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TIN THẾ GIỚI  

Đà sụt giảm của lĩnh vực công nghiệp khiến Phố Wall suy yếu 
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Năm, khi đà sụt giảm của nhóm cổ 

phiếu công nghiệp và các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất đã triệt tiêu đà tăng của nhóm cổ 

phiếu công nghệ, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới giảm mạnh nhất trong hơn 1 tháng 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm giá trong ngày thứ Năm, qua đó ghi nhận phiên 

sụt giảm mạnh nhất trong hơn 1 tháng, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu gần như đi ngang dù nguồn cung tại Mỹ giảm 9 tuần liền 
Các hợp đồng dầu thô tương lai gần như đi ngang trong ngày thứ Năm, khi tác động tiêu cực 

do sản lượng tại Mỹ vẫn gần mức cao kỷ lục đã lấn át tác động tích cực từ đà sụt giảm 9 

tuần liền của nguồn cung dầu thô nội địa, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Trung Quốc sẽ chiến thắng Mỹ nếu một cuộc chiến thương mại nổ ra? 
Theo Nicholas Lardy, giáo sư Viện nghiên cứu Peterson, Trung Quốc có khả năng chịu 

đựng tốt hơn trong khi hệ thống chính trị Mỹ sẽ vấp phải.làn sóng phản đối từ các doanh 

nghiệp. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Ví điện tử đầu tiên ở Việt Nam có chức năng của một ngân hàng số 
Ví Việt của LienVietPostBank cho phép gửi tiết kiệm và vay vốn online. (Chi tiết) 

TS. Nguyễn Đình Cung: Việt Nam vừa thích nhưng vừa sợ thị trường 
Khu vực DNNN theo ông Cung đã nhận được ưu đãi rất lớn do những bất cập thị trường. 

(Chi tiết) 

Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam 2018 tăng 6,8% 
Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong 

năm 2018... (Chi tiết) 

Đô la chảy vào chứng khoán 
Dự trữ ngoại hối của Việt Nam lần đầu tiên đạt con số 54,5 tỉ đô la Mỹ vào tuần trước theo 

công bố của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đáng nói hơn là tốc độ gia tăng của quỹ dự 

trữ ngoại hối khi chỉ trong hai tuần cơ quan quản lý mua vào 2,5 tỉ đô la Mỹ. Các ngân hàng 

cho biết cung ngoại tệ đang dồi dào, không chỉ từ nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 

đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII), mà còn từ doanh nghiệp và dân cư. Xu hướng người dân 

chuyển đổi ngoại tệ thành tiền đồng và sử dụng một phần hoặc cả số tiền đồng chuyển đổi 

đó đầu tư chứng khoán là điều mà không ít ngân hàng đang chứng kiến. (Chi tiết) 
Người Việt đang vay tiền xài quá mức 
Cho vay tiêu dùng tăng đến gần 60% trong năm 2017 và dự đoán trong 3 năm tới, tốc độ 

tăng trưởng bình quân của lĩnh vực này lên tới 29-30%/năm. (Chi tiết) 

CIC giảm giá dịch vụ hỗ trợ các TCTD giảm lãi suất cho vay 
Mới đây, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tổ chức Hội nghị tổng 

kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

SHP - CTCP Thủy điện Miền Nam - Kết quả kinh doanh quý 4/2017 của SHP tăng trưởng 7% với 184 tỷ 

đồng; lợi nhuận ròng theo đó ghi nhận hơn 67 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2016 đã tăng 26%. SHP kết thúc 

năm 2017 với 617 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 20%, lợi nhuận ròng của SHP khả quan hơn hẳn khi tăng 

đến 89%, đạt 185 tỷ đồng. 

LIX - CTCP Bột Giặt Lix - Doanh thu quý 4/2017 đạt 548 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước 

tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm còn 44 tỷ đồng, thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu lũy kế 

năm 2017 đạt hơn 2,117 tỷ đồng, tăng trưởng 8.4% so với năm trước, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 

năm là 2,000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế là 187 tỷ đồng, đạt được 98% so với con số 190 tỷ đã 

đề ra trước đó 

DCL - CTCP Dược Cửu Long – Đã thông qua mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành 20 triệu USD trái 

phiếu chuyển đổi để nhập khẩu máy móc thiết bị, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và bổ sung vốn lưu động 

cho Công ty và các Công ty con. 

PGI - Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex - Ngày 30/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 31/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 12/2/2018. 

MDG - CTCP Miền Đông – Đã thông báo kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu hơn 212,5 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế 31,78 tỷ đồng. Trong năm 2018, MDG đặt mục tiêu doanh thu 281,8 tỷ đồng, lợi nhuận 

trước thuế 35,8 tỷ đồng. 

CHP - CTCP Thủy điện Miền Trung - Ngày 29/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 30/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 08/2/2018. 

NT2 - CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - Đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2017 với doanh thu 

thuần đạt 2.074 tỷ đồng, giảm 41% so cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế gần 320 tỷ đồng, tăng 42% so 

với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần của NT2 giảm 15% xuống 6.761 tỷ đồng. Lãi ròng giảm 

25%, đạt hơn 810 tỷ đồng, vượt 18% chỉ tiêu cả năm đề ra. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường bất ngờ đảo chiều ngoạn mục về cuối phiên buổi chiều trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, đà hồi phục của thị trường vẫn chưa thực sự được xác nhận, khi mà rủi ro điều chỉnh vẫn còn tiềm 

ẩn khá lớn. Với quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên giảm một phần tỷ trọng trong các phiên 

hồi phục. Đối với những giao dịch mua mới thì nên tạm thời dừng lại và theo dõi thêm diễn biến 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 

 

 

www.abs.vn 


