
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Dow Jones và S&P 500 lại lập kỷ lục mới 
Dow Jones và S&P 500 khép phiên ngày thứ Năm tại mức cao chưa từng thấy, dù rằng Phố 

Wall đã rút khỏi mức cao nhất trong phiên sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông 

muốn một đồng USD mạnh, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới trồi sụt vì đồng USD 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ lên mức cao chưa từng thấy trong hơn 1 năm vào 

ngày thứ Năm (25/01), chủ yếu do đà suy yếu của đồng USD trong thời gian gần đây. 

Nhưng sau đó, vàng đã quay đầu giảm trong phiên giao dịch điện tử, MarketWatch đưa tin. 

(Chi tiết) 

Dầu lùi bước trước các nhận định từ Donald Trump  
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm nhẹ vào ngày thứ Năm, rút khỏi mức cao 

nhất trong hơn 3 năm khi những nhận định của Tổng thống Donald Trump đã giúp đồng 

USD phục hồi, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Mỹ: Chính phủ đóng cửa, thì đã sao?  
Cuối tuần trước, thế giới khá sốc khi biết Chính phủ Mỹ sẽ “hết ngân sách” vào nửa đêm 

thứ Sáu ngày 19-1, nghĩa là từ thời điểm đó nhiều cơ quan Chính phủ liên bang sẽ ngừng 

hoạt động, trùng vào dịp kỷ niệm một năm ngày ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức 

Tổng thống thứ 45 của Mỹ. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Các chuyên gia kinh tế nói gì về “khu vực kinh tế chưa được quan sát”?  
“Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát” đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

khẩn trương hoàn thiện. Nhiều chuyên gia kinh tế đã nêu lên những điểm cần chú ý khi 

“đụng chạm” tới khu vực kinh tế chưa được quan sát này. (Chi tiết) 

“2018 đang khởi đầu rất đẹp!” 
Có nhiều chữ "rất" được sử dụng tại một hội thảo về kinh tế Việt Nam 2017 và triển vọng 

2018... (Chi tiết) 

Đại gia Thái Lan muốn mua trọn tổ hợp hóa dầu lớn nhất Việt Nam 
Tập đoàn công nghiệp Thái Lan, Siam Cement Group (SCG), có thể trở thành nhà đầu tư 

duy nhất trong dự án trị giá 5,4 tỷ USD Hóa dầu Long Sơn. (Chi tiết) 

NHNN yêu cầu hạn chế tín dụng cho bất động sản, tập trung cho sản xuất 
kinh doanh 
NHNN vừa có văn bản gửi các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu chuyển 

dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh. (Chi tiết) 
Giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao 
Phát biểu tại buổi họp báo quý IV của Bộ Tư pháp chiều 23-1, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó 

Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế đã có những cảnh báo về đồng tiền ảo trước nguy 

cơ bị tấn công, đánh cắp, thậm chí liên quan đến hoạt động tội phạm, rửa tiền. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DXG - CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - Công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 với doanh số 

tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.203 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 15% so với cùng kỳ và đạt 

mức 417 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2017, doanh thu DXG đạt 2.882,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.085 tỷ đồng, 

tăng 63% so với năm 2016. 

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Công bố Báo cáo tài chính quý IV/2017 với doanh thu tăng 47% 

lên 641 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 140% đạt 27,6 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần 

của TNG tăng 32% lên 2.489 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 42% đạt hơn 115 tỷ đồng. 

DGW - CTCP Thế Giới Số - Lũy kế cả năm 2017, Digiworld đạt 3.820 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 

đạt được 78,34 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch năm. Năm 2018 DGW đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần 

lượt là 4.700 tỷ và 101 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 23% và gần 30% so với kết quả năm 2017. 

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - Báo lãi ròng hợp nhất quý 3 niên độ 2017 đạt 114 tỷ 

đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ niên độ trước. Lũy kế 9 tháng đầu niên độ 2017, TCH đạt doanh thu 

thuần 1.585 tỷ đồng, tăng trưởng 47%, phần lớn là từ doanh thu bán ô tô đầu kéo Mỹ và linh kiện (1.405 tỷ 

đồng). 

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - Quý 4/2017, doanh thu của NBB đạt mức 252 tỷ đồng, gấp hơn 25 lần so 

với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty lại chỉ đạt 19 tỷ đồng, giảm tới gần 60% so 

với cùng kỳ. Lũy kế cả năm doanh thu của NBB đạt mức trên 1.058 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 41 tỷ 

đồng của năm 2016. Lợi nhuận sau thuế của NBB đạt trên 72,8 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với năm trước và 

vượt nhẹ so với kế hoạch đề ra (70 tỷ đồng). 

CMG - CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC - Quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty con là Công ty TNHH 

CMC Global từ 20 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng. Việc tăng vốn sẽ thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với tình 

hình tài chính của CMC Global. 

SSC - CTCP Giống cây trồng Trung ương - Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 

năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 20/3/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Sau hai phiên lỗi hệ thống trước đó, thị trường giao dịch trở lại với đà bứt phá mạnh của các chỉ số chính. 

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Bên cạnh đó, các cổ phiếu Dầu khí,  Bất 

động sản cũng có mức tăng điểm ấn tượng. Tâm lý giới đầu tư tỏ ra khá thoải mái, thể hiện qua các lệnh mua 

được đẩy vào thị trường khá dứt khoát. Trong phiên giao dịch ngày mai, đà tăng điểm sẽ tiếp tục được duy trì.  

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục thực hiện chốt lời một phần tỷ trọng cổ phần và mua lại trong những nhịp 

điều chỉnh. Đối với nhà đầu tư trung hạn thì vẫn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu 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 
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