
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Phục hồi hơn 300 điểm, Dow Jones vẫn ghi nhận tuần sụt giảm mạnh nhất 
trong 2 năm 
Các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đồng loạt vọt hơn 1% trong ngày thứ Sáu, cho 

nhà đầu tư một chút an ủi sau một tuần đầy biến động đã làm rung chuyển thị trường khỏi 

nhiều tháng ổn định, nhưng vẫn ghi nhận tuần sụt giảm mạnh nhất trong 2 năm, Reuters đưa 

tin. (Chi tiết) 

Châu Á là khu vực mua dầu từ Mỹ nhiều nhất 
Trong năm 2017, châu Á đã vượt mặt phần còn lại của thế giới để trở thành khu vực mua 

dầu thô từ Mỹ nhiều nhất – và chuẩn bị làm lại điều này một lần nữa trong năm 2018. (Chi 

tiết) 

Sụt 1.6%/tuần, vàng thế giới chứng kiến tuần giảm mạnh nhất trong 2 
tháng 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ vào ngày thứ Sáu, qua đó góp phần khiến 

giá vàng ghi nhận tuần sụt giảm mạnh nhất trong 2 tháng, khi nhà đầu tư theo dõi sát sao sự 

biến động của thị trường chứng khoán toàn cầu và chỉ số đồng USD đánh dấu tuần có thành 

quả tốt nhất trong hơn 1 năm, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Giảm liền 6 phiên, dầu WTI có tuần lao dốc mạnh nhất trong hơn 1 năm 
Các hợp đồng vàng tương lai giảm phiên thứ 6 liên tiếp vào ngày thứ Sáu, trong đó giá dầu 

WTI đóng cửa dưới mốc 60 USD/thùng lần đầu tiên trong năm 2018, qua đó ghi nhận tuần 

sụt giảm mạnh nhất trong hơn 1 năm, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Xuất khẩu tháng 1 cao nhất trong nhiều năm 
Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 1/2018 đạt 40,26 tỷ USD. (Chi 

tiết) 

Chính phủ chỉ đạo giảm, sáp nhập hàng loạt cơ quan 
Chính phủ yêu cầu Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, sắp xếp, tinh 

gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, chi cục, vụ, phòng... (Chi tiết) 

Lúa gạo giảm giá mạnh những ngày cận Tết 
Sau khi tăng mạnh vào thời điểm Việt Nam trúng thầu bán hơn 140.000 tấn gạo cho 

Indonesia, giá lúa gạo thị trường nội địa trong những ngày cận Tết Nguyên đán bất ngờ sụt 

giảm mạnh. (Chi tiết) 

Kiều hối 'hồi sinh', hơn 10 tỷ USD đổ về 
Những ngày áp Tết, kênh dẫn vốn ngoại tệ quan trọng là kiều hối 2017 cũng chảy về dồn 

dập tăng tới 10,7% so với năm 2016. Ước kiều hối đổ về Việt Nam năm 2017 lên tới hơn 10 

tỷ USD. Các thị trường chiếm tỷ trọng lớn cho nguồn cung kiều hối về Việt Nam là Mỹ, 

Trung Quốc (bao gồm Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao), Hàn Quốc, Nhật Bản. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

AAA - CTCP Nhựa và môi trường xanh An Phát - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh cao năm nay với chỉ 

tiêu doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 330 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền mặt từ 15-

20%. 

DPM - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Tổng doanh thu kế hoạch năm 2018 dự kiến đạt 8.600 

tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2017. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế lại ước giảm 47,6% xuống 371 tỷ đồng. 

DPR - CTCP Cao su Phước Hòa - Năm 2018 đặt kế hoạch doanh thu kinh doanh cao su vượt ngưỡng 1.000 tỷ 

đồng, lợi nhuận trước thuế trên 400 tỷ đồng. 

KSA - CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có 

quyết định đưa cổ phiếu KSA vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 22/8/2018. Theo HOSE cho biết, nguyên 

nhân do KSA liên tục vi phạm các quy định về Công bố thông tin trên thị trường sau khi đã bị đưa vào diện 

cảnh bảo. 

TCH - CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy - Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà ở Hoang 

Huy Riverside tại số 1 và số 8 đường Chi Lăng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Đây là dự án có tổng diện 

tích khai thác hơn 59.000 m2, với tổng ức đầu tư dự kiến 1.064 tỷ đồng. 

VCS - CTCP Vicostone – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu là 5,290 tỷ đồng, tăng 

trưởng 20% so với kết quả thực hiện năm 2017. Đồng thời, chỉ tiêu lợi nhuận trước năm 2018 của VCS là 

1.355 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 20% so với thực hiện năm 2017. 

DHT - CTCP Dược phẩm Hà Tây - Ngày 28/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 01/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán 

bắt đầu từ ngày 15/3/2018. 

VIP - Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO - Ngày 26/2 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông thực 

hiện các quyền trên. Đại hội dự kiến sẽ tổ chức vào 7h30 ngày 6/4/2018, tại tầng 9, tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, 

Hồng Bàng, Hải Phòng. Về mức tạm ứng cổ tức, VIPCO sẽ trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tương ứng 1 cổ 

phiếu sẽ được nhận 800 đồng. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Phiên giao dịch cuối tuần diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch chính. Trong khi HNX-Index xanh điểm 

thì VN-Index tiếp tục giảm điểm do áp lực bán ra ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Điểm tích cực trong phiên 

hôm nay là sự dẫn dắt của nhóm Ngân hàng, cùng với lực cầu bắt đáy xuất hiện ở một số cổ phiếu mang tính 

thị trường như DXG, ACB, PVD, HCM,... Trong các phiên giao dịch tới, thị trường sẽ có khả năng đi ngang 

và dần ổn định trở lại. Nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài quan sát thêm diễn biến thị trường, hạn chế giao dịch 

tại 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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