
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Dầu giảm phiên thứ 4 trong 5 phiên 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục sụt giảm trong ngày thứ Ba, ghi nhận phiên giảm 

giá thứ 4 trong 5 phiên, khi nhà đầu tư dự báo khả năng nguồn cung dầu thô tại Mỹ tăng 

tuần thứ 3 liên tiếp, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới tăng mạnh nhất trong 1 tuần 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng mạnh nhất trong 1 tuần vào ngày thứ Ba, khi đồng USD 

suy yếu cùng với việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Rex Tillerson, bị thay thế bởi Mike 

Pompeo, hiện là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), qua đó giúp thúc đẩy nhu 

cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Phố Wall nhuốm sắc đỏ sau thông tin sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ 
Cả 3 chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đều sụt giảm trong ngày thứ Ba, khi Bộ 

trưởng Ngoại giao Mỹ, Rex Tillerson, bị sa thải cùng với khả năng tăng thuế nhập khẩu của 

Mỹ đối với Trung Quốc đã khiến chứng khoán suy yếu, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Liên minh châu Âu bổ sung 3 cái tên vào danh sách "thiên đường thuế" 
Ngày 13/3, các bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã đưa Bahamas, Quần đảo 

Virgin thuộc Mỹ và Liên bang Saint Kitts và Nevis vào danh sách đen các "thiên đường trốn 

thuế." Như vậy hiện "danh sách đen" này gồm 9 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Báo cáo việc xử lý tồn tại, yếu kém một số dự án ngành công thương 
Bộ Công Thương phải xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện kết luận 

của Bộ Chính trị và Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp thuộc 

ngành Công Thương... (Chi tiết) 
Thủ tướng: Tăng trưởng GDP quý I/2018 ước đạt 7,41% 
Đây là thông tin được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm 

New Zealand, Cổng Thông tin Chính phủ đưa tin. (Chi tiết) 

Ký kết được CPTPP, đừng vội mừng khi đến nay vẫn chưa rõ điều khoản cụ 
thể nào sẽ được đưa vào Hiệp định! 
Cho đến nay vẫn còn nhiều điểm chưa rõ như những điều khoản cụ thể nào sẽ được đưa vào 

CPTPP và RCEP, cũng như tác động đến việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường hay 

giảm Hàng rào phi thuế quan (HRPTQ). (Chi tiết) 

Yêu cầu Formosa giải trình việc tăng vốn gần 600 triệu USD 
Formosa đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn từ 11,03 tỷ USD lên 11,62 tỷ 

USD, tăng thêm khoảng 590,65 triệu USD... (Chi tiết) 

Vốn ngoại vào ngân hàng Việt: Mạnh lên cả tiếng lẫn miếng 
Nhà đầu tư nước ngoài liên tiếp chi những khoản lớn, sẵn sàng trả giá cao để mua cổ phần 

ngân hàng Việt... (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

PNC - Công ty cổ phần Văn hoá Phương Nam - Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã không thông qua 

phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 110 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết thông qua phương án tăng 

vốn chỉ đạt 57,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Hơn 600.000 cổ phần của đại diện vốn nhà 

nước tại PNC bỏ phiếu trắng. Năm 2018 PNC dự kiến đạt 800 tỷ đồng tổng doanh thu thuần của toàn Công ty, 

tăng 32% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng. 

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Năm 2018, PHR đặt chỉ tiêu doanh thu 1.605 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 

400,54 tỷ đồng. PHR cũng dự kiến chia cổ tức 20%/mệnh giá cho cổ đông. Công ty cũng dự kiến phát hành 

54,2 triệu cổ phần với tổng mệnh giá 542 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. 

SMC - CTCP Đầu tư Thương mại SMC – Đã quyết định điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 

2018 của toàn hệ thống từ mức 200 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. 

MPT - Công ty cổ phần May Phú Thành – Được ra khỏi diện bị cảnh báo kể từ ngày 2/3/2018. Lý do theo 

HNX, Công ty không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong tối thiểu 6 

tháng tiếp theo kể từ ngày HNX đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo. 

DQC - Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Ngày 29/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 2 năm 2007 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% của DQC. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/3. Thời gian thanh 

toán dự kiến là ngày 11/4. Với gần 32 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DQC sẽ chi hơn 48 tỷ đồng để trả cổ tức. 

HVA - CTCP Đầu tư HVA – Thông báo đã chính thức trở thành cổ đông đồng sáng lập CTCP Quản lý Tài sản 

số (DAMH) cùng với CTCP TrustPay, CTCP Điện tử Kinh tế Việt Nam (Vinagroup) và CTCP Đầu tư và Phát 

triển Dgroup. 

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Ngày 30/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 

2016, ngày đăng ký cuối cùng là 02/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt 

đầu từ ngày 16/4/2018. 

BCG - CTCP Bamboo Capital - Dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị theo 

mệnh giá là 280 tỷ đồng, lãi suất 5%/năm. Sau 1 năm kế từ ngày phát hành, toàn bộ hoặc một phần số lượng 

trái phiếu phát hành sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu BCG với giá trị mệnh giá tối thiểu 50 tỷ đồng, giá 

chuyển đổi dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Chỉ số VN-Index bất ngờ bứt phá mạnh trong phiên ATC, bất chấp khoản thời gian trồi sụt xanh đỏ liên tục 

trong suốt thời gian giao dịch trước đó. Động lực tăng điểm đến từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán 

và một số cổ phiếu Bất động sản như DXG, DIG, VIC,... Các chỉ số chính đóng cửa tăng trên các ngưỡng 

kháng cự cứng, tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy tâm lý e ngại vẫn khá còn. Vẫn bảo lưu quan 

điểm thận trọng, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và tiếp tục 

theo dõi diễn biến thị trường cho đến khi các chỉ số chính thực sự xác nhận xu thế tăng giá. 

 

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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