cái tên quen thuộc như DXG, TDH, SCR, NTL, VIC,... tăng 

điểm tích cực và đóng vai trò dẫn dắt tâm lý giới đầu tư.  Việc dòng tiền luân chuyển liên tục qua các nhóm 

mã, cộng với việc mua ròng của khối ngoại vẫn được duy trì là những nhân tố tích cực ủng hộ đà tăng điểm 

của thị trường trong thời gian tới. Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn cần rất thận trọng trong việc mua bán ngắn hạn 

do rủi ro thị trường vẫn còn tiềm ẩn. Đối với nhà đầu tư trung hạn vẫn tiếp tục nắm giữ và duy trì tỷ trọng cổ 

phiếu trong tài khoản.   

 

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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