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TIN THẾ GIỚI  

Đà tăng ngày thứ Sáu giúp Phố Wall khởi sắc trong tuần qua 
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong ngày thứ Sáu, nhờ vào đà leo dốc của nhóm cổ phiếu 

công nghệ và sự suy yếu của lợi suất trái phiếu Chính phủ, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 

(Fed) làm dịu đi lo ngại về lộ trình nâng lãi suất trong năm nay, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới chứng kiến tuần sụt giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ trong ngày thứ Sáu, đồng thời ghi nhận 

tuần sụt giảm mạnh nhất từ đầu năm 2018 đến nay khi đồng USD phục hồi từ đà suy yếu 

trước đó, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu vọt hơn 3% trong tuần leo dốc thứ 2 liên tiếp 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh trong ngày thứ Sáu, sau khi dữ liệu cho thấy số 

giàn khoan chỉ tăng 1 giàn trong tuần này, qua đó giúp dầu thô ghi nhận 2 tuần leo dốc liên 

tiếp, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Tỷ lệ thất nghiệp Anh tăng lần đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu dân ý về 
Brexit 
Anh vừa ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp tăng lần đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu dân ý về Brexit 

trong năm 2016. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Ở một hội nghị “doanh nghiệp đông quá sức tưởng tượng” 
Đầu giờ ban tổ chức phải kê thêm rất nhiều ghế mới đủ chỗ ngồi, cuối giờ không ít cánh tay 

vẫn giơ lên muốn được hỏi tiếp và hội trường vẫn kín chỗ... (Chi tiết) 

Nếu thuế xăng lên 4.000 đồng/lít, ngân sách thu gần 56.000 tỷ 
Theo tính toán của Bộ Tài chính, riêng việc tăng thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng 

dầu giúp ngân sách thu về 55.591 tỷ/năm... (Chi tiết) 

Nhập siêu hơn 300 triệu USD trong 7 ngày Tết 
Kim ngạch xuất nhập khẩu 7 ngày Tết Mậu Tuất tăng 47% so với Tết năm 2017... (Chi tiết) 

Lãi suất, tỷ giá “chưa thấy vấn đề gì” 
Tình huống vốn ngoại đảo chiều với tỷ giá, lượng tiền lớn liên tục đưa ra mua ngoại tệ có 

dồn ép đến lạm phát?... (Chi tiết) 

Ngân hàng Nhà nước gấp rút hút bớt tiền về 
Ngân hàng Nhà nước gấp rút hút bớt tiền về, sau khi ngừng đoạn ngắn cho mùa cao điểm... 

(Chi tiết) 

Vàng loạn giá, dân vẫn chen chúc đi mua 
Giá mua vào và bán ra nội bộ các doanh nghiệp vàng hiện đã chênh đến 800 nghìn 

đồng/lượng. Còn giữa các tiệm vàng khác nhau, giá bán ra có nơi hơn 3,7 triệu đồng/chỉ, có 

nơi lên đến gần 4 triệu đồng. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

PVG - CTCP Kinh doanh khí miền Bắc – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu 

sản lượng LPG 217.352 tấn, tổng doanh thu 3.336,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8,4 tỷ đồng. 

TDG - CTCP Dầu khí Thái Dương – Đã quyết định thống nhất vay vốn lưu động các ngân hàng phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2018. Cụ thể, vay 31 đến 41 tỷ đồng tại Agribank chi 

nhánh tỉnh Bắc Giang; vay 20 tỷ đồng tại Vietcombank chi nhánh Bắc Giang; vay 1,3 đến 1,7 tỷ đồng Công ty 

TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Vietcombank, và vay 3 tỷ đồng VPbank chi nhánh Bắc Giang. 

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. 

L14 - CTCP Licogi 14 - Đã thông qua phương án chào bán gần 7,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 chào bán cho cổ 

đông hiện hữu. Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu trong khi hiện trên thị trường giá cổ phiếu L14 đang giao 

dịch ở mức 77.800 đồng/cổ phiếu, gấp gần 6,5 lần giá chào bán. 

CCI - CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi - Ngày 19/3 là ngày giao dịch không hưởng 

quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt 

theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/5/2018. 

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. 

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. 

DAD - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng - Ngày 08/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền 

nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 09/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/3/2018. 

ASA - CTCP Liên doanh Sana WMT – Đã được cổ đông thông qua quyết định đổi tên thành CTCP Hàng tiêu 

dùng ASA, thay nhân sự cao cấp và quan trọng nhất là việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng 

vốn từ 100 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng với giá 10.000 đồng/cp. Số tiền 370 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ dùng để 

mua phần vốn góp tại Tập đoàn EDX là 150 tỷ, mua vốn góp Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát 

triển Công nghệ Thăng Long Thanh Hóa là 150 tỷ, chi 50 tỷ đồng mua vốn góp tại Công ty TNHH MTV 

Antana Food và còn lại 20 tỷ bổ sung vốn lưu động. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự bùng nổ trên cả hai sàn. Khi mà nhóm cổ phiếu Dầu khí, Ngân hàng 

quay trở lại đường đua và dẫn dắt các chỉ số chính đạt các mốc điểm kỷ lục mới. Trong các phiên giao dịch 

sắp tới, đà hưng phấn sẽ còn tiếp tục, nhà đầu tư ngắn hạn có thể thực hiện chốt lời khi giá các cổ phiếu đã 

đạt đến ngưỡng kỳ vọng. Với nhà đầu tư trung và dài hạn, thì tiếp tục nắm giữ và theo dõi những diễn biến 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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