
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới giảm liền 2 phiên 
Các hợp đồng vàng tương lai giảm phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày thứ Năm, khi đồng USD 

tăng mạnh và nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu định kỳ hàng tháng mới nhất về số việc làm của 

Mỹ để tìm kiếm những gợi ý về lộ trình nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu giảm liền 2 phiên xuống thấp nhất trong hơn 3 tuần 
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày thứ Năm, khi sản 

lượng tại Mỹ ngày càng tăng đã đẩy giá dầu xuống mức đóng cửa thấp nhất trong hơn 3 

tuần, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Phố Wall khởi sắc khi nỗi lo xảy ra cuộc chiến thương mại dịu bớt 
Các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đều tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, sau khi 

Tổng thống Donald Trump dường như mềm mỏng hơn trong lập trường về áp đặt thuế, qua 

đó làm dịu bớt những lo ngại về khả năng xảy ra cuộc chiến thương mại, vốn làm thị trường 

hoang mang trong 1 tuần nay, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Donald Trump thông qua việc áp thuế nhập khẩu lên thép và nhôm, nhưng 
miễn thuế cho Canada và Mexico 
Theo như một trong những lời hứa gây tranh cãi nhất lúc còn tranh cử, Tổng thống Mỹ 

Donald Trump đã ký kết hai bản công bố chính thức trong ngày thứ Năm (08/03 – giờ địa 

phương), thực hiện áp thuế nhập khẩu lên thép và nhôm, nhưng miễn trừ đối với Canada và 

Mexico. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Chính thức ký kết CPTPP: 11 Bộ trưởng phụ trách kinh tế trao đổi những 
gì ở Chile? 
Rạng sáng ngày 9/3 theo giờ Hà Nội, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP) đã chính thức được ký tại thủ đô Santiago, Chile. (Chi tiết) 

‘Khai tử’ dự án lọc hóa dầu Vũng Rô 3,2 tỷ USD 
Nguồn tin của Tiền Phong cho hay, UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản giao các đơn vị 

liên quan thực hiện thủ tục cần thiết để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà 

máy lọc hóa dầu Vũng Rô. Quyết định này dựa theo đề xuất của Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên. 

(Chi tiết) 

Hơn 50% DN thuộc EuroCham định tuyển thêm nhân lực Việt Nam 
Phó Giám đốc EuroCham, Joaquim Torrinha, cho biết hơn 50% các doanh nghiệp tham gia 

khảo sát có xu hướng tuyển thêm nhân lực của Việt Nam trong thời gian tới, 50-60% các 

doanh nghiệp có nguyện vọng đầu tư thêm vào Việt Nam. (Chi tiết) 

Thủ tướng: Chỉ dùng ODA cho đầu tư phát triển 
Sáng nay, 8/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc 

quản lý vốn vay ODA và vay ưu đãi. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 

Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

VTS - Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn - Sẽ trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh 

thu 47 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 1,8 tỷ đồng, giảm 36% so với 

năm 2017. Ngoài ra, Hội đồng quản trị VTS dự kiến, Công ty sẽ mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, tối đa 

200.000 đơn vị, tương đương không quá 10% vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện 

dự kiến trong quý II - III/2018. 

AAA - Công ty cổ phần Thủy sản Mekong - HĐQT dự kiến trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2018, với doanh thu 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng, cổ tức từ 5% trở lên. 

TV2 - CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - Sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2017 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, 

trong đó tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 10% và bằng cổ phiếu là 100%. Đồng thời, TV2 cũng sẽ phát hành hơn 

5.8 triệu cp để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt trên 58,6 

tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2017 trên 

BCTC đã kiểm toán của Công ty. 

SVI - CTCP Bao bì Biên Hòa - Ngày 27/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2017, 

ngày đăng ký cuối cùng là 28/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50%, thanh toán dự kiến 

từ ngày 15/9/2018. 

SBA - CTCP Sông Ba – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 257,5 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế 94,41 tỷ đồng. Riêng trong quý I/2018, SBA phấn đấu doanh thu 70,22 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế 29,18 tỷ đồng. 

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 kế hoạch phát hành thêm 

54,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển. Tương 

ứng tỷ lệ phát hành là 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu thưởng). 

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn - Ngày 15/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày 

đăng ký cuối cùng là 16/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 26/3/2018. 

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. 

VE9 - CTCP Xây dựng Vneco 9 - Ngày 7/3, HĐQT đã thông qua phương án tìm đối tác và chuyển nhượng 

616.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Du lịch Xanh Nha Trang với giá 10.000 đồng/cổ phần. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường hồi phục trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nhờ lực đẩy đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn 

như VIC, VNM, MSN, HPG,... Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm 

giới đầu tư. Xu thế đi ngang và phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành sẽ còn tiếp diễn trong phiên giao dịch 

ngày mai. Giữ quan điểm thận trọng, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị giới đầu tư tạm thời ngừng các giao dịch 

mua bán trong ngắn hạn và duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp trong tài khoản. 

 

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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