
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới giảm nhẹ chờ tin từ báo cáo lạm phát 
Các hợp đồng vàng tương lai giảm nhẹ trong ngày thứ Hai, xóa hết đà tăng trong phiên 

trước đó khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ vào ngày thứ Ba để tìm 

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

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu giảm giá sau báo cáo từ EIA 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm giá trong ngày thứ Hai, khi dữ liệu mới nhất 

làm gia tăng dự báo cho rằng sản lượng dầu tại Mỹ sẽ tiếp tục nhảy vọt trong năm nay, qua 

đó xóa hết đà tăng ghi nhận được vào cuối tuần trước nhờ số giàn khoan tại Mỹ giảm, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dow Jones và S&P 500 lùi bước  
Dow Jones và S&P 500 quay đầu sụt giảm trong ngày thứ Hai khi việc thông qua kế hoạch 

áp đặt thuế lên thep và nhôm của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần trước đã gây 

sức ép lên lĩnh vực công nghiệp, trong khi đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ nhấc bổng 

Nasdaq Composite, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị xem xét việc tham gia vào CPTPP 
Chính phủ Hàn Quốc sẽ quyết định việc có nên tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sau khi xem xét các tác động của hiệp định này 

đối với nền kinh tế quốc gia và tham vấn với các quốc gia thành viên khác. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Đề xuất quy định mới giảm can thiệp vào thang lương, bảng lương doanh 
nghiệp 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang đề xuất nguyên tắc xây dựng thang 

lương, bảng lương nhằm giảm dần và tiến tới không can thiệp vào thang, bảng lương doanh 

nghiệp. (Chi tiết) 
Vắng bóng Mỹ, Việt Nam sẽ “mất mát” nhiều trong CPTPP (TPP-11)? 
Theo quan điểm của World Bank (WB), thuế quan áp dụng cho Việt Nam dự tính sẽ giảm 

xuống mức thấp nhất cả trong CPTPP và TPP-12, nhưng mức độ giảm giữa các tình huống 

có sự chênh lệch. (Chi tiết) 

Kiến nghị xử phạt SBIC, VEC, Agribank cùng loạt doanh nghiệp Nhà nước 
Trong số các doanh nghiệp chưa công bố thông tin có những cái tên đáng chú ý như: Tổng 

công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, VEC, Agribank... (Chi tiết) 

CPTPP sẽ không tác động đột ngột tới thu ngân sách của Việt Nam 
Khi Hiệp định đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gồm 11 nước 

thành viên TPP còn lại (trừ Hoa Kỳ) chính thức được ký kết vào ngày 9/3 theo giờ Việt 

Nam, dù hoạt động thu ngân sách nhà nước của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do cam kết cắt 

giảm thuế, tuy nhiên, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính khẳng định, cam kết thuế trong 

CPTPP sẽ không có tác động đột ngột tới thu ngân sách. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

VIS - CTCP Thép Việt Ý – Năm 2018 công ty đặt mục tiêu sản xuất được 500.000 tấn phôi và 410.000 tấn 

thép thành phẩm. Doanh thu năm 2018 đặt mục tiêu 7.093 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với thực hiện năm 

trước. Song song, VIS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tới 64%, đạt 90,4 tỷ đồng. 

ACC - CTCP Bê tông Becamex – Đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 225,7 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế 22,95 tỷ đồng, cổ tức bằng hoặc hơn 18%. Trong năm 2018, ACC đặt mục tiêu 

doanh thu gần 254 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng, cổ tức vẫn bằng hoặc hơn 18%/vốn điều lệ. 

TNI - CTCP Tập đoàn Thành Nam – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 8,49 triệu cổ phần, tương ứng 

84,9% vốn điều lệ của CTCP Khách sạn Vườn Đào Hạ Long, với giá trị nhận chuyển nhượng 84,9 tỷ đồng. 

Thời gian hoàn thiện thủ tục chậm nhất đến hết quý II/2018. 

FPT - CTCP FPT - Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tổng 

doanh thu hợp nhất sau điều chỉnh là 21.900 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 3.484 tỷ đồng, giảm 18% thực hiện 

2017, cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%.Ngoài ra, FPT cũng đang lên phương án phát hành cổ phiếu chia cổ 

tức với tỷ lệ 20:3. Thời điểm chi trả sẽ cùng lúc với đợt trả cổ tức còn lại bằng tiền mặt năm 2017 (15%). 

DTA - CTCP Đệ Tam - Đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu hơn 26 tỷ đồng, 

lợi nhuận sau thuế 3,66 tỷ đồng. 

GEX - CTCP Thiết bị điện Việt Nam – HĐQT dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch trả cổ tức 

2017 theo tỷ lệ 30%, trong đó cổ tức 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu (tương đương GEX sẽ phát 

hành thêm hơn 53,3 triệu cổ phiếu mới). Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, GEX đặt mục tiêu 

doanh thu 15.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.476 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 13% so với thực hiện 

năm 2017. 

VTF - CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng - Đã thông qua việc cổ đông hiện hữu là Vineco được nhận 

chuyển nhượng thêm tối đa 37,6 triệu cổ phiếu VTF (chiếm 36% vốn của VTF) nhằm nâng sở hữu lên tối đa 

60% mà không phải chào mua công khai. Năm 2018, VTF đặt kế hoạch doanh thu thuần 6.303 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước và sau thuế lần lượt là 479 tỷ đồng và 383 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2017, VTF đạt 3.429 tỷ 

đồng doanh thu thuần và lỗ ròng tới 375 tỷ đồng. 

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. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục là tâm điểm trong suốt phiên giao dịch ngày hôm nay với những cái tên 

quen thuộc như ACB, CTG, BID, MBB,... giúp các chỉ số chính xanh điểm trong phần lớn thời gian giao dịch 

của phiên. Tuy nhiên, áp lực bán ra ở hầu hết các nhóm ngành khác trên sàn khiến chỉ số VN-Index một lần 

nữa lỡ hẹn với mốc 1,130 điểm. Trong các phiên giao dịch tới, thị trường sẽ tiếp tục kịch bản giao dịch giằng 

co trong biên độ hẹp. Nhà đầu tư tạm thời ngừng các giao dịch trong ngắn hạn, mọi hoạt động mua bán cần 

hạn chế, tiếp tục theo dõi thêm những diễn biến của thị trường. 

 

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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