
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Dầu tăng nhẹ chờ tin từ dữ liệu về dự trữ tại Mỹ 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ vào ngày thứ Ba khi thị trường tiếp tục 

dao động trước khi dữ liệu về dự trữ dầu tại Mỹ được công bố và hợp đồng dầu WTI giao 

tháng 1 hết hạn, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới đứt mạch 4 phiên tăng giá liên tiếp 
Các hợp đồng vàng tương lai đảo chiều giảm nhẹ trong ngày thứ Ba, qua đó chấm dứt chuỗi 

4 phiên tăng giá liên tiếp, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ nhảy vọt và đồng USD rút khỏi 

mức thấp nhất trong phiên trước khi Hạ viện tiến hành bỏ phiếu về dự luật thuế, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Phố Wall lùi bước khi nhà đầu tư xem xét lại dự luật thuế 
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Ba, khi tâm lý phấn khích về khả năng 

cải cách thuế đã bị lấn át bởi sự lo ngại về tác động của dự luật thuế đến nhiều năm thực 

hiện kích thích chính sách tiền tệ cùng với tương lai của lãi suất, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Các nhà khai thác dầu đá phiến Mỹ sắp khởi đầu năm 2018 bằng đà tăng 
mạnh về sản lượng? 
Các nhà khai thác dầu đá phiến ở Mỹ chuẩn bị khởi đầu năm mới với đà tăng mạnh về sản 

lượng, dựa trên dự báo mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Hơn 24.000 tỉ đồng đầu tư vào Đồng Tháp 
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Đồng Tháp do UBND tỉnh tổ chức tại TP Cao Lãnh ngày 

19-12, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan kêu gọi đầu tư vào tỉnh này, đặc biệt là 2 

lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. (Chi tiết) 

"CPI 2017 chắc chắn hoàn thành mục tiêu", lạm phát trong tầm kiểm soát 
Bình quân CPI 11 tháng chỉ đạt 3,61%, năm 2017 gần như chắc chắn sẽ hoàn thành mục 

tiêu 4% của cả năm... (Chi tiết) 

Ngành hàng nào sẽ thống lĩnh thị trường M&A năm 2018? 
Thương vụ Sabeco hôm qua, ông Seek Yee Chung, công ty Baker&McKenzie không bình 

luận về cơ hội hay sự minh bạch. Ông gọi đó là ví dụ điển hình về việc Chính phủ thực hiện 

cam kết thoái vốn khỏi doanh nghiệp. (Chi tiết) 

Nhà băng Việt có thể xác thực khách hàng bằng vân tay, ảnh selfie 
Dữ liệu về vân tay, ảnh chân dung... của 90 triệu dân sẽ được ngành công an thu thập xong 

vào cuối năm 2019 nhưng cần sửa Luật để chia sẻ cho các ngân hàng (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 - Quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu tăng lên 

52.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 7.500 tỷ đồng và 6.100 tỷ đồng. 

API - CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương - Sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát 

hành riêng lẻ 20 triệu cp và dự kiến thu về từ 400 tỷ đến 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, API còn trình cổ đông 

thông qua kế hoạch điều chỉnh của năm 2017, phương án phát hành cổ phiếu ESOP, phương án thưởng cho 

ban điều hành và một số quyết định thay đổi nhân sự. 

CTC - CTCP Gia Lai CTC – HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 

thuần hơn 128,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,17 tỷ đồng. 

FMC - CTCP Thực Phẩm Sao Ta - CTCP Pan Farm, cổ đông đăng ký chào mua công khai hơn 11,88 triệu cổ 

phiếu FMC từ ngày 21/12 đến 22/1/2018 với giá 23.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến mua vào thành công, cổ đông 

trên sẽ nâng sở hữu tại FMC lên hơn 13,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,18%. 

DSN - CTCP Công viên nước Đầm Sen - Ngày 08/1/2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 09/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 36%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 01/2/2018. 

PTI - Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện - Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 với 3.598 tỷ đồng doanh thu 

từ kinh doanh bảo hiểm, tăng 8% so với ước thực hiện năm 2017. Lợi nhuận 110,8 tỷ đồng, giảm 24% so với 

ước thực hiện 2017. Tỷ lệ cổ tức ở mức 12%. 

PAN - CTCP Tập đoàn PAN - Dự kiến phát hành 2,53 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 2,15% tổng số 

lượng cổ phiếu PAN đang lưu hành. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm 

đầu, và 50% còn lại trong năm thứ 3 kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Thời gian thực hiện trong tháng 

12/2017 và tháng 1/2018. 

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2017 đã thông qua việc 

phát hành thêm khoảng 73 triệu cổ phiếu mới, dự kiến nâng vốn điều lệ lên khoảng 3.170 tỷ đồng. Ngoài ra, 

Đại hội cũng chấp thuận cho cổ đông CTCP Đầu tư Thành Thành Công không phải thực hiện các thủ tục chào 

mua công khai cổ phiếu SCR. 

TCM - CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công - Quyết định bổ nhiệm ông Lee Eun Hong giữ 

chức Phó tổng giám đốc Công ty từ ngày 18/12/2017. Ông Lee Eun Hong sinh tháng 12/1961, hiện đang là 

Thành viên HĐQT Công ty và đã từng nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ năm 2009 đến năm 2015. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực chốt lời xuất hiện trở lại và khiến các chỉ số thị trường đảo chiều giảm điểm. Việc điều chỉnh là điều dễ 

hiểu khi lượng hàng bắt đáy trong các phiên giảm mạnh vừa qua đều có lãi khi hàng về đến tài khoản. Nhà 

đầu tư không cần quá e ngại và có thể tận dụng cơ hội để cơ cấu danh mục đầu tư. Tình trạng phân hóa giữa 

các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục diễn ra trong các phiên giao dịch sắp tới. Nhà đầu tư cần khá thận trọng trong 

việc chọn lựa cổ phiếu, và chỉ nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi giá các cổ phiếu đã về đến vùng hỗ trợ. 

 

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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