
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới tăng lần đầu tiên trong 5 phiên 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, khi đồng USD ổn định 

và thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm đã giúp giá vàng hồi phục trở lại, MarketWatch đưa 

tin. (Chi tiết) 

Dầu giảm liền 5 phiên 
Các hợp đồng dầu tương lai nới rộng chuỗi lao dốc sang phiên thứ 5 liên tiếp vào ngày thứ 

Năm, trong đó giá dầu WTI đóng cửa tại đáy 5 tuần, một ngày sau khi dữ liệu từ EIA cho 

thấy sản lượng dầu thô tại Mỹ đạt mức kỷ lục và dự trữ nội địa tiếp tục tăng, MarketWatch 

đưa tin. (Chi tiết) 

Dow Jones tiếp tục rớt thảm hơn 1,000 điểm 
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong ngày thứ Năm, khi cổ phiếu vẫn đang trong cuộc chiến 

giằng co với lợi suất trái phiếu, sự biến động vẫn ở mức cao và nhà đầu tư còn chưa tìm 

thấy đáy của thị trường, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Goldman Sachs: Phần lớn tiền ảo sẽ sớm về 0 USD 
Ông Steve Strongin, chuyên gia đứng đầu mảng nghiên cứu đầu tư toàn cầu của Goldman 

Sachs, cho hay đợt lao dốc quét sạch 500 tỉ USD khỏi thị trường tiền thuật toán có thể trở 

nên tệ hơn. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Càng kéo dài, càng khó truy trách nhiệm 
Chuyên gia kinh tế cho rằng, với dự án (DA) mỏ muối Kali tại Lào do Tập đoàn Hóa chất 

(Vinachem) làm chủ đầu tư, cơ quan chức năng cần xem xét hiệu quả để tiếp tục thực hiện 

hay không? Nếu đầu tư tiếp mà nguy cơ không hiệu quả, cần dừng lại, tránh việc lấy lý do 

đầu tư tiếp để né trách nhiệm. (Chi tiết) 

2018: Giá xăng dầu tác động tới CPI là không đáng lo ngại 
Từ đầu năm 2018 giá xăng dầu có một số điều chỉnh, đã tác động một phần tới Chỉ số giá 

tiêu dùng (CPI) của tháng 1. Trong năm 2018, dự báo giá dầu thô thế giới có khả năng tăng 

nhẹ, điều này có thể tác động tới CPI cũng như tới nền kinh tế, song theo các chuyên gia, tác 

động đó là không đáng lo ngại. Tuy nhiên, vẫn cần phải lưu ý tới những diễn biến của CPI 

để chỉ số này trong vòng kiểm soát. (Chi tiết) 

Kinh tế chia sẻ lên bàn nghị sự của Chính phủ 
Tại phiên họp thường kỳ vừa diễn ra, Chính phủ đã nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về 

sự cần thiết xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ, trong bối cảnh các quy định pháp 

luật “hầu như còn bỏ ngỏ" đối với mô hình kinh tế này. (Chi tiết) 

Cú đúp điều hành tỷ giá USD/VND cận Tết 2018 
Liên tiếp ngày 7 và 8/2, Ngân hàng Nhà nước có hai động tác rê dắt tỷ giá USD/VND... 

(Chi tiết) 
Vẫn chưa rõ lý do Ả Rập Saudi “cấm cửa” thủy sản Việt Nam 
Các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vẫn chưa rõ lý do tại sao Cơ quan quản lý thực phẩm 

và dược phẩm Ả Rập Saudi (SFDA) thông báo cấm nhập khẩu thủy sản Việt Nam. (Chi 

tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP – Đã thông qua kế hoạch tài chính hợp nhất với 

tổng doanh thu dự kiến 8.577 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 442 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 371 tỷ đồng. Bên 

cạnh đó, DPM cũng đã đề ra kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ với tổng doanh thu 8.267 tỷ đồng, lợi nhuận 

trước và sau thuế lần lượt đạt 420 tỷ đồng và 342 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 9% và 

mức chia cổ tức dự kiến là 10%. 

FTM - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân – Đã thông kế hoạch kinh doanh năm 2018, FTM đặt mục tiêu 

doanh thu 1.356 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 58,8 tỷ đồng. 

VND - CTCP Chứng khoán VnDirect - Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2016 và thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả 

bằng cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 100 -10. Cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. 

PAC - CTCP Pin Ắc quy Miền Nam – Đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu 

2.857 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 165 tỷ đồng. HĐQT cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2018 

với chỉ tiêu doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 37 tỷ đồng. Đồng thời, HĐQT Công ty yêu cầu Tổng 

giám đốc tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản trị mua hàng, sản 

xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng… để đạt doanh thu hiệu quả sản xuất kinh doanh trong quý I và cả 

năm 2018 ở mức cao nhất có thể. 

LSS - CTCP Mía đường Lam Sơn - Đã mua vào hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 6 triệu cổ phiếu quỹ 

đăng ký mua từ ngày 10/1 đến 08/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, với giá mua bình quân 10.922 

đồng/cổ phiếu. 

DPM - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

với doanh thu 8.577 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 371 tỷ đồng. 

PVI - CTCP PVI – Đã có thông báo chính thức về việc bán hơn 11,75 triệu cổ phiếu quỹ. Theo đó, số cổ 

phiếu quỹ này sẽ được giao dịch bán kể từ ngày 21/2 đến 22/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tuy 

nhiên, khoảng giá bán chưa được PVI đề cập. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tiếp tục là một phiên giảm điểm. Tâm lý về đợt hàng bắt đáy 

hôm thứ Ba sắp về tài khoản, cộng với đó là kỳ nghỉ Tết dài ngày đang đến gần khiến cho điểm số và thanh 

khoản thị trường sụt giảm nghiêm trọng. Trong phiên giao dịch cuối tuần, nhiều khả năng thị trường sẽ còn 

tiếp tục điều chỉnh. Nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài thị trường quan sát, hạn chế mua bán trong thời điểm 

hiện tại. 

 

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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