
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới tăng nhẹ chờ tin từ buổi điều trần đầu tiên của tân Chủ tịch 
Fed 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Hai nhờ sự ổn định của 

đồng USD và đà suy yếu của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, MarketWatch đưa tin. (Chi 

tiết) 

Dầu nới rộng đà tăng sau tuần leo dốc mạnh  
Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng nhẹ trong ngày thứ Hai, nới rộng đà tăng từ tuần trước 

nhờ sự gián đoạn sản xuất tại một mỏ dầu ở Libya và đà sụt giảm bất ngờ của dự trữ dầu thô 

tại Mỹ, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dow Jones vọt gần 400 điểm khi lo ngại về lãi suất dịu bớt 
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần vào ngày thứ Hai, phục hồi 

phần lớn từ đà sụt giảm trong đợt bán tháo hồi đầu tháng này, khi đà suy yếu của lợi suất 

trái phiếu Chính phủ đã làm dịu bớt những lo ngại của nhà đầu tư về sự gia tăng lãi suất, 

Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Iran hướng hợp tác thương mại sang Qatar và Oman thay thế UAE 
Chính phủ Iran đang cân nhắc thúc đẩy các hợp tác thương mại với Qatar và Oman thay thế 

đối tác truyền thống là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong bối cảnh xuất 

hiện căng thẳng chính trị giữa Tehran và Abu Dhabi. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Thương mại điện tử: "Thỏi nam châm" hút vốn ngoại 
Khoảng 291 triệu USD đã được rót vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) 

Việt trong năm 2017, tăng 42% so với năm 2016... (Chi tiết) 

Doanh nghiệp tranh luận “nảy lửa” về điều kiện kinh doanh ô tô 
Vẫn có tiếng nói trái chiều và bất đồng giữa doanh nghiệp nội và ngoại về một số quy định 

điều kiện sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh ô tô. (Chi tiết) 

Bộ trưởng Công Thương: "Robot sẽ thay thế con người trong thời kỳ 4.0" 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định: "Trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0, sẽ 

không còn thấy các công nhân lao động với các thao tác đơn giản trên các dây chuyền sản 

xuất gia công, lắp ráp mà thay vào đó là các robot, máy móc điều khiển bằng trí tuệ nhân 

tạo". (Chi tiết) 

Năm 2030 đưa vào khai thác 28 cảng hàng không 
Đến năm 2030, Việt Nam sẽ vận hành 28 cảng hàng không và đứng trong nhóm 4 quốc gia 

hàng đầu Asean về sản lượng vận chuyển. (Chi tiết) 

Giá vàng quay đầu giảm mạnh sau ngày Thần Tài, doanh nghiệp bội thu 
Các doanh nghiệp lớn bán ra hàng trăm nghìn sản phẩm, ước tính thu về tổng cộng cả nghìn 

tỷ đồng riêng trong ngày Thần Tài năm nay. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

KDC - CTCP Tập đoàn KIDO - HĐQT KDC dự kiến sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch với chỉ tiêu doanh thu, lợi 

nhuận có sự tăng trưởng đột biến với doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, tăng hơn 

68% về doanh thu và hơn 40% so với thực hiện năm 2017. 

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang - Qua theo dõi và kiểm tra, HOSE nhận thấy khối lượng đặt lệnh giao 

dịch cổ phiếu quỹ vào các ngày 05/12, 06/12, 14/12, 18/12, 22/12, và 25/12/2017 không đúng quy định. Do 

đó, HOSE đã có công văn nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị DQC phải tuân thủ đúng các quy định về giao 

dịch cổ phiếu quỹ. 

EVE - CTCP Everpia - Kết quả kinh doanh tháng 1/2018 Công ty đạt 75,2 tỷ đồng doanh thu bán hàng, hơn 

24,2 tỷ đồng lợi nhuận gộp, lần lượt tăng 59% và 50% so với cùng kỳ năm trước. 

CNG - CTCP CNG Việt Nam – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng doanh 

thu 1.395,7 tỷ đồng (dựa trên giá dầu 55 USD/thùng), lợi nhuận sau thuế 94,3 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 

25%/vốn điều lệ. Ngoài ra, CNG cũng thông qua việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thời 

gian thực hiện trong quý II/2018. 

PVG - CTCP Kinh doanh khí miền Bắc - Đặt mục tiêu trong năm 2018 đạt 3.367 tỷ đồng doanh thu và 8,4 tỷ 

đồng lợi nhuận sau thuế. 

GMC - CTCP Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn - Ngày 28/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận 

cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 29/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/4/2018. 

CCI - CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp - thương mại Củ Chi - Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ 

tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% vào ngày 20/3/2018. Đồng thời, cổ đông nằm trong danh sách này cũng 

được nhận quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CCI, dự kiến diễn ra vào ngày 

21/4 tới. 

C69 - CTCP Xây dựng 1369 – Đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, 

tỉnh Bắc Ninh trị giá trên 91 tỷ đồng vào ngày 23/02/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Rung lắc xảy ra trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi mà các chỉ số chính tiến sát đến các vùng kháng cự 

khiến cho đà tăng giá có phần bị thu hẹp. Điều này cũng là dễ hiểu khi mặt bằng chung các cổ phiếu đã lên 

đến các mốc giá cao trong thời gian gần đây. Phiên giao dịch ngày mai, khả năng rung lắc sẽ vẫn còn tiếp 

diễn, nhà đầu tư ngắn hạn có thể thực hiện chốt lời một phần danh mục và thực hiện mua vào khi giá đã về 

vùng thấp hơn. Với nhà đầu tư trung và dài hạn, điều chỉnh xảy ra là cơ hội để thực hiện việc gia tăng tỷ 

trọng cổ phiếu trong tài khoản, tập trung vào các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền tốt như Ngân hàng, 

Chứng khoán, Dầu khí và Bất động sản 

 

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 

 

 

www.abs.vn 


