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TIN THẾ GIỚI  

Dầu giảm nhẹ sau dự báo của EIA 
Các hợp đồng dầu thô tương lai trái chiều vào ngày thứ Hai, trong đó giá dầu WTI giảm nhẹ 

trong một phiên giao dịch không có nhiều biến động, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới tăng liền 4 phiên 
Các hợp đồng vàng tương lai nới rộng đà tăng giá sang phiên thứ 4 liên tiếp trong ngày thứ 

Hai, trong lúc nhà đầu tư dự đoán dự luật thuế sẽ được thông qua, MarketWatch đưa tin. 

(Chi tiết) 

Phố Wall lập kỷ lục mới, Nasdaq tiến sát ngưỡng 7,000 
Chứng khoán Mỹ đồng loạt lên mức kỷ lục mới trong ngày thứ Hai do sự lạc quan gia tăng 

về khả năng cắt giảm thuế suất doanh nghiệp khi dự luật thuế gần được thông qua, Reuters 

đưa tin. (Chi tiết) 

Hợp đồng tương lai Bitcoin lên sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới 
CME Group – sàn giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất trên thế giới – vừa tung ra hợp 

đồng tương lai Bitcoin vào buổi tối ngày Chủ nhật (17/12) với mã là “BTC”. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Bán thành công 53,59% cổ phần Sabeco, Nhà nước thu về 110.000 tỷ đồng 
Sau khi hoàn tất giao dịch, công ty Vietnam Beverage sẽ trở thành cổ đông lớn nhất nắm giữ 

53,59% cổ phần của Sabeco. (Chi tiết) 

ADB phê duyệt hai khoản vay gần 300 triệu USD cho Việt Nam để hỗ trợ 
thúc đẩy tăng trưởng 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phê duyệt khoản vay trị giá 150 triệu USD để cải thiện 

tính kết nối kinh tế và mức sống cho bốn tỉnh đông bắc Việt Nam và khoản vay trị giá 149 

triệu USD nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng đồng đều. (Chi tiết) 

Chính sách thuế vẫn gây khó cho doanh nghiệp 
Quá trình thực thi chính sách thuế thời gian qua vẫn còn rất nhiều vấn đề khiến nhiều doanh 

nghiệp trong nước và nước ngoài gặp khó khăn. (Chi tiết) 

TS. Nguyễn Đình Cung: “Cổ phần hóa bây giờ bán đắt thì nhà đầu tư không 
mua, bán rẻ lại bảo là mất mát tài sản nhà nước” 
Theo Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), có 3 yếu tố liên 

quan chặt chẽ với nhau trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Trong đó, việc 

thoái vốn phụ thuộc rất lớn vào 2 yếu tố đã được nhắc đến rất nhiều từ nhiều năm nay. (Chi 

tiết) 

Hàng hóa cạnh tranh kém vì phí vận tải cao 
Chi phí logistics Việt Nam hiện chiếm 20,8% GDP, cao gấp đôi so với bình quân thế giới, 

trong đó, chiếm tỷ lệ cao nhất là chi phí vận tải và điều này đã khiến khả năng cạnh tranh 

của hàng hóa Việt Nam bị thua thiệt. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

GAS - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Năm 2017, GAS đặt kế hoạch dựa trên kịch bản giá dầu 50 

USD/thùng, chỉ tiêu tổng doanh thu là 51.479 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.257 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá dầu 

thực tế từ đầu năm đến nay trung bình là 54 USD/thùng nên tổng công ty ước đạt doanh thu 62.562 tỷ đồng và 

lợi nhuận trước thuế ước đạt 9.750 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch. 

TNG - CTCP Đầu tư & Thương mại TNG - Lũy kế doanh thu và lợi nhuận sau thuế 11 tháng đạt lần lượt hơn 

2.296 tỷ đồng và 107,3 tỷ đồng. 

PPY - CTCP Xăng Dầu Dầu khí Phú Yên - Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh 

doanh năm 2017 với lãi trước thuế từ 14 tỷ còn 9,4 tỷ đồng. Ban lãnh đạo giải trình do thiệt hại nặng nề mà 

cơn bão số 12 gây ra đầu tháng 11 khiến Kho xăng dầu Vũng Rô của Công ty bị cô lập hoàn toàn cả đường 

thủy lẫn đường bộ, không thể thực hiện việc xuất nhập hàng hóa tại kho mà phải nhận hàng ở kho khác làm 

ảnh hưởng kết quả kinh doanh của Công ty. 

SCR – CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) - Đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 thông qua 

phương án phát hành thêm để tăng vốn, cho phép Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (TTC) sẽ nâng tỷ lệ 

sở hữu tại SCR trên 25% vốn mà không cần chào mua công khai. 

PVT - Tổng CTCP Vận tải dầu khí – HĐQT quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Linh Giang, Trưởng 

Ban kiểm toán nội bộ giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty từ ngày 15/12/2017. 

DHM - CTCP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu - DHM công bố phương án chào bán cho cổ 

đông hiện hữu 12,5 triệu cp theo tỷ lệ gần 50% với giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn huy 

động được nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đầu tư cho các dự 

án xây dựng. Ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành dự kiến vào 28/12/2017. 

C32 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh - 

Xưởng bê tông Thạnh Phước. 

FLC - CTCP Tập đoàn FLC – HĐQT đã thông qua việc thành lập công ty con – Công ty TNHH Kinh doanh 

dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó FLC góp 100% vốn. Đồng thời, FLC cử bà Bùi 

Hải Huyền, Phó tổng giám đốc làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty con này. 

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai – HĐQT đã phê duyệt việc thành lập Ban Chiến lược trực thuộc HĐQT kể 

từ ngày 18/12, đồng thời bổ nhiệm ông Lý Xuân Hải làm Trưởng Ban. Ban Chiến lược có chức năng tham 

mưu HĐQT Công ty trong việc hoạch định, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh 

doanh, đầu tư và tài chính của Tập đoàn. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Đà tăng điểm của các cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên hôm nay đã giúp các chỉ số chính đồng loạt bay cao 

và đóng cửa ở mức điểm cao nhất ngày. Xu thế tăng giá trong ngắn hạn và trung hạn tiếp tục được duy trì. 

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt cho thị trường trong các phiên giao dịch tới. 

Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì trạng thái nắm giữ trung hạn các cổ phiếu đã khuyến nghị và có thể gia tăng 

dần tỉ trọng  cổ phiếu trong trường hợp giá các cổ phiếu giảm dần về lại vùng giá mua.. 

 

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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