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TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall suy yếu sau khi luật thuế được thông qua 
Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall giảm nhẹ trong ngày thứ Tư, chững lại sau khi 

liên tiếp lập các mức cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật 

cải cách thuế, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Giá dầu tăng nhẹ khi dự trữ tại Mỹ giảm sút 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục tăng giá trong ngày thứ Tư sau khi dữ liệu cho biết 

dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới tăng giá 5 phiên trong 6 phiên qua 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ vào ngày thứ Tư, qua đó ghi nhận phiên thứ 

5 tăng giá trong 6 phiên vừa qua, do đồng USD suy yếu khi các nhà lập pháp thông qua dự 

luật cải cách thuế, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Kinh tế suy thoái, Saudi Arabia thông qua ngân sách kỷ lục 
Saudi Arabia vừa thông qua kế hoạch ngân sách lớn chưa từng có dành cho tài khóa 2018, 

trong bối cảnh nền kinh tế của quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái 

do giá dầu giảm sâu mấy năm qua. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Mượn ngoại lực để cải cách bên trong 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đứng trước hội nhập, cần coi đây là cơ hội, động 

lực mạnh mẽ để cải cách tình hình trong nước. (Chi tiết) 

Doanh nghiệp nước ngoài đang dẫn dắt "cuộc chơi M&A" 
Các thương vụ mua bán và sáp nhập lớn 77% là của các doanh nghiệp nước ngoài... (Chi 

tiết) 

Những điểm sáng trong nền kinh tế Việt Nam 2017 
Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đều đạt được, xuất khẩu rau quả đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ là những 

điểm sáng trong nền kinh tế Việt Nam 2017. (Chi tiết) 

Tín dụng đã hâm nóng thị trường bất động sản 
Chia sẻ tại buổi Giao lưu trực tuyến do Báo điện tử Trí thức trẻ phối hợp với Kênh thông tin 

tài chính CafeF tổ chức chiều ngày 20/12, ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Ủy ban 

Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết tín dụng không phải nhân tố quyết định đến tăng 

trưởng. (Chi tiết) 

Thực phẩm khô phục vụ Tết giảm giá 5 - 10% 
Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Mậu Tuất 2018, nhưng nhiều tiểu thương đã chuẩn bị dự 

trữ các mặt hàng thực phẩm khô để bán trong dịp này (Chi tiết) 

Cục than nóng Bitcoin: Ai sẽ là người cầm cuối cùng ? 
Nếu có ai đến nói rằng đầu tư có thể thu về hàng trăm triệu USD thì không nên tin vì không 

có khoản đầu tư nào mang lại lợi nhuận khổng lồ như vậy. (Chi tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/12/pho-wall-suy-yeu-sau-khi-luat-thue-duoc-thong-qua-773-572861.htm
https://vietstock.vn/2017/12/pho-wall-suy-yeu-sau-khi-luat-thue-duoc-thong-qua-773-572861.htm
https://vietstock.vn/2017/12/gia-dau-tang-nhe-khi-du-tru-tai-my-giam-sut-34-572860.htm
https://vietstock.vn/2017/12/gia-dau-tang-nhe-khi-du-tru-tai-my-giam-sut-34-572860.htm
https://vietstock.vn/2017/12/vang-the-gioi-tang-gia-5-phien-trong-6-phien-qua-759-572859.htm
https://vietstock.vn/2017/12/vang-the-gioi-tang-gia-5-phien-trong-6-phien-qua-759-572859.htm
https://vietstock.vn/2017/12/kinh-te-suy-thoai-saudi-arabia-thong-qua-ngan-sach-ky-luc-775-572801.htm
https://vietstock.vn/2017/12/kinh-te-suy-thoai-saudi-arabia-thong-qua-ngan-sach-ky-luc-775-572801.htm
https://vietstock.vn/2017/12/muon-ngoai-luc-de-cai-cach-ben-trong-768-572862.htm
https://vietstock.vn/2017/12/muon-ngoai-luc-de-cai-cach-ben-trong-768-572862.htm
http://cafef.vn/doanh-nghiep-nuoc-ngoai-dang-dan-dat-cuoc-choi-ma-20171220132256826.chn
http://cafef.vn/doanh-nghiep-nuoc-ngoai-dang-dan-dat-cuoc-choi-ma-20171220132256826.chn
http://cafef.vn/nhung-diem-sang-trong-nen-kinh-te-viet-nam-2017-20171220165711951.chn
http://cafef.vn/nhung-diem-sang-trong-nen-kinh-te-viet-nam-2017-20171220165711951.chn
http://cafef.vn/tin-dung-da-ham-nong-thi-truong-bat-dong-san-20171220192355326.chn
http://cafef.vn/tin-dung-da-ham-nong-thi-truong-bat-dong-san-20171220192355326.chn
https://vietstock.vn/2017/12/thuc-pham-kho-phuc-vu-tet-giam-gia-5-10-4265-572815.htm
https://vietstock.vn/2017/12/thuc-pham-kho-phuc-vu-tet-giam-gia-5-10-4265-572815.htm
http://cafef.vn/cuc-than-nong-bitcoin-ai-se-la-nguoi-cam-cuoi-cung--20171220162113732.chn


 

 

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 

Các chỉ số chính vẫn giữ được đà tăng giá, bất chấp rung lắc liên tục xảy ra trong phiên. Nhóm cổ phiếu Dầu 

khí, Bất động sản và Ngân hàng liên tục thay nhau đóng vai trò dẫn dắt và giúp lan tỏa tâm lý tích cực ra thị 

trường. Cộng với đó là việc khối ngoại liên tục mua ròng trong các phiên gần đây là động lực giúp các chỉ số 

chính giữ vững đà tăng giá. Trong phiên giao dịch ngày mai, rung lắc vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Nhà đầu tư có 

thể thực hiện chiến lược mua đỏ bán xanh, và có thể cơ cấu gia tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu thu hút được sự 

chú ý của dòng tiền hoặc đã có dấu hiệu điều chỉnh kết thúc. 

 

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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