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TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall leo dốc 3 tuần liên tiếp 
Phố Wall quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu, dẫn đầu là đà tăng của nhóm cổ phiếu hàng 

tiêu dùng, ngay cả khi có thể xảy ra tình trạng Chính phủ đình chỉ hoạt động, Reuters đưa 

tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới giảm nhẹ tuần qua bất chấp đà tăng trong phiên 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu, nhưng vẫn suy yếu 

trong tuần qua, khi nguy cơ Chính phủ Mỹ đình chỉ hoạt động đã giúp kim loại quý phục 

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

Dầu có tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 10/2017 
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm nhẹ trong ngày thứ Sáu do lo ngại ngày càng gia tăng 

về đà leo dốc của sản lượng tại Mỹ, sau khi một cơ quan giám sát năng lượng lớn dự báo 

các nhà sản xuất dầu từ đá phiến sẽ thúc đẩy sản lượng lên mức cao chưa từng thấy kể từ 

những năm 1970, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

IEA dự báo sản lượng dầu của Mỹ sẽ bùng nổ trong năm 2018 
Sản lượng dầu tại Mỹ chuẩn bị tăng trưởng bùng nổ trong năm nay khi giá dầu liên tục tăng, 

có khả năng lấn át cả đà sụt giảm sản lượng của Venezuela. Đây là dự báo của Cơ quan 

Năng lượng Quốc tế (IEA). (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Cơ chế nào cho “siêu Ủy ban” quản lý 5 triệu tỉ đồng? 
Ngày 15.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ 

tướng, để xây dựng Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban). Ước tính tổng 

tài sản mà Ủy ban này quản lý lên tới hơn 5 triệu tỉ đồng. (Chi tiết) 

Áp lực giữ giá hàng Tết 
Giá điện, giá xăng cùng với kế hoạch điều chỉnh hàng loạt loại thuế, phí trong năm 2018 có 

thể ảnh hưởng đến giá cả các loại hàng hóa trên thị trường (Chi tiết) 

Ô tô nhập khẩu khan hiếm, vỡ mộng mua xe giá rẻ 
Nửa đầu tháng 1/2018, chỉ có 6 chiếc xe con được nhập về thị trường trong nước. Đây là 

con số thấp chưa từng thấy tại thị trường Việt Nam. (Chi tiết) 

Các bộ ngành, địa phương được rót hơn 372 nghìn tỷ vốn đầu tư 
Thủ tướng Chính phủ giao 80.351,215 tỷ đồng cho các bộ, ngành và 291.684,641 tỷ đồng 

cho các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương... (Chi tiết) 
Thủ tướng: Sẽ xem xét vấn đề cổ phần hóa cảng Quy Nhơn 
Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định ngày 20-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay: 

"Sẽ xem xét vấn đề cổ phần hóa tại cảng Quy Nhơn sau khi Thanh tra Chính phủ có kết 

luận". (Chi tiết) 

VAMC đã thu hồi nợ được 30,700 tỷ đồng trong 2017 
Về thu hồi nợ, trong năm 2017, VAMC đã phối hợp với các TCTD thu hồi được 30,700 tỷ 

đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch thu hồi nợ năm 2017 được NHNN giao (22,000 tỷ đồng). (Chi 

tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons - Công bố BCTC hợp nhất 2017 với doanh thu đạt 27.153 tỷ, tăng hơn 

23% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 1,653 tỷ đồng, tăng hơn 16%. 

APC - Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú - Kết thúc năm 2017, doanh thu của APC đạt gần 154 tỷ đồng, tăng 

40% so với năm 2016, vượt 31% kế hoạch cả năm (117 tỷ đồng). Tính riêng trong quý IV/2017, APC đạt 

doanh thu 45 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 22 tỷ đồng, tăng gần 

74% so với cùng kỳ. 

TMP - CTCP Thủy điện Thác Mơ - Doanh thu thuần hợp nhất quý 4/2017 của TMP đạt hơn 158 tỷ đồng, 

tương đương tăng 57% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 73 tỷ đồng, 

tăng trưởng 201% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2017, TMP đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, tăng 

56% so với năm trước và đạt 148% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 318 tỷ đồng vượt 82% kế 

hoạch. 

KDC - CTCP Tập đoàn Kido - Quý 4/2017, doanh thu thuần hợp nhất của KDC đạt gần 1.950 tỷ đồng, tăng 

mạnh 145% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, do khoản chi phí thuế thu nhập hoãn lại hơn 43 tỷ đồng 

khiến KDC báo lỗ sau thuế gần 35 tỷ đồng. 

PGD - CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - Doanh thu quý 4/2017 đạt 1,813 tỷ đồng, tăng 

trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2016 (1.463 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 

107 và 84 tỷ đồng đều cao gấp 15 lần so với cùng kỳ năm trước. 

PIT - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex - Lũy kế cả năm 2017, doanh thu PIT đạt 2.107 tỷ đồng, 

giảm 21% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 47 tỷ đồng, trong khi năm ngoái vẫn có lãi 

7,8 tỷ đồng. Tính riêng trong quý IV/2017, doanh thu thuần PIT đạt gần 411 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng 

kỳ năm trước, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi gần 5 tỷ 

đồng. 

MDG - CTCP Miền Đông - Công bố kết quả kinh doanh dự kiến năm 2017 với tổng doanh thu ước đạt 212,53 

tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 31,79 tỷ đồng, theo đó MDG mới chỉ hoàn thành 64,4% kế hoạch doanh thu 

nhưng vượt tới 58.95% kế hoạch lợi nhuận. Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng thống nhất thông qua kế hoạch 

kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 281,87 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 35,82 tỷ đồng. 

NCT - CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài - Quý 4/2017 doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt là 

17% và 3%, đạt mức 206.5 tỷ đồng và 67 tỷ đồng. Cả năm 2017, doanh thu của NCT đạt 719,5 tỷ đồng, tăng 

trưởng 4,4% so với năm 2016. Tuy nhiên so với năm trước lợi nhuận sau thuế của NCT chỉ tăng trưởng 

khoảng 1%, đạt 272,8 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục là một phiên tăng điểm của cả hai chỉ số chính. Sự phân hóa tiếp tục tập 

trung dòng tiền vào một nhóm cổ phiếu dẫn dắt rất rõ ràng. Đà tăng điểm của thị trường tiếp tục được củng 

cố. Trong các phiên giao dịch tới, xu thế tăng giá sẽ được duy trì nhờ nhóm cổ phiếu lớn và nhóm Ngân hàng, 

Chứng khoán. Nhà đầu tư có thể thực hiện giải ngân từng phần vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngành trên với 

tỷ trọng vừa phải. 

 

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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