
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Nếu EU trả đũa, Mỹ sẽ áp thuế 25% với xe hơi châu Âu 
Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ áp thuế nặng với các loại xe hơi sản xuất tại châu Âu nếu Liên 

minh châu Âu (EU) có động thái trả đũa sau quyết định áp thuế nhôm, thép nhập khẩu của 

Mỹ. (Chi tiết) 

Áp thuế nhập khẩu không phải là giải pháp cho ngành thép Mỹ 
Thế giới đang sản xuất quá nhiều thép, khiến ngành công nghiệp thép của Mỹ rơi vào tình 

cảnh kinh doanh chật vật trong nhiều năm. Liệu có hợp lý khi Tổng thống Mỹ Donald 

Trump ra chỉ thị áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu? 

(Chi tiết) 

'EU là đồng minh của Mỹ và nên được miễn thuế' 
Đó là ý kiến được Ủy viên Thương mại châu Âu, bà Cecilia Malmstrom, viết trên Twitter 

ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh áp thuế mới đối với nhôm và thép nhập 

khẩu hôm 8.3. (Chi tiết) 

Vọt hơn 3% trong phiên, dầu quay đầu tăng giá trong tuần qua 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng mạnh trong ngày thứ Sáu, qua đó giúp giá 

dầu khởi sắc trong tuần qua, khi thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump 

và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã khiến một số nhà đầu tư bỏ rủi ro địa chính trị ra khỏi những 

yếu tố ảnh hương tới thị trường dầu, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Những quốc gia nào có khả năng sẽ gia nhập CPTPP? 
Anh, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga… là những ứng cử viên tiềm năng tìm kiếm cơ hội tham gia 

CPTPP. Tuy nhiên, việc các nước này tham gia cũng đi kèm với một điều kiện quan trọng 

mà hiện nay CPTPP cũng đang chờ đợi. (Chi tiết) 
Hà Tĩnh: Tiếp tục kiến nghị lên Thủ tướng cho dừng hẳn mỏ sắt Thạch Khê 
Khi mà việc triển khai Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê vẫn còn nhiều ý 

kiến trái chiều từ bộ, ban ngành Trung ương thì Hà Tĩnh một lần nữa đề nghị Chính phủ cho 

dừng hẳn dự án. (Chi tiết) 

Lại loay hoay bàn tăng lương năm 2019 
Mức lương hiện tại vẫn khiến nhiều người lao động (NLĐ) phải sống chật vật, trong khi tới 

mỗi kỳ tăng lương, các bên đại diện NLĐ và chủ sử dụng lại tranh luận gay gắt về mức 

tăng. Để hạn chế bất cập, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi tiêu chí xác định tiền lương tối 

thiểu vùng. (Chi tiết) 

Chính phủ muốn sửa gấp nhiều luật ngay trong 2018 
Các dự án luật, pháp lệnh liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh 

doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch được Chính phủ dành sự ưu tiên... (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

VIS - CTCP Thép Việt Ý – Đã thông qua một số chỉ tiêu chính năm 2018 như sản lượng 500.000 tấn, tăng 9%, 

doanh thu 7.093 tỷ đồng, tăng 16% và lợi nhuận trước thuế 90,4 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2017. 

UIC - CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Idico - Thông qua ước kết quả kinh doanh quý I/2018 với doanh 

thu và thu nhập khác tổng cộng 602,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 13 tỷ đồng. Trong quý II/2018, UIC phấn 

đấu 562 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác, cùng với đó là 13 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

TLH - CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên – HĐQT quyết định thông qua việc huy động vốn tạm thời của cổ 

đông sáng lập để bổ sung vốn lưu động. Với mức phí 3,5%/năm. Tổng số trị giá tài sản thế chấp, cầm cố để 

vay vốn dự kiến là 750 tỷ đồng năm 2018; 850 tỷ đồng năm 2019 và 900 tỷ đồng năm 2020. 

HTL - CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long - Ngày 26/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 3 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 27/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 03/4/2018. 

PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt – HĐQT quyết định thông qua việc vay vốn 1.434 tỷ đồng tại 

Techcombank. PDR sẽ không tất toán khoản vay trước hạn khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của 

Techcombank. 

APG - Công ty Chứng khoán An Phát – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu 31,6 tỷ 

đồng doanh thu, hơn 18,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng hơn gấp đôi so với kết quả thực hiện năm 2017), cổ 

tức 5% bằng tiền. Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó có phương án 

chia cổ tức 5% bằng tiền. 

MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 để thông qua kế hoạch 

năm 2018 với doanh thu là 18.200 tỷ đồng và lãi ròng 990 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 38,6% so với thực 

hiện năm 2017. MPC cũng sẽ chuyển sàn giao dịch từ UPCoM sang HOSE trong năm 2018 theo đề xuất từ 

nhiều cổ đông. Dự kiến sẽ chuyển sàn trong tháng 6/2018. 

APC - CTCP Chiếu Xạ An Phú - HĐQT APC dự kiến trình kế hoạch chào bán riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu cho cổ 

đông và nhà đầu tư chiến lược với mức giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Theo kế hoạch, 

năm 2018, APC dự kiến doanh thu đạt 135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 33,2 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 

3/2018, APC sẽ triển khai đầu tư dự án nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh với tổng vốn dự kiến là 693 tỷ đồng. 

PVB - CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam - Dự báo năm 2018 vẫn là một năm khó khăn của ngành nên Công ty 

dự kiến đặt mục tiêu tổng doanh thu 287 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Mức 1,130 điểm vẫn là mốc kháng cự tâm lý khá cứng với chỉ số VN-Index, các lệnh bán ra được kê ở mức 

giá cao, trong khi lực cầu vẫn còn khá yếu ớt. Điều này cho thấy tâm lý giới đầu tư vẫn còn khá dè chừng và 

thận trọng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn liên tục giằng co quanh vùng đỉnh cũ, trong khi thanh khoản thị 

trường liên tục sụt giảm dần. Thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự ở vùng giá khá nguy hiểm. Do đó, 

chúng tôi tiếp tục đưa ra khuyến nghị thận trọng tại thời điểm này. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở 

mức vừa phải trong tài khoản, hạn chế sử dụng margin do rủi ro thị trường chưa có dấu hiệu giảm bớt. 

 

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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