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TIN THẾ GIỚI  

Australia: Chiến tranh thương mại ảnh hưởng tới tăng trưởng toàn cầu 
Ngày 4/3, Australia lên tiếng phản đối những biện pháp trả đũa cũng như cảnh báo sự bùng 

phát một cuộc chiến tranh thương mại có thể làm chậm lại tăng trưởng kinh tế toàn cầu, 

trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các nền kinh tế hàng đầu thế giới liên quan kế 

hoạch của Mỹ tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu. (Chi tiết) 

Tổng thống Mỹ cảnh báo đánh thuế đối với ôtô nhập khẩu từ EU 
Trong một diễn biến cho thấy căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) 

chưa thể hạ nhiệt, ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế đối với xe 

ôtô nhập khẩu từ EU nếu khối này áp dụng các biện pháp đáp trả kế hoạch của Washington 

liên quan các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu. (Chi tiết) 

Phố Wall chứng kiến tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2/2018 
S&P 500 đã kết thúc một đầy biến động với đà tăng trong ngày thứ Sáu, nhưng các chỉ số 

chứng khoán chính đều ghi nhận tuần sụt giảm tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 2/2018, khi lời đe 

dọa của Tổng thống Donald Trump sẽ áp đặt mức thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm đã 

khiến nhà đầu tư lo lắng, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới giảm nhẹ tuần qua bất chấp đà tăng mạnh trong phiên 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng mạnh trong ngày thứ Sáu, khi mối đe dọa của 

một cuộc chiến thương mại toàn cầu đã khiến chứng khoán và đồng USD suy yếu, qua đó 

hỗ trợ cho các tài sản trú ẩn an toàn như kim loại quý. Vàng cũng nhận được sự thúc đẩy từ 

việc nhà đầu tư mua vàng để phòng ngừa khi giá cả leo thang, MarketWatch đưa tin. (Chi 

tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Đổ vốn lớn vào nông nghiệp 
Chỉ tính riêng 25 dự án lớn của các doanh nghiệp đã thu hút được hơn 27.000 tỉ đồng đầu 

tư, phát triển nông nghiệp. (Chi tiết) 

Chi thường xuyên lên đến hơn 83% tổng chi ngân sách 
Tỷ lệ chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách Nhà nước trong 2 tháng đầu năm đã lên 

đến 83,1%; trong khi chi đầu tư phát triển chỉ chiếm 4,2%. (Chi tiết) 

Tiếp tục kiến nghị giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực công nghệ cao 
Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá 

nhân trong đó giảm 50% đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực 

công nghệ cao làm việc cho dự án thuộc 4 lĩnh vực công nghệ cần ưu tiên đầu tư phát triển. 

(Chi tiết) 

Lạm phát Việt Nam hai tháng đầu năm cao hơn hẳn các nước trong khu 
vực! 
SSI Retail Research cho biết nhiều yếu tố dồn dập đã khiến lạm phát của Việt Nam tăng 

cao. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 

doanh thu dự kiến là 18,200 tỷ đồng, LNST 990 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 38.6% so với thực hiện năm 

2017. MPC dự kiến sau khi được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước sẽ chuyển sàn giao dịch từ UPCoM 

sang HOSE trong năm 2018 theo đề xuất từ nhiều cổ đông. Bên cạnh đó, MPC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ 

thông qua các đợt phát hành cổ phiếu. 

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - HĐQT MWG sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2018 với 

doanh thu dự kiến 86.390 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.603 tỷ đồng, 

tăng 18% so với thực hiện năm 2017. 

PXT - CTCP Xây lắp đường ống Bể chứa Dầu khí - Công bố kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tổng giá trị 

sản lượng thực hiện dự kiến đạt 257 tỷ đồng, doanh thu dự kiến 231 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ 

đồng. 

DMC - CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ 

tiêu lợi nhuận tăng trưởng 8% so với năm 2017, phấn đấu đạt 225 tỷ đồng, mục tiêu doanh thu 2018 đạt 1.468 

tỷ đồng, tăng 9,5% so với thực hiện năm trước đó. 

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài trên 

sàn SGX-ST (Sở giao dịch Chứng khoán Singapore) hoặc một Sở GDCK nào khác. Thời gian thực hiện dự 

kiến trong năm 2018 hoặc 2019. Bên cạnh đó, cổ đông NVL cũng thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối 

đa 100 triệu cp trong năm 2018 với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần phổ thông hiện hữu tại 

thời điểm chào bán được xác định theo BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán. 

PGD - CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Đã công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

với doanh thu dự kiến 7.087 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 180,2 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 17%. 

Ngày 28/3 tới là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018, dự kiến sẽ diễn ra vào 

ngày 19/4 tại TP.HCM. 

DHT - Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây – Đã thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 về việc sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành 

2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm. Ngoài ra, Hội đồng quản trị 

DHT cũng thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài. Tỷ lệ phát 

hành 30% theo vốn điều lệ Công ty. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Dòng tiền liên tục luân chuyển từ các nhóm ngành đã tăng nóng sang những nhóm chưa tăng nhiều, tâm điểm 

hôm nay thuộc về nhóm Bất động sản với những cái tên quen thuộc như DIG, DXG, SCR, VCG,... Bên cạnh 

đó, các cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán cũng hồi phục về cuối phiên giúp các chỉ số chính xanh điểm trở 

lại. Trong các phiên giao dịch sắp tới, thị trường có khả năng sẽ diễn ra theo kịch bản tăng điểm, với động 

lực đến từ các cổ phiếu Bất động sản. Nhà đầu tư có thể tiếp tục chiến lược lướt sóng trong phiên, và tận 

dụng những nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng 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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