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TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới xuống thấp nhất từ đầu năm đến nay 
Các hợp đồng vàng tương lai giảm mạnh xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ đầu năm đến 

nay trong ngày thứ Năm, sau khi ghi nhận tháng sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 10/2017, khi 

chỉ số đồng USD dao động quanh đỉnh 6 tuần, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu xuống đáy 2 tuần khi sản lượng tại Mỹ lên kỷ lục mới 
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh xuống mức đóng cửa thấp nhất trong 2 tuần vào 

ngày thứ Năm, một ngày sau khi dữ liệu cho thấy dự trữ và sản lượng dầu thô tại Mỹ nhảy 

vọt, cùng với sự gia tăng bất ngờ của dự trữ xăng, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vai trò của Mỹ trên thị trường dầu lửa thế giới đang thay đổi thế nào? 
Vai trò của Mỹ trên thị trường dầu lửa toàn cầu đã có sự thay đổi lớn trong năm 2017. Với 

sản lượng dầu đá phiến liên tục tăng, Mỹ ngày càng giảm bớt sự phụ thuộc vào một số 

nguồn dầu nhập khẩu truyền thống. (Chi tiết) 

Dow Jones lại giảm hơn 400 điểm sau nhận định của Donald Trump 
Dow Jones và S&P 500 giảm hơn 1% phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày thứ Năm, sau khi 

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu thép và nhôm, qua đó làm dấy 

lên lo ngại giá cả tăng cao và chiến tranh thương mại, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Thủ tướng: Sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn 
Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng cho rằng trước giá 

cả, tình hình thế giới có nhiều biến đổi, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải chú 

trọng ổn định kinh tế vĩ mô, cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn… (Chi tiết) 

Dự án bê bết hồi sinh 
Các dự án sản xuất đạm, khai thác quặng sắt đã bắt đầu có chuyển biến theo hướng "sáng 

sủa" hơn. (Chi tiết) 

Bộ Tài chính đề nghị xóa hơn 26.500 tỷ đồng nợ thuế các loại 
Tổng số tiền nợ thuế, chậm nộp, phạt không thể thu hồi tính tới 31/12/2017 đã lên tới hơn 

35.300 tỷ đồng, chiếm gần 45% tổng số nợ thuế. (Chi tiết) 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Nhìn chung tình hình kinh tế 2 tháng đầu năm 
vẫn giữ xu thế tích cực! 
Chiều ngày 1/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì 

cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018. (Chi tiết) 

Cảnh báo chiêu chuyển "tiền đen" ra nước ngoài 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh vừa ký văn bản gửi Cục Hải quan 

các tỉnh, thành phố cảnh báo về hiện tượng chuyển ngoại tệ ra nước ngoài bằng thủ đoạn 

nhập khống phần mềm. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh - Năm 2018, DXG dự kiến bán 28.131 sản phẩm, doanh thu ước tính 5.000 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 42% so với thực hiện năm 2017. Cổ tức kế hoạch 

2018 đề xuất là 20% trong đó cổ tức tạm ứng trong năm 2018 bằng cổ phiếu nhưng không vượt quá 10% trên 

vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Trong năm nay, Công ty dự kiến phát triển thêm 30 dự án, 

trong đó 16 dự án đầu tư trực tiếp và sẽ tập trung triển khai là Dự án Gem Riverside, Gem Premium, Opal 

City, Lux Riverview, Lux Star, Sài Đồng. 

PXT - CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

với chỉ tiêu doanh thu 231 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng vừa cho biết, Đại 

hội cổ đông thường niên 2018 sẽ được dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2018, tại Khách sạn Grand TP. Vũng 

Tàu. 

AGF - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có công 

văn quyết định đưa cổ phiếu AGF vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 07/3/2018. Nguyên nhân do AGF 

tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 

31/1/2018, do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2017 là con số âm. 

GMC - CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn - Ngày 28/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ 

tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 29/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, 

thanh toán bắt đầu từ 19/4/2018. 

SHI - CTCP Quốc tế Sơn Hà - Dự kiến ngày 21/3 tới là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm 

ứng cổ tức. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/4/2018. 

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Thông báo, kể từ ngày 28/2, ông Soekhee Won không còn là Phó tổng giám 

đốc của Tập đoàn và Tổng giám đốc của MCH và MSC. Ông Soekhee cũng không còn là Thành viên Hội 

đồng Thành viên và Thành viên HĐQT của MCH, Công ty TNHH Masan Brewery và MSC. 

BCG - Công ty cổ phần Bamboo Capital – Đã thông qua nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Thuận. Theo đó, BCG sẽ chuyển nhượng toàn bộ 5,02 tỷ đồng vốn góp tại 

Phú Thuận, tương đương 50,2% vốn điều lệ của Phú Thuận cho đối tác phù hợp theo từng thời điểm và theo 

quy định của pháp luật. 

CCI - CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi - Ngày 19/3 là ngày giao dịch không hưởng 

quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt 

theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/5/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực chốt lời ngắn hạn diễn ra khiến các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm ngày hôm nay. Điều này cũng là 

dễ hiểu khi các nhóm Ngân hàng, Dầu khí liên tục có chuỗi ngày tăng điểm mà chưa có đợt điều chỉnh nào rõ 

nét. Trong phiên giao dịch ngày mai, thị trường có thể tiếp tục giảm điểm, khi mà áp lực chốt lời tiếp tục diễn 

ra mạnh hơn. Nhà đầu tư có thể tiếp tục canh giảm bớt tỷ trọng trong ngắn hạn và thực hiện mua lại khi giá 

đã về các vùng hấp dẫn. 

 

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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