
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

     
TIN THẾ GIỚI  

Phố Wall rút khỏi mức kỷ lục do đà suy yếu của nhóm cổ phiếu tài chính 
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong ngày thứ Năm, chủ yếu là do đà suy yếu của nhóm cổ 

phiếu tài chính, cùng với đà sụt giảm của cổ phiếu Caterpillar, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu xuống mức thấp nhất trong 3 tuần 
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm phiên thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp nhất trong 3 tuần 

vào ngày thứ Năm, sau khi dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho biết nguồn cung dầu thô nội địa 

đạt mức kỷ lục và sản lượng tăng cao trong tuần trước, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng chứng kiến phiên sụt giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay 
Các hợp đồng vàng tương lai ghi nhận phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2017 đến 

nay, đồng thời rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần, sau khi đồng USD chạm mức cao 

nhất kể từ tháng 1/2017 nhờ những nhận định từ các quan chức Fed về việc nâng lãi suất 

trong thời gian tới, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Chuyện gì đang xảy ra ở Scotland và ảnh hưởng thế nào đến bảng Anh? 
Những lo lắng về việc Scotland sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ Hai để đòi lại 

“độc lập” chủ quyền có thể tác động nặng nề đến đồng bảng Anh (GBP), vốn đã bị đẩy 

xuống mức thấp vì những quan ngại về sự ra đi của chính vương quốc Anh khỏi Liên minh 

châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Doanh nghiệp phát hành gần 130 nghìn tỷ trái phiếu năm 2016, gấp 3 lần 
năm 2015 
Trái phiếu đang từng bước trở thành kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp nhưng quy 

mô thị trường trái phiếu vẫn nhỏ chỉ chiếm 5,27% GDP. Các năm tới, khuôn khổ pháp lý sẽ 

được hoàn thiện tạo điều kiện cho các chủ thể huy động qua kênh trái phiếu. (Chi tiết) 

Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Sân bay Paris đầu tư vào Việt Nam 
Chiều 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, tại buổi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập 

đoàn Sân bay Paris (Aeroports de Paris - ADP) Augustin de Romanet, Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc đã nhấn mạnh chủ trương mở cửa bầu trời, hoan nghênh doanh nghiệp đầu tư 

vào lĩnh vực hàng không trong bối cảnh du lịch Việt Nam phát triển mạnh mẽ. (Chi tiết) 

Vinalines nắm giữ và khai thác các cảng biển có vị trí chiến lược 
Vinalines tập trung phát triển và khai thác hiệu quả các cảng biển đang nắm giữ ở những vị 

trí chiến lược tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. (Chi tiết) 

Đầu năm 2017, Mỹ không còn là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất 
Nửa đầu tháng 1/2017, giá trị XK cá tra sang thị trường Mỹ đột ngột giảm mạnh 22,7%, đạt 

9,55 triệu USD, thấp hơn giá trị XK sang Trung Quốc và EU. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ XK 

như giai đoạn này, Mỹ sẽ không còn là thị trường XK cá tra dẫn đầu của Việt Nam nữa mà 

có nhiều khả năng thay thế bằng thị trường Trung Quốc - Hong Kong. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

PVB - CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam – Đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với khoản lỗ ròng dự 

kiến là 25 tỷ đồng, chỉ tiêu doanh thu cho năm 2017 giảm đến 59% so với kế hoạch năm trước, ước đạt 102 tỷ 

đồng. 

UDC - CTCP XD & PT Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Công bố Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2017 với lãi trước thuế tăng gấp đôi so với kết quả thực hiện năm 2016, ở mức 18,47 tỷ đồng tuy 

nhiên tổng doanh thu chỉ tương đương 62% cùng kỳ, ước đạt 619 tỷ đồng. 

TIC - CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên – Doanh thu năm 2017 ước đạt gần 55 tỷ đồng, tăng 14% so với thực 

hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch chỉ tăng nhẹ 8% so với thực hiện năm 2016, đạt 32,3 tỷ đồng. 

TIC dự kiến chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14%, trước đó Công ty đã chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 13%. 

ITC - CTCP Đầu tư kinh doanh Nhà – HĐQT thông báo, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối 

với ông Nguyễn Thúc Quang kể từ ngày 01/3. Đồng thời, bầu ông Trương Minh Thuận giữ chức vụ Chủ tịch 

Công ty thay thế ông Quang. 

VNM - CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk - Ngày 14/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội 

cổ đông thường niên 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 15/3. Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức vào 8h00’ 

ngày 15/4/2017 tại Tòa nhà Times Square, 22 – 36 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. 

SAB - Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco - Thông báo, ngày 17/3 tới sẽ chốt danh sách 

cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty. Theo đó, Đại hội dự kiến 

được tổ chức vào ngày 18/4/2017, chi tiết địa điểm, nội dung cuộc họp sẽ được thông báo sau. 

OGC - CTCP Tập đoàn Đại Dương – HĐQT thông báo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017. Theo đó, tính 

riêng Công ty mẹ, OGC đặt mục tiêu tổng doanh thu 122 tỷ đồng, tổng chi phí 101 tỷ đồng và lợi nhuận sau 

thuế 21 tỷ đồng. Đối với chỉ tiêu hợp nhất, OGC đặt kế hoạch 1.271 tỷ đồng doanh thu, 1.247 tỷ đồng chi phí 

và lợi nhuận sau thuế là âm 14 tỷ đồng. 

FIT - CTCP Tập đoàn F.I.T - Ngày 17/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông 

thường niên 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/3. Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 

15/4/2017 tại Hội trường tầng 6, tòa Center – Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

TIP - CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty sẽ 

được tổ chức vào 8h00’ ngày 23/3/3017 tại Hội trường Công ty, đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cùng ngày, Công ty cũng đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch 

HĐQT của ông Cao Ngọc Đức do ông Đức đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Các cổ phiếu lớn đều đồng loạt giảm giá là nguyên nhân chính khiến cho thị trường tiếp tục giảm điểm. Tuy 

nhiên, mức giảm của hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đều không phải quá mạnh do vẫn còn nhận được lực 

đỡ từ nhiều cổ phiếu lớn khác là HPG, EIB, VCG, VCS… Trong phiên giao dịch ngày mai, thị trường có khả 

năng vẫn tiếp tục giao dịch giằng co trong biên độ hẹp. Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục đứng ngoài quan sát thị 

trường. Đối với nhà đầu tư trung hạn thì có thể canh những nhịp điều chỉnh trong phiên để thực hiện cơ cấu 

lại danh mục. 

  

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: 045624626, máy lẻ 717, email: TVDT@abs.VN 
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