
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

 

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới xuống đáy 2 tuần sau phiên điều trần của tân Chủ tịch Fed 
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần 

vào ngày thứ Ba, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu nhảy vọt sau phiên điều trần trước 

Quốc hội Mỹ đầu tiên của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, 

MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu giảm gần 1.5% trước nỗi lo về nguồn cung tại Mỹ 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm mạnh trong ngày thứ Ba, rút khỏi đỉnh 3 

tuần do chịu sức ép từ dự báo về sự gia tăng của dự trữ dầu thô tại Mỹ cùng với những lo 

ngại về đà leo dốc của sản lượng nội địa, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Sụt gần 300 điểm, Dow Jones chứng kiến phiên giảm mạnh nhất trong 3 
tuần 
Chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ đợt bán tháo cách đây 3 tuần vào 

ngày thứ Ba, sau khi những nhận định từ tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), 

Jerome Powell, lại làm dấy lên những lo ngại về việc nâng lãi suất nhiều hơn kỳ vọng trong 

năm nay, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

IEA: Mỹ sẽ vượt Nga để trở thành nhà sản xuất dầu hàng đầu vào năm 2019 
Mỹ sẽ vượt Nga để trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất trên thế giới muộn nhất là vào năm 

2019, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong bối cảnh sự bùng nổ của dầu đá 

phiến ở Mỹ tiếp tục gây chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

“Cơn lốc” ô tô nhập khẩu Thái sắp trở lại Việt Nam 
Theo một số nhà sản xuất ô tô, từ tháng 3 năm nay, ô tô nhập khẩu Thái Lan nhiều khả năng 

sẽ quay lại Việt Nam sau khi các nhà nhập khẩu hoàn thành thủ tục theo đúng yêu cầu của 

Nghị định 116. (Chi tiết) 

8.000 doanh nghiệp “mất tích”, nợ bảo hiểm xã hội khoảng 2.000 tỷ đồng 
Theo con số của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, hiện tổng số nợ BHXH phải tính lãi là 

khoảng 5.737 tỉ đồng, ở mức dưới 3% so với kế hoạch thu BHXH được giao. (Chi tiết) 

Yêu cầu làm rõ thông tin đầu mối xăng dầu hưởng lợi hơn 3.300 tỷ 
Việc áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường từ các thị trường khác MFN (20%) trong 

điều hành xăng dầu là không phù hợp với thực tế phát sinh tại các đầu mối nhập khẩu... 

(Chi tiết) 

12 dự án nghìn tỷ thua lỗ của Bộ Công thương: Đã có ánh sáng nơi cuối 
hầm 
Nhà máy xơ sợi Đình Vũ (PVTex) sẽ vận hành lại phân xưởng, nhóm các nhà máy nhiên 

liệu sinh học của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang khởi động lại và có sản phẩm tiêu thụ 

trong tháng 3 năm nay,… là những thông tin tích cực liên quan đến các dự án vốn yếu kém 

của Bộ Công thương. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

PNC - Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam - Dự kiến sẽ trình Đại hội phương án tăng vốn điều lệ từ 110,4 

tỷ đồng lên 300 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu qua hình thức chào bán cổ phần, ưu tiên bán cho cổ 

đông hiện hữu. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. 

KDC - CTCP Tập đoàn Kido - Năm 2018 KDC đặt kế hoạch doanh thu 12.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế 

khoảng 800 tỷ đồng. Trong đó, các thành viên dự kiến đóng góp vào doanh thu toàn tập đoàn gồm Tường An 

khoảng 5.600 tỷ, Vocarimex khoảng 4.400 tỷ, KDF khoảng 1.800 tỷ và liên doanh giữa KIDO và Công ty 

thực phẩm Dabaco 300 tỷ. 

VIS - CTCP Thép Việt Ý - Công bố kế hoạch kinh doanh năm 2018 trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 

với chỉ tiêu doanh thu 7.093 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng, tăng 

64%. Về kế hoạch chia cổ tức năm 2017, công ty dự kiến chi trả 5% bằng tiền. 

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. 

HAX - Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh – Đã thông qua phương án phát hành 11.671.216 cổ phiếu 

thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 

để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền, cứ 2 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu 

thưởng). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I và quý II/2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

chấp thuận. 

VOS - Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Sở GDCK TP.HCM vừa có công văn nhắc nhở VOS về việc 

chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất quý IV/2017. HOSE cho biết, đến ngày 

23/2/2018, Sở vẫn chưa nhận được các báo cáo này của Công ty. Để đảm bảo thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư, 

HOSE nhắc nhở lần thứ 2 và đề nghị VOS khẩn trương công bố thông tin Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp 

nhất quý IV/2017 

VIC - Tập đoàn Vingroup - HĐQT VIC đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện 

theo pháp luật Tập đoàn đối với bà Dương Thị Mai Hoa kể từ ngày 25/2/2018. Đồng thời, HĐQT VIC bổ 

nhiệm ông Nguyễn Việt Quang giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật thay cho bà Hoa 

với nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 25/2/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Bên 

cạnh đó, nhóm cổ phiếu Vốn hóa lớn cũng tăng điểm làm nhiệm vụ trụ đỡ và củng cố vững chắc đà tăng điểm 

của các chỉ số chính. Trong phiên giao dịch ngày mai, đà tăng điểm của thị trường sẽ tiếp tục được duy trì, 

đính đến của chỉ số VN-Index trong ngắn hạn sẽ là mốc 1,130 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể thực hiện 

chiến lược “mua đỏ, bán xanh”, đối với nhà đầu tư trung hạn thì tiếp tục nắm giữ và duy trì vị thế cổ phiếu 

trong tài khoản. 

 

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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