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TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall lùi bước trước sức ép từ đà suy yếu của cổ phiếu General Electric 
Phố Wall quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Ba, chấm dứt chuỗi leo dốc nhiều phiên liền 

trước sức ép từ đà sụt giảm của cổ phiếu General Electric và khi sự suy yếu của giá dầu tác 

động tiêu cực đến lĩnh vực năng lượng, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới lên cao nhất kể từ đầu tháng 9/2017 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ lên mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu tháng 9/2017 

trong ngày thứ Ba, ngay cả khi đồng USD cố gắng để chấm dứt chuỗi sụt giảm trong những 

phiên gần đây, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu rút khỏi đỉnh 3 năm chờ tin về dữ liệu nguồn cung  
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Ba, đồng thời rút khỏi 

đỉnh 3 năm khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu về nguồn cung và sản lượng dầu tại Mỹ, dự kiến 

được công bố vào cuối tuần này, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

5 cú sốc nào có thể phá hoại đà tăng trên thị trường cổ phiếu mới nổi? 
Hiện có nhiều yếu tố có thể làm đảo lộn đà leo dốc kéo dài 2 năm trên các thị trường chứng 

khoán mới nổi, như lạm phát, đà suy giảm của cổ phiếu công nghệ, và sự hồi sinh của đồng 

USD. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Thủ tướng duyệt Đề án tái cơ cấu đầu tư công 
Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt 

của nền kinh tế, các công trình, dự án trọng điểm... (Chi tiết) 

Chính phủ yêu cầu TKV đẩy nhanh xử lý các dự án yếu kém, chậm tiến độ 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng, năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp 

Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV) cần đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhất là dự án chậm 

tiến độ. Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án kém hiệu quả, cũng là cách gỡ khó trong 

hoạt động của ngành than. (Chi tiết) 

Ngân hàng nào sẽ gặp khó khăn trong việc tăng vốn đáp ứng Basel II? 
CAR của các NHTM cổ phần tham gia thí điểm Basel II, gồm ACB, VPB, MBB, TCB, 

VIB, và MSB luôn ở mức rất cao. Do vậy, các ngân hàng này có thể sẽ không gặp nhiều trở 

ngại đối với lộ trình trên. Ngược lại, sẽ có một số ngân hàng sẽ gặp khó khăn vấn đề này. 

(Chi tiết) 

Vì sao lợi nhuận ngân hàng tăng... đột biến? 
Đến thời điểm này, một số ngân hàng thương mại đã công bố kết quả kinh doanh năm 2017 

với lợi nhuận có sự “lột xác” đáng kể. Trong khi khối ngân hàng thương mại nhà nước thi 

nhau báo lãi vượt kế hoạch thì khối ngân hàng cổ phần cũng “vọt” lên không kém. (Chi 

tiết) 
VEPR dự báo GDP quý 1/2018 đạt 6.02% 
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) dự báo tăng trưởng GDP 

quý 1/2018 ở mức 6.02% và đạt 6.65% cho cả năm nay. VEPR cho rằng nhiều vấn đề nội tại 

cố hữu của nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết triệt để sẽ vẫn là lực cản đối với nền kinh 

tế. (Chi tiết) 

Thuế 0%, xe ô tô sẽ giảm 25% so với hiện nay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2018/01/pho-wall-lui-buoc-truoc-suc-ep-tu-da-suy-yeu-cua-co-phieu-general-electric-773-576810.htm
https://vietstock.vn/2018/01/pho-wall-lui-buoc-truoc-suc-ep-tu-da-suy-yeu-cua-co-phieu-general-electric-773-576810.htm
https://vietstock.vn/2018/01/vang-the-gioi-len-cao-nhat-ke-tu-dau-thang-92017-759-576809.htm
https://vietstock.vn/2018/01/vang-the-gioi-len-cao-nhat-ke-tu-dau-thang-92017-759-576809.htm
https://vietstock.vn/2018/01/dau-rut-khoi-dinh-3-nam-cho-tin-ve-du-lieu-nguon-cung-34-576808.htm
https://vietstock.vn/2018/01/dau-rut-khoi-dinh-3-nam-cho-tin-ve-du-lieu-nguon-cung-34-576808.htm
https://vietstock.vn/2018/01/5-cu-soc-nao-co-the-pha-hoai-da-tang-tren-thi-truong-co-phieu-moi-noi-773-576644.htm
https://vietstock.vn/2018/01/5-cu-soc-nao-co-the-pha-hoai-da-tang-tren-thi-truong-co-phieu-moi-noi-773-576644.htm
http://cafef.vn/thu-tuong-duyet-de-an-tai-co-cau-dau-tu-cong-2018011707121956.chn
http://cafef.vn/thu-tuong-duyet-de-an-tai-co-cau-dau-tu-cong-2018011707121956.chn
http://cafef.vn/chinh-phu-yeu-cau-tkv-day-nhanh-xu-ly-cac-du-an-yeu-kem-cham-tien-do-20180116160320373.chn
http://cafef.vn/chinh-phu-yeu-cau-tkv-day-nhanh-xu-ly-cac-du-an-yeu-kem-cham-tien-do-20180116160320373.chn
http://cafef.vn/ngan-hang-nao-se-gap-kho-khan-trong-viec-tang-von-dap-ung-basel-ii-20180117082436185.chn
http://cafef.vn/ngan-hang-nao-se-gap-kho-khan-trong-viec-tang-von-dap-ung-basel-ii-20180117082436185.chn
http://cafef.vn/vi-sao-loi-nhuan-ngan-hang-tang-dot-bien-20180117070615279.chn
http://cafef.vn/vi-sao-loi-nhuan-ngan-hang-tang-dot-bien-20180117070615279.chn
https://vietstock.vn/2018/01/vepr-du-bao-gdp-quy-12018-dat-602-761-576649.htm
https://vietstock.vn/2018/01/vepr-du-bao-gdp-quy-12018-dat-602-761-576649.htm


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

HII - CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái - Năm 2017 với sản lượng sản xuất ước đạt 34.195 tấn, 

doanh thu và lợi nhuận sau thuế tương ứng ước đạt 1.331 tỷ đồng và 61,8 tỷ đồng. Bước sang năm 2018, HII 

tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh, với sản lượng, doanh thu và lợi nhuận tương ứng đạt 84.000 tấn, 

2.200 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. 

AAA - CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát - Công bố ước lãi ròng 2017 đạt 264 tỷ đồng, tăng 85% so 

với cùng kỳ và vượt gần 15% kế hoạch năm. Đồng thời kế hoạch cho năm 2018 với con số lợi nhuận là 330 tỷ 

đồng. 

TNC - CTCP Cao su Thống Nhất - Thông báo kết quả kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu và 

thu nhập khác đạt 102,73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 26,75 tỷ đồng. Trong năm 2018, TNC đặt chỉ tiêu 

tổng doanh thu 100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,5 tỷ đồng. 

SMC - CTCP Đầu tư Thương mại SMC - Thông báo ước kết quả kinh doanh quý IV/2017 với doanh thu 

thuần gần 3.600 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ghi nhận gần 59 

tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần của SMC hơn 12.650 tỷ, tăng 34% so với năm trước. Lợi 

nhuận sau thuế khoảng 270 tỷ đồng. 

SFC - CTCP Nhiên liệu Sài Gòn - Ngày 26/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, 

ngày đăng ký cuối cùng là 29/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 12/2/2018. 

SKG - CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang – HĐQT đã thống nhất thông qua việc đóng phà cao tốc 

tuyến Rạch Giá – Phú Quốc với sức chở 354 khách hàng, vốn đầu tư khoảng 2,7 triệu USD. Thời gian dự kiến 

đi vào hoạt động từ quý II/2018. 

PHN - CTCP Pin Hà Nội - Ngày 18/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày 

đăng ký cuối cùng là 19/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 29/1/2018. 

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Ngân hàng TMCP Eximbank, cổ đông lớn đã bán ra hơn 12 

triệu cổ phiếu STB trong ngày 4/1. Qua đó, Eximbank đã giảm sở hữu tại STB từ hơn 109,5 triệu cổ phiếu, tỷ 

lệ 6,08% xuống còn 97,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,41%. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số chính điều chỉnh giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tuy nhiên mức giảm điểm là 

không lớn nhờ sự trụ đỡ vững chắc của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong phiên giao dịch ngày mai, khả năng 

giảm điểm vẫn còn tiếp diễn khi mà lực cầu có phần tỏ ra yếu hơn so với lực bán ra. Nhà đầu tư có thể thực 

hiện chốt lời một phần tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản, và thực hiện mua lại khi các cổ phiếu đã về vùng giá 

hấp dẫn hơn. 

 

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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