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TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới tăng liền 5 phiên lên đỉnh 4 tháng mới 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 5 liên tiếp lên đỉnh 4 tháng mới trong ngày thứ 

Tư, được hỗ trợ khi đồng USD không thể phục hồi từ các mức thấp gần đây, MarketWatch 

đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu khởi sắc nhờ kỳ vọng nguồn cung tại Mỹ giảm 9 tuần liên tiếp 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ vào ngày thứ Tư, nhờ kỳ vọng nguồn 

cung tại Mỹ giảm tuần thứ 9 liên tiếp cùng với rủi ro gián đoạn sản xuất tại Nigeria, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vọt hơn 300 điểm, Dow Jones lần đầu tiên vượt ngưỡng 26,000 
Chứng khoán Mỹ quay đầu tăng mạnh vào ngày thứ Tư, trong đó Dow Jones vượt ngưỡng 

26,000 điểm lần đầu tiên khi nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận lạc quan sẽ thúc đẩy đà tăng của 

chứng khoán, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

21 nước thành viên với 355 khách quốc tế khẳng định tham dự APPF tại 
Việt Nam 
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết đoàn nghị viện 21 

nước với 355 đại biểu quốc tế đã đăng ký tham dự Diễn đàn nghị viện Châu Á - Thái Bình 

Dương (APPF) lần 26, khai mạc ngày 18/1 ở Hà Nội. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Lọc dầu Dung Quất thu bao nhiêu tiền trong ngày đầu IPO? 
Toàn bộ 241 triệu cổ phần của nhà máy lọc dầu Dung Quất được bán hết trong phiên đấu 

giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) ngày 17/1. Mức trúng đấu giá thấp nhất là 20.800 

đồng. Với mức giá trung bình 23.043 đồng, dự kiến, nhà nước thu về hơn 5.566 tỷ đồng sau 

đợt IPO này. (Chi tiết) 

Nâng tuổi nghỉ hưu vì lo vỡ quỹ BHXH 
Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng đã có rất nhiều tính toán, khuyến 

nghị phải nâng tuổi nghỉ hưu để bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn. (Chi tiết) 

Giám sát thu thuế đối với kinh doanh casino 
Doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino với 

các phương tiện, trang thiết bị cần thiết theo quy định để cơ quan thuế quản lý thực hiện 

nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera. 

(Chi tiết) 

Toyota và Honda ngừng xuất khẩu xe hơi sang Việt Nam 
Hai hãng xe Nhật Bản là Toyota và Honda thông báo tạm ngưng xuất khẩu các dòng xe hơi 

vào Việt Nam kể từ đầu năm 2018 do vướng nghị định 116. (Chi tiết) 
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

D2D - CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 - Năm 2017 công ty mẹ đạt doanh thu 241 tỷ đồng, tăng 

12% so với năm ngoái. Lợi nhuận gộp theo đó chỉ tương đương cùng kỳ tại mức 77 tỷ đồng. Song, nhờ doanh 

thu tài chính tăng vọt, từ mức 19 tỷ lên 49 tỷ đồng. Kết quả là D2D đạt 75 tỷ đồng lãi ròng, tăng 36% so với 

cùng kỳ. 

PNC - CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc - Quý 4/2017, doanh thu PCN đạt khoảng 7,67 tỷ đồng, 

giảm 82% so với cùng kỳ năm 2016 (42.81 tỷ đồng). Kéo theo đó là PCN chịu lỗ 2,37 tỷ và ghi nhận quý thứ 

6 liên tiếp thua lỗ kể từ quý 3/2016. Cả năm 2017, PCN ghi nhận doanh thu hơn 34 tỷ đồng, giảm đến hơn 

86,5% so với năm 2016 và chịu lỗ hơn 9,74 tỷ đồng. 

KSD - CTCP Đầu tư DNA - Trong quý 4/2017, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 34 

tỷ đồng tăng 131% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2017 đạt 6,46 tỷ đồng tăng 

337,84% so với quý 4/2016. Kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 100 tỷ đồng, 

tăng trưởng 9% so với năm 2016. Kết quả lợi nhuận sau thuế là hơn 8 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với năm 

2016. 

SED - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam - Doanh thu quý 4/2017 của SED đạt 51.4 tỷ đồng 

giảm gần 5% so với cùng kỳ năm 2016. Đồng thời hoạt động tài chính cũng không mấy khả quan khi lỗ tới 

6.76 tỷ đồng. Do đó, Công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế là gần 736 triệu đồng. 

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017-2018 đã thông qua kết 

quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần 26.149 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.332 tỷ 

đồng, hoàn thành 81% kế hoạch. Năm 2018, HSG đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau 

thuế 1.350 tỷ đồng. Cổ tức cho năm 2017 là 20% bằng tiền mặt và cổ phiếu (10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ 

phiếu). 

TVS - CTCP Chứng khoán Thiên Việt - Dự kiến bán toàn bộ hơn 4,07 triệu cổ phiếu quỹ sở hữu từ ngày 26/1 

đến 23/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nguyên tắc xác định giá lớn hơn hoặc bằng Giá tham 

chiếu trừ đi (Giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu) và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. 

BWE - CTCP Nước – Môi trường Bình Dương - Ngày 06/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 07/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,5%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 28/2/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực bán ra khá lớn trong phiên giao dịch ngày hôm nay khiến các chỉ số chính đồng loạt giảm sâu và đóng 

cửa ở mức điểm thấp nhất ngày. Rủi ro ngắn hạn ngày một tăng cao khi mà tâm lý giới đầu tư tỏ ra tương đối 

bi quan và lo ngại về một đợt điều chỉnh có thể xảy ra. Trong phiên giao dịch ngày mai, áp lực bán ra có khả 

năng sẽ còn duy trì, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số VN-Index là 1,020 điểm. Nhà đầu tư nên tạm thời 

dừng việc mua mới cổ phiếu và có thể giảm bớt một phần tỷ trọng. Đối với nhà đầu tư trung hạn vẫn nên tiếp 

tục quan sát các diễn biến của 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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