
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới giảm liền 4 phiên xuống đáy 1 tháng 
Các hợp đồng vàng tương lai giảm liền 4 phiên xuống mức thấp nhất trong 1 tháng vào ngày 

thứ Tư, khi chỉ số đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng, MarketWatch đưa tin. 

(Chi tiết) 

Dow Jones quay đầu giảm điểm vào phút chót 
Thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm trong ngày thứ Tư (07/02), một điều cho 

thấy nhà đầu tư vẫn còn lo ngại bởi các đà sụt giảm gần đây của Phố Wall và lo sợ thị 

trường sẽ điều chỉnh thêm nữa. (Chi tiết) 

Dầu sụt hơn 2% khi dự trữ tại Mỹ tăng và sản lượng đạt kỷ lục 
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh vào ngày thứ Tư, trong đó giá dầu WTI đóng 

cửa tại mức thấp nhất trong 1 tháng, khi dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng tuần thứ 2 liên tiếp còn 

sản lượng nội địa đạt mức kỷ lục, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Giữa "cơn bão", nhiều tín đồ vẫn tin tưởng sự hồi sinh mạnh mẽ của 
Bitcoin 
Mặc dù nhiều khách hàng cảm thấy lo ngại trước thực trạng tiền số hiện nay, nhưng các 

chuyên gia về trị trường tiền số lại có nhiều quan điểm dài hạn hơn khi bàn về khả năng hồi 

sinh của Bitcoin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Cần có cơ quan độc lập giám định quỹ BHYT? 
Cử tri kiến nghị lập cơ quan trung gian giám sát độc lập việc thực hiện khám chữa bệnh và 

thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT từ quỹ BHYT, tránh tình trạng độc quyền như 

hiện nay. (Chi tiết) 

Cả nước có hơn 505 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động 
Dịch vụ là khu vực hiện có số lượng doanh nghiệp hoạt động nhiều nhất, đồng thời là khu 

vực có tốc độ tăng số doanh nghiệp hoạt động cao nhất... (Chi tiết) 

Giảm lãi suất là trọng tâm, NHNN khẳng định linh hoạt chính sách tiền tệ 
để hỗ trợ 
Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát thấp hơn mục tiêu, thị trường ổn định, kinh tế vĩ 

mô thuận lợi, NHNN sẽ điều hành các công cụ chính sách tiền tệ hỗ trợ TCTD thực hiện các 

giải pháp để phấn đấu giảm lãi suất cho vay. (Chi tiết) 

Doanh số giao dịch liên ngân hàng tăng nhưng lãi suất giảm 
Doanh số giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 22-26/01/2018 

tăng đáng kể nhưng lãi suất lại giảm. (Chi tiết) 
Doanh nghiệp tham gia phát triển nguồn nhân lực ngành điện 
Nhu cầu năng lượng tăng mạnh, dự báo đến năm 2035 tổng nhu cầu tăng gấp gần 2,5 lần so 

với năm 2015... (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

LCG - CTCP Licogi 16 - Đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2017 với 35,5 tỷ đồng lợi nhuận 

thuần và 30,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế cả năm 2017, LCG đạt doanh thu thuần 1.545 tỷ đồng, vượt 

kế hoạch cả năm 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 88,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 26,4%. 

VNM - CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk - Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty sẽ 

được tổ chức vào ngày 31/3/2018 tại Khách sạn Time Square, 22-36 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. 

VMC - CTCP Vimeco - Ngày 28/2 sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 và tạm 

ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt. Theo đó, Vimeco dự kiến sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 30/3/2018, tại trụ 

sở Công ty. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo theo giấy mời. Đồng thời, VMC sẽ tạm ứng cổ tức với 

tỷ lệ 100% bằng tiền mặt, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 10.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ 

ngày 16/4/2018. 

SHS - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Đã hoàn thành việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu 

riêng lẻ đợt I năm 2018. Đây là đợt phát hành trái phiếu lần thứ nhất của SHS trong năm 2018. Mục đích của 

đợt phát hành lần này là để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán. 

VND - CTCP Chứng khoán VNDIRECT – Sẽ chào bán thêm 50,3 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện 

hữu. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp với tỷ lệ thực hiện là 3:1. Dự kiến, VND sẽ thu về hơn 503 tỷ đồng nhờ 

đợt chào bán này. Ngày đăng ký cuối cùng đối với đợt phát hành này là 28/02/2018. Quyền mua có thể được 

chuyển nhượng trong thời gian từ 08/03/2018 tới 02/04/2018. 

TCD - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải - Đã thông qua quyết định tham gia thành lập CTCP 

Tracodi Power với phần vốn góp là 50,5% vốn điều lệ. 

PNC - CTCP Văn hóa Phương Nam - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa ra thông báo lưu ý dành cho 

PNC về việc cổ phiếu PNC có thể cùng lúc thuộc 2 diện bị giám sát, là kiểm soát do tình hình hoạt động kinh 

doanh và kiểm soát đặc biệt do vi phạm công bố thông tin. 

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn - Đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 với 9.300 tỷ đồng doanh thu tuần, 

tăng 14% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng, tăng 10%. 

HDG - CTCP Tập đoàn Hà Đô - Dự kiến sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/2 để tạm ứng cổ tức năm 

2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/3/2018. 

DHT - CTCP Dược phẩm Hà Tây - Ngày 6/2, HĐQT đã ra quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ 

đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Đồng thời, thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu chào bán 

cho cổ đông chiến lược nước ngoài tương ứng 30% vốn điều lệ Công ty. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường hồi phục trở lại sau hai phiên sụt giảm mạnh trước đó. Sắc xanh bao phủ ở hầu hết các nhóm 

ngành trên sàn và duy trì trong suốt cả phiên giao dịch. Thị trường sẽ cần thêm thời gian để có thể thực sự ổn 

định trở lại sau đợt giảm giá vừa rồi. Nhà đầu tư tạm thời kiên nhẫn, hạn chế mua bán tại thời điểm hiện tại 

và tiếp tục đứng ngoài theo dõi thêm những diễn biến của thị trường. 

 

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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