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TIN THẾ GIỚI  

Đi đứt hơn 360 điểm, Dow Jones có 2 phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 
9/2016 
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm liền 2 phiên trong ngày thứ Ba (30/01), trong đó Dow 

Jones chứng kiến chuỗi lao dốc 2 ngày mạnh nhất kể từ tháng 9/2016, trước áp lực từ nhóm 

cổ phiếu y tế và đà tăng của lợi suất trái phiếu. (Chi tiết) 

Đi đứt hơn 360 điểm, Dow Jones có 2 phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 
9/2016 
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm liền 2 phiên trong ngày thứ Ba (30/01), trong đó Dow 

Jones chứng kiến chuỗi lao dốc 2 ngày mạnh nhất kể từ tháng 9/2016, trước áp lực từ nhóm 

cổ phiếu y tế và đà tăng của lợi suất trái phiếu. (Chi tiết) 

Vàng thế giới trồi sụt theo sự biến động của đồng USD 
Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục giảm nhẹ trong ngày thứ Ba, không thể giữ được đà 

tăng hồi đầu phiên khi đồng USD xóa bớt đà sụt giảm, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Lo ngại về sản lượng ở Mỹ, dầu giảm 2 phiên liên tiếp 
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh trong ngày thứ Ba, đánh dấu phiên sụt giảm thứ 

2 liên tiếp do những lo ngại về đà leo dốc của sản lượng dầu thô tại Mỹ, MarketWatch đưa 

tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

DN bán buôn, bán lẻ ngừng hoạt động nhiều nhất 
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1-2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp (DN) đăng 

ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 98.300 tỉ đồng. (Chi tiết) 

Tỉ lệ mua sắm online của người Việt tăng gấp 3 lần trong vòng một năm 
qua 
Theo khảo sát mới đây của Hội Doanh nghiệp HVNCLC, cách đây 1 năm mua sắm online 

mới chỉ chiếm 0,9%, thì chỉ sau một năm, kết quả khảo sát HVNCLC 2018 cho thấy số 

NTD chọn mua online đã tăng gấp ba lần (2,7%). (Chi tiết) 

Dòng vốn kỷ lục đầu tư vào Bạc Liêu 
Chứng kiến dòng vốn đầu tư mới vào Bạc Liêu, Thủ tướng bày tỏ, nếu biết khai thác hiệu 

quả, bền vững tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà gắn với xu hướng công nghệ mới, Bạc Liêu 

hoàn toàn có thể trở thành viên ngọc xanh bên bờ biển Tây Nam của Tổ quốc. (Chi tiết) 

Đào Bitcoin tại Việt Nam có dễ kiếm lãi? 
Bất chấp giá Bitcoin biến động khó lường và đối mặt với nhiều dự đoán không tích cực, 

nhiều người vẫn đang đổ xô đầu tư hệ thống đào tiền ảo Bitcoin hay còn được gọi là "trâu 

cày" để mong đem lại lợi nhuận lớn. (Chi tiết) 
Thu hồi nợ xấu hàng nghìn tỉ đồng 
Sau khi Ngân hàng Nhà nước mua lại bắt buộc, một số ngân hàng đã xử lý được số nợ xấu 

khá lớn trong thời gian qua. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát - Doanh thu hợp nhất cả năm ghi nhận 46.855 tỷ đồng, tăng 38% so với 

năm 2016. Lãi ròng đạt được hơn 8.000 tỷ đồng, không chỉ tăng 21% so năm trước mà còn vượt 33% con số 

chỉ tiêu. Riêng quý 4/2017, tổng doanh thu toàn Tập đoàn khoảng 12,928 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với 

cùng kỳ, LNST đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với quý 4/2016. 

DLG - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Năm 2017, DLG cán mốc doanh thu 2.888 tỷ đồng, tăng 15,9% 

so với năm 2016, vượt 3% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 99,6 tỷ, tăng trên 16% so với năm ngoái. 

FDC - CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM - Quý 4/2017, FDC ghi nhận khoản doanh thu 

thuần hơn 102,5 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 14,8 tỷ đồng, 

trong khi cùng kỳ năm 2016 âm 8 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu của FDC đạt 337 tỷ đồng, tăng 14% so 

với năm 2016, lợi nhuận sau thuế cả năm FDC đạt 16,2 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 23 tỷ đồng. 

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang - Quý 4/2017, doanh thu thuần của DQC đạt 378,8 tỷ đồng, tăng trưởng 

hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ chỉ đạt mức 36,4 

tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ. 

REE - CTCP Cơ Điện Lạnh - Năm 2017, tổng doanh thu suýt soát 5.000 tỷ đồng, tăng 36% so năm 2016, lãi 

ròng ghi nhận 1.377 tỷ đồng, tăng trưởng 26% và vượt kế hoạch năm 21%. Riêng quý 4/2018, tổng doanh thu 

đạt 1.669 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, do khoản lợi nhuận từ liên doanh, liên kết lại sụt giảm mạnh nên 

lợi nhuận ròng cuối cùng dừng tại 338 tỷ đồng, giảm 44%. 

TH1 - CTCP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam - Công bố kết quả kinh doanh năm 2017 với khoản lỗ 

ròng hơn 142 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ 3 thua lỗ liên tiếp và đứng trước nguy cơ hủy niêm yết. 

BMP - CTCP Nhựa Bình Minh - Quý 4/2017, doanh thu thuần của BMP gần 1,206 tỷ đồng, tăng 45% so năm 

2016, lãi ròng đạt 123 tỷ đồng, tăng 40,5%. Lũy kế cả năm 2017, tổng doanh thu đạt 4,057 tỷ đồng, tăng 10% 

so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng lại giảm khoảng 25% về mức 471 tỷ đồng. 

VRE - CTCP Vincom Retail - Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 với doanh thu thuần 1.522 

tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 528 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2017, VRE đạt doanh 

thu thuần 5.518 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 2.016 tỷ đồng, giảm 17%. Với kết 

quả trên, VRE đã vượt 20% chỉ tiêu doanh thu và tương đương 94,5% kế hoạch lợi nhuận. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số chính bất ngờ lội ngược dòng thành công trong phiên chiều nay, bất chấp phần lớn thời gian giao 

dịch trước đó chìm trong sắc đỏ. Trợ lực cho thị trường trong phiên hôm nay là nhóm Bất động sản, khi nhóm 

này thu hút dòng tiền khá tốt, một số cổ phiếu tăng kịch trần như DIG, DXG, SCR, CEO,... Với việc dòng tiền 

có sự luân chuyển liên tục giữa các nhóm ngành mà chưa có dấu hiệu rút ra, là điểm khá tích cực trong việc 

duy trì đà tăng trưởng của thị trường. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp chỉnh của thị trường để gia tăng tỷ 

trọng cổ phiếu và bán ra khi được giá. Với nhà đầu tư trung hạn thì tiếp tục nắm giữ danh mục cổ phiếu. 

 

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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