
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới quay đầu giảm sau dữ liệu kinh tế lạc quan 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu sụt giảm trong ngày thứ Tư, xóa bớtkhoảng một nửa 

so với mức tăng đã ghi nhận được trong phiên trước đó, do chịu sức ép từ dữ liệu lạc quan 

trong tháng 2/2018 về số việc làm ở khu vực tư nhân và việc đồng USD cố gắng phục hồi từ 

đà sụt giảm trong phiên trước đó, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu sụt hơn 2% khi sản lượng tại Mỹ vọt lên mức kỷ lục mới 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu sụt hơn 2% trong ngày thứ Tư, khi những lo ngại 

về khả năng xảy ra một cuộc chiến thương mại ngày càng tăng cùng với dữ liệu cho thấy 

sản lượng dầu thô tại Mỹ vọt lên mức kỷ lục mới, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dow Jones và S&P 500 giảm nhẹ sau thông tin về khả năng miễn thuế 
S&P 500 quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ Tư, trong bối 

cảnh nhà đầu tư cố gắng để hiểu chính sách thương mại của Mỹ sau khi Tổng thống Donald 

Trump thông báo sẽ áp đặt mức thuế nhập khẩu mới nhưng sau đó lại cho biết Mexico và 

Canada có thể được miễn thuế, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Tiền tệ châu Á sắp kết thúc 20 năm tăng giá 
Bloomberg nhận định các loại tiền tệ châu Á có thể đang trên bờ vực điều chỉnh sau khi đi 

qua năm tốt nhất trong ít nhất hai thập niên. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Mỹ trở lại TPP liệu có dễ dàng? 
Nhiều tín hiệu cho thấy Tổng thống Trump đang “xem xét lại” về khả năng tái đàm phán 

tham gia TPP với sự cân nhắc và thỏa thuận lại cho những quyền lợi của nước Mỹ. (Chi 

tiết) 

GDP 2018 có thể đạt 6,83% 
Theo Trung tâm Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 được 

dự báo sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực, kế thừa xu thế tăng trưởng từ năm 2017 nhờ sự gia 

tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại, bán buôn và bán lẻ, ngân 

hàng và du lịch. (Chi tiết) 

Cơ hội "lãi to" cho doanh nghiệp từ CPTPP và "từ khoá" để nắm bắt thời cơ 
Hôm nay (8/3), Hiệp định CPTPP sẽ được 11 nước ký kết chính thức tại Chile. Phiên bản 

mới của TPP sẽ mang lại không ít lợi ích cho đất nước về tăng trưởng kinh tế và kim ngạch 

xuất nhập khẩu. (Chi tiết) 

Xóa 26.500 tỉ đồng nợ thuế: Tránh bị trục lợi! 
Đã là thuế thì 1 đồng cũng cần, nên xóa nợ thuế phải bảo đảm nguyên tắc minh bạch và 

công bằng. (Chi tiết) 

Ô tô nhập 'lao dốc', ngân sách thất thu hơn 2.000 tỉ đồng? 
Thuế nhập khẩu về 0%, cùng với lượng xe nhập giảm nhập đột ngột vì vướng Nghị định 

116, trong 2 tháng đầu năm, hai cơ quan hải quan lớn thuộc Cục Hải quan TP.HCM chỉ thu 

ngân sách gần 22% so với cùng kỳ năm trước. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

TDC - CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

với chỉ tiêu tổng doanh thu hơn 2.347 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 132,7 tỷ đồng, cổ tức dự kiến bằng hoặc trên 

10,5%. 

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Quyết định trả cổ tức niên độ tài chính 2016-2107 bằng tiền mặt cho cổ 

đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%. Đợt chia cổ tức này trả làm 2 đợt. Đợt 1 trả 5% vào ngày 16/4/2018, tương ứng 

ngày đăng ký cuối cùng là 02/4. Đợt 2 trả 5% vào ngày 29/5/2018, tương ứng ngày đăng ký cuối cùng là 

14/5/2018. 

CNG - CTCP CNG Việt Nam - Ngày 23/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017, 

ngày đăng ký cuối cùng là 26/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu 

từ ngày 17/5/2018. 

FIT - CTCP Tập đoàn F.I.T – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 2,4 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP 

Chứng khoán Đại Nam (DNSE), với giá 14.800 đồng/cổ phần. Nếu mua thành công, FIT sẽ nắm giữ tổng 

cộng 3,98 triệu cổ phần DNSE, tỷ lệ 24,89%. Thời gian thực hiện trong quý I và quý II/2018. 

TVS - CTCP Chứng khoán Thiên Việt - Chỉ bán được hơn 1,24 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số hơn 4 triệu cổ 

phiếu đăng ký bán từ ngày 26/1 đến 23/2 theo phương thức khớp lệnh. Giá bán bình quân 12.708 đồng/cổ 

phiếu. 

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát - Đã thông qua việc góp vốn tổng cộng 6.170 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ 

tại 4 công ty con. Cụ thể, góp thêm 700 tỷ đồng vào CTCP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát. Góp 500 

tỷ đồng vào Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát. Góp 170 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa 

Phát. Góp thêm 4.800 tỷ vào CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất. 

TCD - CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận Tải - Quyết định chuyển nhượng toàn bộ 20,3 triệu cổ 

phần sở hữu tại CTCP Dịch vụ Tracodi để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư ngắn hạn, thời 

gian thực hiện trong năm 2018. 

FCN - CTCP Fecon – Đã thông qua việc phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 5%. Số cổ 

phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong vòng 1 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành và 50% trong 

vòng năm thứ 1 đến năm thứ 2 kể từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện từ ngày 21/2 đến 21/3. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện trong phiên hôm nay, khi mà các cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn bị ra mạnh mẽ. 

Mặc dù vậy, lực cầu vẫn còn khá yếu ớt trong khi lực bán chốt lời vẫn còn khá quyết liệt khiến các chỉ số 

chính đóng cửa ở mức giá đỏ. Trong phiên giao dịch ngày mai, xu thế đi ngang giảm điểm sẽ tiếp tục chiếm 

chủ đạo. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải trong giai đoạn hiện tại. Việc sử dụng 

margin cần hạn chế do rủi ro thị trường vẫn còn tiềm ẩn. 

 

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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