
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới tăng nhẹ sau biên bản họp của Fed 
Các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ trong phiên giao dịch điện tử ngày thứ Tư (21/02) sau 

khi biên bản cuộc họp tháng 1/2018 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố, 

trong đó cho thấy Cơ quan này dự báo lạm phát tăng cao nhưng vẫn còn khá lạc quan về khả 

năng nền kinh tế đang trong tình trạng “quá nhiệt”, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu WTI giảm nhẹ chờ thông tin từ EIA 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục diễn ra tình trạng trái chiều vào ngày thứ Tư, trong 

đó giá dầu WTI giảm nhẹ trước khi dữ liệu nguồn cung được công bố, MarketWatch đưa 

tin. (Chi tiết) 

Phố Wall giảm nhẹ sau biên bản họp của Fed 
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ Tư, sau khi biên 

bản cuộc họp tháng 1/2018 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đẩy lợi suất trái phiếu 

Chính phủ kỳ hạn 10 năm lên đỉnh 4 năm, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

EU phạt hàng loạt công ty vận chuyển ôtô vì phạm chống độc quyền 
Ngày 21/2, Liên minh châu Âu (EU) đã phạt 4 công ty vận chuyển ôtô bằng đường biển 395 

triệu euro (486 triệu USD) và một số công ty sản xuất phụ tùng, trong đó có Bosch và 

Continental vì vi phạm luật chống độc quyền. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Chìa khóa để kinh tế tư nhân thực sự lớn mạnh 
Theo các chuyên gia kinh tế thì động lực tăng trưởng bền vững phải là từ khu vực doanh 

nghiệp tư nhân trong nước... (Chi tiết) 

Thủ tướng yêu cầu NHNN quản lý chặt giao dịch tiền điện tử 
Ngày làm việc đầu tiên của năm Mậu Tuất (21/2), Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 

240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. (Chi tiết) 

Doanh nghiệp FDI tác động tới năng suất lao động Việt Nam ra sao? 
Giống như các quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam kỳ vọng khá nhiều vào tác động của 

dòng vốn FDI trong việc chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất lao động. (Chi tiết) 

Cho vay tiêu dùng: thận trọng không thừa 
Hoạt động cho vay tiêu dùng đang được một số ngân hàng đẩy mạnh với mục tiêu giành lấy 

thị phần và tăng trưởng lợi nhuận mà buông lỏng quản lý. (Chi tiết) 

Con tôm vươn tầm thế giới 
Đầu năm 2018, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), thông báo 

con số kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong năm qua đạt mức kỷ lục trên 8,3 tỉ USD, tăng 

gần 19% so với trước. (Chi tiết) 

Thủ tướng đồng ý cho đầu tư nhà máy kính siêu mỏng chất lượng cao tại 
Ninh Bình 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản đồng ý về nguyên tắc chấp thuận 

đầu tư Dự án Nhà máy kính siêu mỏng chất lượng cao, công suất 1,200 tấn/ngày tại huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

DXG - CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - Công bố nội dung tờ trình họp Đại hội cổ đông thường 

niên 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 1/3. Theo đó, trong năm 2018, HĐQT trình cổ đông kế hoạch doanh thu 

thuần 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng, tăng lần lượt 74% và 42% so với thực hiện năm 2017, 

cổ tức dự kiến 20%/mệnh giá. Ngoài ra, DXG còn dự kiến HĐQT trình cổ đông thông qua việc tăng vốn điều 

lệ từ 3.032 tỷ đồng lên 3.850,5 tỷ đồng. Đồng thời, xin giảm cổ tức năm 2017 xuống từ 20% còn 18%. 

PVT - Tổng CTCP Vận tải Dầu khí - Năm 2018, PVT đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 5.250 tỷ đồng; 

lợi nhuận trước thuế hợp nhất 440 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 357 tỷ đồng. 

HHS - CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua 

kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 1.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. 

GTN - CTCP GTNFOODS - Đặt mục tiêu trong giai đoạn 2018-2020 tăng trưởng doanh thu cho mảng sữa là 

15% - 20% mỗi năm; mở rộng đàn bò ngắn hạn từ 23.000 đến 35.000 con, định hướng 100.000 con. 

PMP - CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ - Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng 

doanh thu hơn 436 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,99 tỷ đồng, cổ tức ở mức 17%. 

HDG - CTCP Tập đoàn Hà Đô - Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, 

ngày đăng ký cuối cùng là 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ 

ngày 09/3/2018. 

DSN - CTCP Công viên nước Đầm Sen - Ngày 06/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 

cuối năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 07/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 15/3/2018. 

VND - CTCP Chứng khoán VnDirect - Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 

2016 và thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả 

bằng cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 100:10. Cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. 

VMC - CTCP Vimeco - Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017, ngày 

đăng ký cuối cùng là 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 100% (01 cổ phiếu nhận được 

10.000 đồng), thanh toán bắt đầu từ ngày 16/4/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Phiên giao dịch đầu tiên của năm Mậu Tuất diễn ra vô cùng thuận lợi, khi mà các chỉ số chính đồng loạt tăng 

điểm ấn tượng nhờ động lực đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản. Xu 

thế tăng trưởng của thị trường được kỳ vọng trong thời gian tới là rất khả quan, khi mà dòng tiền liên tục 

xoay vòng và có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì vị thế tài khoản và 

tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, tập trung vào các nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng. 

 

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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