
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Dow Jones leo dốc 300 điểm khi lo ngại về cuộc chiến thương mại dịu bớt 
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong ngày thứ Hai, khi những lo ngại về một cuộc chiến 

thương mại toàn cầu dịu bớt do nhà đầu tư cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể 

rút lại lời đe dọa áp đặt thuế mới đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu, Reuters đưa tin. 

(Chi tiết) 

Dầu tăng hơn 2%, mạnh nhất trong gần 3 tuần 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh trong ngày thứ Hai, ghi nhận phiên tăng mạnh 

nhất cả về phương diện đồng USD lẫn phần trăm trong gần 3 tuần, sau khi một báo cáo cho 

biết dự trữ dầu thô tại trung tâm lưu trữ dầu ở Cushing, Okla, sụt giảm, MarketWatch đưa 

tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới suy yếu khi đồng USD khởi sắc 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Hai, khi sức ép từ đà tăng 

của đồng USD và chứng khoán đã xóa bớt sự hỗ trợ đối với tài sản trú ẩn an toàn hồi đầu 

phiên xuất phát từ những lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu cùng với sự 

không chắc chắn đối với Liên minh Châu Âu (EU) sau cuộc bầu cử ở Italy, MarketWatch 

đưa tin. (Chi tiết) 

Phải chăng tuyên bố áp thuế của Donald Trump chỉ là chiến thuật đàm 
phán về NAFTA? 
Đưa ra thỏa thuận NAFTA tốt hơn cho Mỹ, và Donald Trump sẽ không áp thuế nhập khẩu 

lên nhôm và thép đối với Canada và Mexico. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Là thành phố lớn thứ 2 cả nước nhưng người lao động ở Hà Nội nhận 
lương trung bình thấp hơn cả Đà Nẵng, Bình Dương hay Bắc Ninh! 
Hà Nội chỉ đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách về mức lương trung bình cao nhất, theo 

VietnamWorks. TPHCM là địa phương mà người lao động được hưởng lương cao nhất. 

(Chi tiết) 

Bộ Công Thương: Doanh nghiệp Việt cần tận dụng lợi thế của CPTPP Kinh 
tế 
Hôm qua, phiên bản cuối cùng của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP) được hoàn tất và công bố. Những điều khoản mà Mỹ từng đòi đưa 

vào bị hoãn áp dụng, nhưng vẫn có khả năng sẽ được hồi phục như một cách thể hiện sự sẵn 

sàng đón Mỹ quay lại. (Chi tiết) 

158 triệu USD hỗ trợ đầu tư các dự án tiết kiệm năng lượng 
Các doanh nghiệp công nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn tài chính trung và dài hạn 

để thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng. (Chi tiết) 

Chấm điểm 16 bộ về cắt giảm thủ tục 
Trong khi, Bộ Công Thương đi đầu cắt giảm hàng trăm thủ tục thì nhiều bộ mới ở trạng thái 

"đang đề xuất"... (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát - Năm 2018, HPG đặt mục tiêu doanh thu đạt 55.000 tỷ đồng và lợi nhuận 

sau thuế đạt 8.050 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HĐQT HPG cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 với tỷ 

lệ 40%, chi trả hoàn toàn bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện trong quý 2 - quý 3 năm 2018. Tỷ lệ cổ tức dự 

kiến cho năm 2018 là 30%, chưa rõ cụ thể là chi trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu.Ngoài ra, HPG cũng dự kiến 

bán tối đa 206.327 cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn hoạt động, giá bán sẽ giao động trong khoảng 20.000-

70.000 đồng/cp. 

TTF - Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn 

góp 8.268.000 cổ phần của TTF và Công ty con sở hữu tại Công ty cổ phần Phú Hữu Gia (PHG). Giá chuyển 

nhượng được thông báo không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). Như vậy, nếu chuyển nhượng thành 

công, TTF và công ty con sẽ thu về gần 83 tỷ đồng. 

NSC - CTCP Giống cây trồng Trung ương - Dự kiến chào mua công khai 3,3 triệu cổ phiếu, tương đương 

25,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Giống cây trồng miền Nam (SSC). Nếu giao dịch thành 

công, NSC sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SSC chi phối 100% vốn. Theo đó, giá chào mua dự kiến 

70.000 đồng/cổ phiếu và có thể thay đổi theo quyết định của Tổng giám đốc tại thời điểm chào mua theo quy 

định pháp luật. Với mức giá dự kiến này, NSC dự kiến sẽ chi khoảng 23 tỷ đồng để chính thức sở hữu toàn bộ 

cổ phần của SSC. 

NT2 - CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2 đặt mục tiêu sản lượng điện thương mại trong năm 2018 

đạt 4.600 triệu KWh, tổng doanh thu 6.971 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 789 tỷ đồng và sau thuế 749 tỷ đồng. 

Cổ tức dự kiến 25%. 

PTB - CTCP Phú Tài - Dự kiến phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 5%. Thời gian thực 

hiện từ ngày 16/3 đến 22/3. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ khi hoàn 

thành đợt phát hành. 

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. 

DMC - CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco - Dự kiến sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm kế hoạch 

kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu1.468 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,6% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận 

sau thuế 225 tỷ đồng, tăng 8%. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu ngành Thép, Ngân hàng và đặc biệt mạnh nhất ở cuối phiên ATC khiến các 

chỉ số chính giảm sâu đầy bất ngờ. Trong phiên giao dịch ngày mai, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục 

điều chỉnh, khi mà áp lực chốt lời có dấu hiệu gia tăng. Nhà đầu tư nên tạm thời hạ thấp tỷ trọng cổ phiếu, 

hạn chế sử dụng margin tại thời điểm hiện tại, do rủi ro điều chỉnh ngắn hạn có phần tăng cao. 

 

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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