
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới tăng giá tuần thứ 2 liên tiếp 
Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu, qua đó góp phần giúp 

kim loại quý leo dốc 2 tuần liên tiếp và nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên gần 

10%, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vọt 2%/tuần, dầu có tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu, sau khi dữ liệu cho 

thấy số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ vẫn ổn định trong tuần này, MarketWatch 

đưa tin. (Chi tiết) 

Dow Jones và S&P 500 tăng 5 tuần liên tiếp trước kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh 
Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Sáu với khối 

lượng giao dịch thấp trước kỳ nghỉ lễ cuối tuần, khi một số cổ phiếu blue-chip sụt giảm, bao 

gồm cổ phiếu Nike, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Keppel trả hơn 400 triệu USD dàn xếp bê bối hối lộ xuyên quốc gia 
Tập đoàn Keppel của Singapore đã đồng ý trả 422 triệu USD tiền phạt cho ba nước Mỹ, 

Brazil và Singapore để dàn xếp các cáo buộc hối lộ liên quan tới một số hợp đồng ký kết với 

đối tác Brazil. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Nền kinh tế bị ảnh hưởng ra sao khi đường sắt, sân bay hoàn thành chậm 
tiến độ? 
Ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP.HCM phần nào do các công trình công cộng không hoàn 

thành đúng kế hoạch. Chậm tiến độ không chỉ khiến vấn đề giao thông không được giải 

quyết mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. (Chi tiết) 

Đằng sau kỳ tích 400 tỉ USD xuất nhập khẩu 
Nếu không có khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Việt Nam đang ở đâu trên 

bản đồ giao thương thế giới? (Chi tiết) 

Thu hút gần 36 tỉ đô la vốn ngoại năm 2017 
Khép lại năm 2017 này, nguồn vốn đầu tư nước ngoài cam kết vào Việt Nam đạt 35,88 tỉ đô 

la Mỹ, tăng tới 44,4% so với năm ngoái, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài. (Chi tiết) 

VNPT muốn bán Công ty tài chính Bưu điện giá rẻ nhất là 500 tỷ 
VNPT muốn bán toàn bộ tài sản của công ty tài chính PTF và công nợ với giá tối thiểu là 

500 tỷ đồng. Ngày tổ chức bán đấu giá là 01/02/2018. (Chi tiết) 

Thủ tướng làm việc với Tổ tư vấn, chuyên gia đề nghị quản lý tiền ảo 
Bitcoin 
Tại buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổ tư vấn kinh tế, nhiều chuyên 

gia kinh tế đề nghị sử dụng tiền bán Sabeco hiệu quả, minh bạch và Chính phủ cần có biện 

pháp quản lý tiền ảo Bitcoin với nhiều nguy cơ "bong bóng". (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

MWG - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động - Tổng doanh thu 11 tháng kể từ đầu năm 2017 của Công ty 

đạt 58.964 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 93% kế hoạch năm (63.280 tỷ đồng). 

Lợi nhuận sau thuế 11 tháng kể từ đầu năm đạt 1.991 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và hoàn thành 91% kế 

hoạch năm (2.200 tỷ đồng). 

XHC - Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam - Đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế 

hoạch chi cổ tức năm 2017 từ 5% lên 27%. Trong đó, Công ty sẽ tạm ứng trước 25% cổ tức bằng tiền mặt. 

Theo XHC, Công ty quyết định sẽ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức vì hoạt động kinh doanh năm nay vượt xa so với kế 

hoạch. 

VNM - CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) - Đã quyết định góp 25% vốn vào CTCP Chế biến Dừa Á Châu 

(ACP). Hiện ACP có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. 

DPM - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Điều chỉnh các chủ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2017, đối với chỉ tiêu tài chính hợp nhất, Công ty điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 

2017 từ 991 tỷ đồng còn 845 tỷ đồng và điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 823 tỷ đồng còn 696 

tỷ đồng. Mức điều chỉnh giảm tương ứng là 15%. 

TLH - CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên - Ngày 04/1/2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 05/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 09/2/2018. 

PTC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện – Đã thông qua việc chuyển nhượng 2 triệu cổ phiếu sở hữu tại 

CTCP Xi măng Sông Đà Yaly, với giá được xác định theo giá thị trường. Thời gian thực hiện trước ngày 

20/1/2018. 

BMI - Tổng CTCP Bảo Minh - Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 

2018, ngày đăng ký cuối cùng là 29/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 29/1/2018. 

DXG - CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh – Đã thông qua việc đấu giá mua 28,65 triệu cổ phiếu, 

tương đương 90,83% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Dầu khí Nha Trang, để nhận quyền phát triển Dự án sân 

golf và Biệt thự sinh thái Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. DXG cũng đã thống nhất nhận chuyển nhượng cổ phần 

CTCP Bất động sản Sài Đồng từ CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, và thực hiện góp thêm vốn để 

nâng sở hữu tại Bất động sản Sài Đồng lên trên 51%. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường đầu tuần tiếp tục tăng điểm với động lực đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn và không có nhiều biến 

động. Đa phần các cổ phiếu trên sàn đều tăng giảm nhẹ quanh mốc tham chiếu, các chỉ số chính vẫn sẽ duy 

trì đà tăng giảm đan xen tích lũy trở lại trong các phiên tiếp theo. Các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân 

hàng và Dầu khí sẽ là động lực dẫn dắt thị trường tiếp tục đà tăng trưởng trong tuần giao dịch này. Nhà đầu 

tư có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh để cơ cấu lại danh mục cổ phiếu trong tài khoản. 

 

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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