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TIN THẾ GIỚI  

Dầu khởi sắc khi nguồn cung tại Mỹ sụt giảm 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, khi những người 

tham gia thị trường tỏ ra lạc quan về báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ sụt giảm, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Leo dốc liền 6 phiên, vàng thế giới lên đỉnh 10 tuần 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 6 liên tiếp trong ngày thứ Năm, qua đó giúp 

đẩy giá kim loại quý lên mức đóng cửa cao nhất trong 10 tuần khi đồng USD nới rộng đà 

sụt giảm khi chỉ còn một ngày giao dịch trong năm 2017, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Đà tăng của lĩnh vực tài chính giúp Phố Wall tiến bước 
Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu tài 

chính và khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục phục hồi chậm chạp từ đà sụt giảm, Reuters 

đưa tin. (Chi tiết) 

Mỹ khởi động cuộc “chạy đua thuế”? 
Dự luật cải cách thuế vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành cuối tuần trước 

bị lo ngại sẽ tạo ra sân chơi không bình đẳng và châm ngòi cho cuộc chạy đua giữa các quốc 

gia để cắt giảm thuế doanh nghiệp. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2017 qua các con số 
GDP năm 2017 ước tăng 6,81% - vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các 

năm từ 2011-2016... (Chi tiết) 

Thủ tướng chấp thuận giảm giá BOT một số loại xe 
Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết Thủ tướng đã chấp thuận cho giảm giá phí 

BOT đối với loại xe nhóm 4 (xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng 

container 20 feet) và loại xe nhóm 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng 

container 40 feet). (Chi tiết) 

EVN lên tiếng việc 'né thuế', giấu lãi tỷ giá gần 5.000 tỷ 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng khoản lãi tỷ giá gần 5.000 tỷ đồng phải do GENCO 1 

hạch toán vì đây là lãi phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi 

Sơn 1... (Chi tiết) 

Việt Nam thăng hạng trong 3 cuộc đua toàn cầu 
Qua bốn năm triển khai Nghị quyết 19, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của 

nước ta năm 2017 được các tổ chức quốc tế ghi nhận cải thiện nhiều nhất. Ba bộ chỉ số đặt 

mục tiêu đều tăng điểm và tăng hạng. (Chi tiết) 

Doanh nghiệp nhập khẩu giảm bớt nỗi lo về vốn 
Cuối năm là thời điểm sức mua thị trường tăng nóng, cũng là lúc các ông chủ doanh nghiệp 

đau đầu ‘gom’ vốn. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - Ước tổng doanh thu 2017 đạt gần 1,947 tỷ đồng, tăng 70% so với kết 

quả năm 2016 và vượt 43% chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2017. Lãi ròng 2017 theo đó đạt 142,4 tỷ đồng, tăng 

32% so năm trước và vượt 9% chỉ tiêu kế hoạch. Riêng trong quý 4/2017, TDH ước doanh thu gần 402 tỷ và 

lãi 14,4 tỷ đồng. 

PET - Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Ước kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu hợp nhất 

9.816 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước nhưng vượt 9% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 202 tỷ 

đồng, giảm 4% và vượt nhẹ kế hoạch năm. 

PNC - CTCP Văn hóa Phương Nam - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định giữ nguyên 

diện cảnh báo đối với cổ phiếu PNC. Nguyên nhân do, BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 ghi nhạn 

lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là âm 5,96 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối tại ngày 30/06/2017 là âm 45,31 tỷ đồng. 

PTC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện - Thông báo đã bán thoái vốn toàn bộ 2,2 triệu cổ phần sở hữu tại 

CTCP Xi măng Sông Đà Yaly (SDY). 

FDC - CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM - Ngày 27/12 đã quyết định thông qua đơn từ 

nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty của ông Đoàn Ngọc Quang. 

PTL - CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu Khí - Quyết định chuyển nhượng hơn 19,61 triệu cổ phần sở hữu 

tại CTCP Đầu tư Dầu khí Nha Trang với giá 11.519 đồng/cổ phần cho CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất 

Xanh. 

PLX - CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Đã chuyển nhượng toàn bộ gần 3 triệu cổ phần, tương đương tỷ 

lệ 51% vốn sở hữu tại CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội. Thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 

25/12. 

VNF - CTCP VinaFreight - Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng 10 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ tại 

CTCP Cảng Mipec. Vinafreight cử ông Nguyễn Bích Lân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty là 

đại diện cho số cổ phần nêu trên và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Cảng Mipec. 

TMP - CTCP Thủy điện Thác Mơ – Đã quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Phú thôi 

giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 1/1/2018. Đồng thời, Công ty cũng thống 

nhất bầu ông Lê Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ 

ngày 1/1/2018 đến khi hoàn thành viên bổ nhiệm cán bộ thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách 

theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index chính thức vượt qua mốc kháng cự 970 điểm và chính thức lập đỉnh mới với động lực đến từ 

nhóm cổ phiếu Chứng khoán, Ngân hàng. Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017 nhiều khả năng sẽ tiếp tục 

là một phiên tăng điểm. Nhà đầu tư  tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ trung hạn, với nhà đầu tư ngắn hạn nên 

tiếp tục theo dõi các diễn biến của thị trường và chỉ giải ngân khi xu thế tăng của thị trường được củng cố.  

 

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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