
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới có tháng sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 10/2017 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ vào phút cuối cùng trong phiên ngày thứ 

Tư, qua đó góp phần khiến vàng ghi nhận tháng sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 10/2017, ngay 

cả khi đồng USD tăng thấp hơn so với ấn tượng, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dow Jones tụt gần 400 điểm, ghi nhận tháng tồi tệ nhất trong 2 năm 
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong ngày thứ Tư khi thị trường rơi vào trạng thái bán tháo 

vào cuối phiên, chủ yếu do những lo ngại về việc lãi suất nhanh hơn dự báo. Trong đó, Dow 

Jones và S&P 500 đều ghi nhận tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 1/2016. (Chi tiết) 

Dầu sụt gần 5% trong tháng lao dốc đầu tiên kể từ tháng 8/2017 
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh trong ngày thứ Tư, trong đó hợp đồng dầu WTI 

chấm dứt chuỗi 5 tháng leo dốc liên tiếp, khi dữ liệu cho thấy dự trữ dầu tại Mỹ tăng mạnh 

hơn dự báo, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Đức xem lại quy định về cổ phần sau vụ tỷ phú đầu tư vào Daimler 
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức sẽ xem xét lại quy định về việc các nhà 

đầu tư cần thông báo việc nắm giữ cổ phần ở một công ty sau vụ tỷ phú Lý Thư Phúc của 

Trung Quốc thông qua công ty sản xuất ôtô Geely mua lại 9,69% cổ phần của tập đoàn sản 

xuất ôtô Daimler trị giá 7,2 tỷ euro. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: “Đinh đóng rồi, khó nhổ lắm” 
Chủ trì cuộc kiểm tra các bộ, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ và công tác kiểm tra 

chuyên ngành, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng phản ánh, một số quy định về điều kiện kinh doanh còn chung 

chung, mang tính “cài cắm câu chữ” để rồi lúc “vui vẻ” thì cho qua, “không vui vẻ thì bắt 

luôn”. (Chi tiết) 

Hệ số chuyển giao công nghệ từ FDI của Việt Nam thua cả Lào, Campuchia! 
Đó là thông tin được TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại – Công nghiệp Viêt 

Nam cho biết tại buổi nói chuyện chuyên đề về thu hút đầu tư vào Đà Nẵng do Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng 28/2! (Chi tiết) 

Vẫn ám ảnh với nợ thuế 
Để đạt mục tiêu về thu nợ thuế năm 2018, Tổng cục Thuế đã có công văn giao chỉ tiêu thu 

tiền thuế nợ năm 2018 cho cục thuế các tỉnh, thành phố... (Chi tiết) 

Lãi suất, tỷ giá USD/VND và những biến số thời gian tới 
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng và 

tỷ giá USD/VND cùng có những thay đổi nhanh. Và một lần nữa, Chính phủ tiếp tục nêu 

định hướng phấn đấu giảm lãi suất cho vay. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

GAS - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và sẽ trình Đại hội 

đồng cổ đông tới đây với chỉ tiêu doanh thu trên 52.000 tỷ đồng, tương đương kế hoạch năm 2017; lợi nhuận 

trước thuế và sau thuế lần lượt là trên 7.800 tỷ đồng và 6.200 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 30% so với mức thực 

hiện trong năm 2017 (lãi ròng 9.577 tỷ đồng); tỷ lệ cổ tức 30%. 

VCS - CTCP Vicostone - HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ 

đông tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Năm 2018 Vicostone đặt 

mục tiêu đạt 5.290 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 20% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 

1.355 tỷ đồng, tăng 20,44% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. 

CNG - Công ty cổ phần CNG Việt Nam - Năm tài chính 2018, với giả định giá dầu thế giới ở mức 55 

USD/thùng, giá FO 11.124 đồng/kg (chưa bao gồm VAT), CNG đặt mục tiêu tổng sản lượng CNG đạt 132 

triệu SM3, doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 118 tỷ đồng và 94 tỷ đồng, cổ tức 

dự kiến là 25%. 

NNC - CTCP Đá Núi Nhỏ - Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý I/2018 với chỉ tiêu khai 

thác 200.000 m3 sản phẩm, doanh thu 123,97 tỷ đồng, lợi nhuận 44 tỷ đồng. Ngoài ra, NNC cũng thông báo 

ngày 20/3 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh 

toán bắt đầu từ ngày 04/4/2018. 

GMD - CTCP Gemadept - Ngày 09/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 và tạm 

ứng cổ tức đặt biệt, ngày đăng ký cuối cùng là 12/3. Theo đó, cổ tức năm 2016 được trả bằng tiền mặt theo tỷ 

lệ 15%, cổ tức đặc biệt được trả cũng bằng tiền mặt theo tỷ lệ 65%. Thanh toán bắt đầu từ ngày 28/3/2018. 

BMP - CTCP Nhựa Bình Minh - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa có thông báo 

về việc phê duyệt mức giá chào bán cạnh tranh 24.159.906 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 29,51% vốn, với giá 

khởi điểm là 96.500 đồng/cổ phần. Thời gian tổ chức đợt chào bán bắt đầu từ 14h30’ ngày 9/3/2018. 

ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại 

hội cổ đông thường niên 2018 là 20/3/2018. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau. Bên cạnh đó, 

ROS cũng vừa chấp thuận đề nghị thôi chức vụ Phó tổng giám đốc của bà Trần Thị Tố Dung kể từ ngày 28/2. 

DCL - CTCP Dược phẩm Cửu Long - Ngày 27/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn chấp thuận 

cho điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống còn 32,57%. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Đà tăng điểm của các chỉ số chính tiếp tục được duy trì nhờ trợ lực đến từ các cổ phiếu Ngân hàng, Chứng 

khoán trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Tình trạng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu diễn ra khá mạnh mẽ 

và không phải nhóm ngành nào cũng tăng điểm. Trong phiên giao dịch ngày mai, rung lắc có thể sẽ xuất hiện 

trở lại khi mà các chỉ số chính tiến sát đến các vùng kháng cự ngắn hạn. Nhà đầu tư  có thể thực hiện chốt lời 

một phần danh mục ngắn hạn và thực hiện mua lại khi giá rẻ.  

 

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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