
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Vàng thế giới suy yếu khi đồng USD khởi sắc 
Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục giảm nhẹ trong ngày thứ Hai, khi đồng USD phục hồi 

và lợi suất trái phiếu Chính phủ vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2014, MarketWatch đưa 

tin. (Chi tiết) 

Dow Jones và S&P giảm mạnh nhất trong 5 tháng 
Phố Wall quay đầu giảm từ các mức kỷ lục vào ngày thứ Hai, trong đó Dow Jones và S&P 

500 chứng kiến phiên sụt giảm mạnh nhất trong 5 tháng trước sức ép từ đà lao dốc của cổ 

phiếu Apple, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu rút lui trước lo ngại về sản lượng tại Mỹ 
Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu sụt giảm vào ngày thứ Hai, trong đó giá dầu WTI 

rút khỏi đỉnh hơn 3 năm khi đà tăng của số giàn khoan dầu tại Mỹ đã làm gia tăng dự báo 

rằng sản lượng nội địa sẽ tiếp tục leo dốc, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Ứng dụng Blockchain vào bất động sản: Hết thời thổi giá, 1 căn hộ bán cho 
nhiều người? 
Chia sẻ bên lề hội nghị Vietstock Blockchain Summit 2018, ông Kenneth Tan, Giám đốc 

Công nghệ FundYourselfNow cho biết nếu ứng dụng Blockchain vào giao dịch bất động 

sản, thông tin sẽ minh bạch hơn, được nhiều người cùng kiểm chứng, cho nên chuyện thổi 

giá hay 1 căn hộ được bán cho nhiều người sẽ không xảy ra. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

CPI đầu năm "leo dốc" vì xăng, điện 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 đã tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 2,65% so với 

cùng kỳ năm trước. (Chi tiết) 

Hơn 65% doanh nghiệp Nhật ‘có lãi' tại Việt Nam 
Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam "có lãi" chiếm 65,1%, tăng 2,3 điểm so với năm 

trước. Khoảng 70% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có phương châm "mở rộng hoạt 

động". (Chi tiết) 

Đầu năm khách du lịch đến Việt Nam tăng vọt 
Khách quốc tế tế đến Việt Nam trong tháng 1 ước tính đạt hơn 1,43 triệu lượt người, tăng 

42% so với cùng kỳ năm 2017. (Chi tiết) 

15 ngày đầu năm 2018, ngân sách thâm hụt 18.400 tỷ đồng 
Mức bội chi ngân sách được phê duyệt năm 2018 là 204.000 tỷ đồng... (Chi tiết) 
Kiểm soát đường đi của dòng tiền 
“Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng tiêu dùng, nâng cao hiệu quả công tác xét duyệt hồ sơ, 

đặc biệt là các điều kiện vay vốn để hạn chế rủi ro phát sinh, giám sát chặt chẽ việc sử dụng 

vốn cho vay tiêu dùng nhưng thực chất là để đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng 

khoán”, đó là những yêu cầu bắt buộc Ngân hàng Nhà nước vừa nhắc lại với các tổ chức tín 

dụng trong hoạt động năm 2018. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - Doanh thu năm 2017 tăng hơn 74% nhờ vào hoạt động bán hàng hóa, 

song, áp lực chi phí giá vốn chỉ ghi nhận lãi ròng chỉ tăng 27% với 105 tỷ đồng. 

VIP - CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco - Nhờ sáp nhập công ty con nên lãi ròng hợp nhất quý 4/2017 lên tới 

hơn 30 tỷ đồng, gấp gần 17 lần mức 1,77 tỷ đồng của cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2017, VIP ghi nhận gần 729 tỷ 

đồng doanh thu, tăng so mức 631 tỷ đồng của năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 78 tỷ đồng, 

giảm 6% so mức 83 tỷ đồng của năm 2016. 

IJC - CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Mặc dù quý 4/2017 hoạt động kinh doanh đi ngang nhưng cả năm 

vẫn tăng trưởng 46% so năm 2016 và vượt gần 7% kế hoạch. Tuy nhiên, đáng lưu ý, hàng tồn kho và vay nợ 

của IJC vẫn đang ở mức rất cao. 

BFC - CTCP Phân bón Bình Điền – Đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu hợp 

nhất 6.427,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 427,3 tỷ đồng. Năm 2018, BFC đặt mục tiêu doanh thu 6.345 tỷ 

đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng. 

TPC - CTCP Nhựa Tân Đại Hưng – Đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu 710,2 tỷ đồng, 

lợi nhuận sau thuế 29,3 tỷ đồng. Trong năm 2018, TPC đặt mục tiêu doanh thu 622,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau 

thuế 32 tỷ đồng, cổ tức ở mức 10%. 

ARG - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Argibank - Quyết định bán khu đất 51 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội cho khách hàng trúng đấu giá với số tiền là 288,6 tỷ đồng. Giá trên không bao gồm các loại phí, chi 

phí, thuế liên quan khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng. 

MCP - CTCP In và Bao bì Mỹ Châu – Đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu thuần 

361,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24,4 tỷ đồng. Năm 2018, MCP đặt mục tiêu doanh thu (có VAT) 430 tỷ 

đồng, lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng và cổ tức ở mức 14%. 

TNA - CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam - Ngày 27/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền 

nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 28/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/3/2018. 

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Quyết định góp vốn 49,5 tỷ đồng, cùng với các cổ đông khác để thành lập 

CTCP Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn, và cử ông Võ Trường Sơn làm đại diện phần vốn góp của HAG tại 

Công ty này. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường mở cửa phiên giao dịch tuần mới với diễn biến trái chiều trên cả hai sàn. Tâm điểm thị trường tiếp 

tục là nhóm cổ phiếu Ngân hàng khi các mã thuộc nhóm này có mức tăng điểm khá ấn tượng, bất chấp đà 

rung lắc liên tục của thị trường. Trong phiên giao dịch ngày mai, rung lắc sẽ có chiều hướng gia tăng và có 

thể sẽ xảy ra điều chỉnh vào cuối phiên chiều. Nhà đầu tư có thể tranh thủ “mua đỏ, bán xanh” tại thời điểm 

hiện tại với tỷ trọng vừa phải. Nhà đầu tư trung hạn tiếp tục duy trì vị thế cổ phiếu và có thể gia tăng tiếp tục 

khi các cổ phiếu có tín hiệu cho điểm mua trong phiên. 

 

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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