
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Đâu là những TTCK tăng mạnh nhất trên thế giới trong năm 2017? 
Thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một năm đầy thăng hoa khi các chỉ số chính trên 

Phố Wall liên tục lập kỷ lục liên tiếp. Nhưng không chỉ có thị trường Mỹ như thế. (Chi tiết) 

Phố Wall khởi sắc nhờ đà tăng của cổ phiếu công nghệ 
Chứng khoán Mỹ quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Tư, khi đà tăng của một số cổ phiếu 

công nghệ lớn xóa bớt đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu năng lượng, qua đó giúp các chỉ số 

chứng khoán chính khởi sắc, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới tăng liền 4 phiên, giá đồng lên cao nhất trong gần 4 năm 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng 4 phiên liên tiếp trong ngày thứ Tư, nới rộng đà leo dốc 

lên đỉnh 4 tuần khi hầu hết các kim loại đều nhảy vọt trước thềm năm mới 2018, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu rút khỏi đỉnh hơn 2 năm vì nhà đầu tư chốt lời 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu sụt giảm vào ngày thứ Tư, một ngày sau khi lên 

mức cao chưa từng thấy trong hơn 2 năm sau khi xuất hiện thông tin về vụ nổ đường ống 

dẫn dầu ở Libya, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Hơn 2.500 ô tô Nga được nhập miễn thuế vào Việt Nam từ 2018 
Trong giai đoạn 2018-2022, Việt Nam sẽ cho phép các liên doanh Nga- Việt được NK miễn 

thuế 2.550 xe nguyên chiếc và 13.500 bộ phụ tùng lắp ráp ô tô để bán thăm dò dung lượng 

và thị hiếu của thị trường. (Chi tiết) 

Vì sao du khách quốc tế tăng kỷ lục? 
2017 được coi là năm phát triển ấn tượng của du lịch Việt Nam với lượng khách quốc tế cao 

chưa từng có với gần 13 triệu lượt. (Chi tiết) 

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương 'chốt' nhiệm vụ 2018 
Sáng 28/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ bắt đầu Hội nghị 

trực tuyến với các địa phương, tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh 

tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự 

và phát biểu chỉ đạo. (Chi tiết) 

"Khoanh vùng" các trường hợp cấm SCIC rót vốn đầu tư 
SCIC không được góp vốn cùng công ty con để thành lập công ty cổ phần, công ty trách 

nhiệm hữu hạn hoặc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh... (Chi tiết) 

4 thị trường trọng điểm nắm 216 tỷ USD kim ngạch XNK của Việt Nam 
Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 11/2017, có 4 đối tác thương mại 

mà Việt Nam đạt trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu trên 20 tỷ USD gồm: Trung Quốc; Hàn 

Quốc; Hoa Kỳ và Nhật Bản. (Chi tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietstock.vn/2017/12/dau-la-nhung-ttck-tang-manh-nhat-tren-the-gioi-trong-nam-2017-773-573751.htm
https://vietstock.vn/2017/12/dau-la-nhung-ttck-tang-manh-nhat-tren-the-gioi-trong-nam-2017-773-573751.htm
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https://vietstock.vn/2017/12/pho-wall-khoi-sac-nho-da-tang-cua-co-phieu-cong-nghe-773-573737.htm
https://vietstock.vn/2017/12/vang-the-gioi-tang-lien-4-phien-gia-dong-len-cao-nhat-trong-gan-4-nam-759-573736.htm
https://vietstock.vn/2017/12/vang-the-gioi-tang-lien-4-phien-gia-dong-len-cao-nhat-trong-gan-4-nam-759-573736.htm
https://vietstock.vn/2017/12/dau-rut-khoi-dinh-hon-2-nam-vi-nha-dau-tu-chot-loi-34-573735.htm
https://vietstock.vn/2017/12/dau-rut-khoi-dinh-hon-2-nam-vi-nha-dau-tu-chot-loi-34-573735.htm
http://cafef.vn/hon-2500-o-to-nga-duoc-nhap-mien-thue-vao-viet-nam-tu-2018-20171227203853443.chn
http://cafef.vn/hon-2500-o-to-nga-duoc-nhap-mien-thue-vao-viet-nam-tu-2018-20171227203853443.chn
http://cafef.vn/vi-sao-du-khach-quoc-te-tang-ky-luc-20171228073728271.chn
http://cafef.vn/vi-sao-du-khach-quoc-te-tang-ky-luc-20171228073728271.chn
http://cafef.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-chinh-phu-voi-cac-dia-phuong-chot-nhiem-vu-2018-20171228075646333.chn
http://cafef.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-chinh-phu-voi-cac-dia-phuong-chot-nhiem-vu-2018-20171228075646333.chn
http://cafef.vn/khoanh-vung-cac-truong-hop-cam-scic-rot-von-dau-tu-20171228081441349.chn
http://cafef.vn/khoanh-vung-cac-truong-hop-cam-scic-rot-von-dau-tu-20171228081441349.chn
http://cafef.vn/4-thi-truong-trong-diem-nam-216-ty-usd-kim-ngach-xnk-cua-viet-nam-20171227205643239.chn
http://cafef.vn/4-thi-truong-trong-diem-nam-216-ty-usd-kim-ngach-xnk-cua-viet-nam-20171227205643239.chn


 

 

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

C32 - CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 680 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng, cổ tức 24%/vốn điều lệ. Ngoài ra, C32 cũng ước kết quả kinh doanh 

2017 với doanh thu 548,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 95 tỷ đồng. 

LDG - CTCP Đầu tư LDG - Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 khá tham vọng với các chỉ 

tiêu doanh thu gấp 1,75 lần, lợi nhuận ròng gấp hơn 2 lần kế hoạch năm 2017. Theo đó, năm 2018, LDG đặt 

chỉ tiêu doanh thu thuần 2.633 tỷ đồng, tăng 175,6% so với kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận sau thuế 554 tỷ 

đồng, tăng 121,6% so với kế hoạch năm trước. 

SMT - CTCP Vât liệu điện và Viễn thông Sam Cường - Năm 2017 doanh thu thực hiện của SMT sẽ đạt mức 

340 tỷ đồng, ứng với 97,14% kế hoạch. Về mặt lợi nhuận sau thuế, SMT sẽ thực hiện được 87,14% kế hoạch 

năm 2017 với 12,2 tỷ đồng. HĐQT cũng đã thông qua phương án vay hạn mức tín dụng tại TPBank số tiền 30 

tỷ đồng. Đồng thời, thống nhất bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Oanh giữ chức kế toán trưởng, thời hạn 3 năm từ 

ngày 01/01/2018. 

KKC - CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí – Năm 2018 về doanh số, HĐQT đề ra mục tiêu là 300 tỷ 

đồng. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch là 7 tỷ đồng. Mức trả cổ tức cho năm 2018 dự kiến sẽ là 10%. 

VHG - CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam - Dự kiến sở hữu tối đa 49% cổ phần của CTCP Sản xuất Ứng dụng 

Công nghệ cao Thái Sơn. Theo đó, khối lượng giao dịch và mức giá sẽ được hai bên đàm phán, đảm bảo được 

hiệu quả đầu tư. 

HQC - CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân – Đã có nghị quyết mua gần 5 triệu cổ phiếu 

quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi trừ đi các khoản trích lập các quỹ. Giao dịch thực hiện theo 

phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, Giá đặt mua nhỏ hơn hoặc bằng giá tham chiếu cộng (giá tham chiếu x 

50% biên độ dao động cổ phiếu). Giá mua không quá 4.000 đồng/cổ phiếu. 

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. 

NTL - CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Ngày 09/1/2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 10/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 25/1/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Mặc dù duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên, nhưng các chỉ số chính vẫn chưa thể 

hoàn toàn bứt phá qua các vùng kháng cự. Nguyên do đến từ áp lực chốt lời ngắn hạn ở một số cổ phiếu Dầu 

khí, vốn hóa lớn, cộng thêm tâm lý nghỉ lễ đến gần. Tuy nhiên, lực cầu vẫn còn khá tích cực ở nhóm cổ phiếu 

trụ, cộng thêm việc mua ròng liên tục của khối ngoại sẽ là động lực giữ cho nhịp tăng giá của thị trường được 

duy trì.  Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì trạng thái nắm giữ trung hạn, đồng thời vẫn nên hạn chế mua bán 

cho mục tiêu ngắn hạn khi khối lượng giao dịch và xu hướng thị trường có thể sẽ tăng giảm thất thường, 

không ổn định trong những phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017. 

 

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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