
 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI   

1. FIT ĐĂNG KÝ MUA VÀO 10 TRIỆU TSC 

Ngày 10/5/2016, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư F.I.T đã có Nghị quyết về việc mua vào 10 đến 30 triệu cổ phiếu TSC 

của CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ – công ty con của F.I.T. Do phát sinh một số vướng mắc trong qúa 

trình đăng ký mua vào do cách hiểu khác nhau giữa Công ty và cơ quan quản lý, ngày 13/5/2016, F.I.T đã đăng ký 

mua vào 10 triệu cổ phiếu TSC. 

Theo Ban Lãnh đạo F.I.T, việc mua vào cổ phiếu TSC xuất phát từ yếu tố thị trường giảm mạnh, dẫn đến cơ hội sở 

hữu TSC ở tỷ lệ cao hơn với chi phí thấp hơn giá trị thực. Tại thời điểm bắt đầu mua, giá cổ phiếu TSC 7.200 đồng/cổ 

phiếu, bằng 0,64 lần giá trị sổ sách là 11.200 đồng. Như vậy, nếu được thực hiện mua toàn bộ 30 triệu cổ phiếu TSC 

với mức giá trên thì FIT sẽ ngay lập tức hưởng chênh lệch giá trị sổ sách khoảng 120 tỷ đồng chỉ nhờ khoản đầu tư 

thêm trị giá gần 220 tỷ đồng tăng sở hữu. 

 

2. FIT THỰC HIỆN TRẢ CỔ TỨC 2015 TỶ LỆ 8% TRONG QUÝ II,III/2016 

Ngày 19/5/2016, CTCP Đầu tư F.I.T (mã FIT, sàn HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát 

hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2015 với tỷ lệ 8%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II, III/2016. Cổ 

phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ từ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất 

năm 2015. Sau phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 1.792 tỷ lên 1.935 tỷ đồng. 

 

3. NIÊM YẾT BỔ SUNG 20 TRIỆU DCL 

Ngày 16/5/2016, Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung 20.118.960 cổ 

phiếu DCL của CTCP Dược phẩm Cửu Long. Đây là số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn 

chủ sở hữu của Công ty, thực hiện hồi tháng 4/2016. Với việc phát hành này, vốn điều lệ của Dược Cửu Long đã tăng 

lên mức trên 400 tỷ đồng. 

Việc phát hành tăng vốn điều lệ lên hơn 400 tỷ đồng nằm trong kế hoạch phát hành đã được ĐHCĐ thường niên 

Dược phẩm Cửu Long thông qua. Năm 2016, Công ty dự kiến còn một đợt chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện 

hữu với tỷ lệ 1:0,4. 
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4. ISPORT CHINH PHỤC CÁC GOLFER GIẢI 2016 VÂN TRÌ MEMBER CHAMPIONSHIP 

 

Ngày 21/5/2016, giải golf  “2016 Vân Trì Member 

Championship” kỷ niệm 10 năm sân golf Vân Trì – Sân 

golf đẳng cấp bậc nhất tại miền Bắc đã diễn ra với sự 

tham gia của đông đảo golfer là hội viên.  

Tại giải đấu này, iSPORT – Khoáng Vân Động của CTCP 

Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) – công ty thành viên 

của FIT Group được lựa chọn là nhà tài trợ nước uống 

chính thức. Đồng thời, nhãn hàng iSPORT cũng tài trợ 1 

giải Hold in one tại hố số 13 với giải thưởng là một chiếc 

xe Mercedes C200 2016. 

 

 

Đây là lần thứ ba, Khoáng Vận Động iSPORT được lựa chọn là nước uống vận động chính thức của giải golf. Trước đó, 

sản phẩm iSPORT đã hoàn toàn chinh phục các golfer tại AMD Golf Challenge 2015 và Faros Golf Tournament 2016. 

Khoáng Vận Động iSPORT được sản xuất bởi CTCP Nước khoáng Khánh Hoà (Vikoda), và được phát triển thương hiệu 

bởi CTCP FIT Consumer - một công ty trong ngành tiêu dùng của FIT. 

 

5. WEST FOOD ĐẨY MẠNH THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 

 

 

 

Trong tháng 5/2016, nhà máy West Food thuộc Công ty 

thực phẩm của TSC đang chạy tối đa công suất, một mặt 

để cung ứng sản phẩm trái cây chế biến cho thị trường 

nước ngoài, mặt khác từng bước giúp người tiêu dùng 

trong nước làm quen và tiến tới mục tiêu chiếm lĩnh thị 

trường thực phẩm trong nước với dân số 90 triệu người 

đang ngày một phát triển. 

 

Trong nước, dù thâm nhập thị trường này chưa lâu, nhưng các sản phẩm của West Food đã có mặt ở rộng rãi các 

siêu thị tại Việt Nam. Tính đến nay, 7/21 nhãn hàng của West Food đã được phân phối vào các hệ thống siêu thị lớn 

của cả nước như: Lotte Mart, Fivi Mart, Intimex, Lan Chi Mart. Số lượng siêu thị có mặt hàng West Food đã chiếm 

đến gần 40% tổng số siêu thị trên toàn quốc. 

 

 

 

 



HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ 
6. FIT TỔ CHỨC VINH DANH CÁC CBNV CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

Ngày 30/5/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T đã tổ chức lễ Vinh danh cho 4 cá nhân có thành tích tốt trong lao động 

quý I và quý II/2016. 

Vinh danh cá nhân xuất sắc là 1 trong những hoạt động ghi nhận và khích lệ người lao động tại FIT. Tham dự vào 

những buổi lễ này, các cá nhân được vinh danh đều cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì những sáng kiến của mình 

được trân trọng, đi vào thực tiễn và mở rộng, giúp cho năng suất lao động tăng lên đáng kể. 

Đồng thời, những cá nhân trên sẽ là những tấm gương cho các thành viên của F.I.T quyết tâm sáng tạo hơn nữa 

trong công việc để giúp ích không chỉ cho chính công việc của mình, mà còn cho những đồng nghiệp của mình và sự 

phát triển chung của công ty. 

7. FIT MASTERCHEF CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 

Ngày 28/5/2016, FIT đã tổ chức cuộc thi nấu ăn FIT Masterchef nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 dành cho các bạn 

thiếu nhi là con em các CBNV thuộc F.I.T. Tham dự chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức những món ăn 

ngon do chính tay bố mẹ mình chuẩn bị tại cuộc thi, có những phút giây vui đùa thỏa thích tại một trong những khu 

vui chơi lớn nhất Hà Nội, và được tặng những món quà theo sở thích các em. 

Tại các công ty thành viên khác, chương trình cũng được công đoàn và Ban lãnh đạo công ty quan tâm tổ chức, 

không chỉ tạo ra sân chơi ý nghĩa cho các cháu nhân dịp này, mà còn khuyến khích tinh thần học tập tại các gia đình 

cán bộ - công nhân viên. 

Với chủ trương gắn kết người lao động với doanh nghiệp, Tết Thiếu nhi là dịp thường niên để F.I.T để hiện sự quan 

tâm, chăm sóc tới gia đình các cán bộ, công nhân viên; góp phần tạo thêm động lực để các gia đình gắn kết và nỗ lực 

hơn nữa trong cuộc sống, công việc. 

8. DCL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016 

Ngày 17/5/2016, tại Hội trường CTCP Dược phẩm Cửu Long (Dược Cửu Long, mã DCL) đã diễn ra Hội nghị Đại biểu 

Người lao động năm 2016. 

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức với mục tiêu lắng nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị của người lao động và 

chia sẻ của Ban lãnh đạo Công ty, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng môi trường làm việc tốt, hiệu quả hơn, 

gắn kết người lao động với doanh nghiệp. 

Tham dự buổi hội nghị có ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty, bà Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Quốc Khánh - Phó TGĐ Công ty; Ban chấp hành công đoàn cơ sở, cùng gần 

100 đại biểu người lao động đại diện cho người lao động tại 6 công đoàn bộ phận trực thuộc công đoàn cơ sở DCL. 

 

 

 

 

 

 



TIN KINH TẾ VĨ MÔ TRONG THÁNG 
 

9. TTCK VƯỢT MỐC 600 ĐIỂM 

Kết thúc phiên giao dịch 31/5, chỉ số VnIndex dừng tại 618,44 điểm, tương ứng tăng 3,35% so với tháng trước đó. 

Như vậy, kể từ khi tạo đáy vào tháng 1 tới nay, chỉ số VN-Index đã trải qua nhịp tăng kéo dài 4 tháng với mức tăng 

hơn 100 điểm. 

Đóng góp quan trọng giúp thị trường tăng điểm trong tháng 5 là nhờ dòng tiền từ khối ngoại. Chỉ tính riêng trong 

tháng 5, giá trị mua ròng của khối ngoại trên toàn thị trường đạt gần 930 tỷ đồng (bao gồm giao dịch thỏa thuận) và 

đây là tháng mua ròng mạnh nhất kể từ đầu năm. Dòng vốn khối ngoại trong năm nay không đến từ các quỹ ETF mà 

đến từ P-notes.  

Một yếu tố khác cũng giúp thị trường hồi phục mạnh là giá dầu. Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu đã tăng gấp đôi và 

điều này tác động tích cực tới cổ phiếu dầu khí- nhóm có tỷ trọng vốn hóa lớn trên thị trường. 

Ngoài ra, Thông tư 06/2016-TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36 với nội dung quan trọng là tăng 

hệ số rủi ro các khoản phải đòi để kinh doanh BĐS từ 150% lên 200% thay vì 250% như dự thảo cũ; tỷ lệ vốn ngắn 

hạn cho vay trung dài hạn giữ nguyên 60% đến hết năm 2016 và hạ dần về mức 40%... cũng giúp nhóm cổ phiếu bất 

động sản, ngân hàng giao dịch tích cực hơn. 

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán, đặc biệt các công ty top đầu như HCM, SSI, VND….sau thời gian dài trầm 

lắng đã dần sôi động trở lại trong những phiên cuối tháng nhằm bắt kịp đà tăng của thị trường. Việc các nhóm cổ 

phiếu luân phiên tăng điểm đã giúp thị trường “giữ nhiệt” và có tháng giao dịch đầy tích cực. 

Nguồn: CafeF, Vietnam+ 

10. TỶ GIÁ LÊN CAO NHẤT 4 THÁNG 

Sáng 30/5, tại Vietcombank, tỷ giá USD/VND được niêm yết ở mức 22.450/22.380 đồng/USD; tại Viettinbank, tỷ giá 

là 22.455/22.375 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD còn ở mức 22.490/22.450 đồng/USD. 

Sau nhiều tháng ít biến động trước đó, giá USD bắt đầu tăng mạnh bởi thông tư số 07/2016/TT-NHNN được ra ngày 

27/5/2016. Thông tư 07 là nối lại quy định mà NHNN đã chấm dứt từ ngày 1/4/2016 về việc chấm dứt vay mới ngắn 

hạn ngoại tệ. Với thông tư mới, kể từ ngày 1/6/2016 đến hết ngày 31/12/2016, doanh nghiệp sẽ được vay ngắn hạn 

ngoại tệ trở lại để chuyển đổi sang tiền đồng nhằm có nguồn vốn sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu với lãi suất vay 

đô la Mỹ hiện nay là 2,8-5,2%/năm, thay vì lãi suất vay ngắn hạn VND 6,8-9%/năm. Đối tượng vay này trên thực tế 

không có nhu cầu vay ngoại tệ để thanh toán, mà chỉ vay ngoại tệ và bán ngay ngoại tệ này cho ngân hàng để chuyển 

sang VND nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong nước. 

Việc cho phép vay ngoại tệ trở lại cũng là tin vui đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. 

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn, CafeF 

11. LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG XUỐNG THẤP NHẤT TRONG 1 NĂM  

Ngày 30/5/2016, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tiếp đà giảm trước đó, giảm 0,32 điểm % về mức 1,46%/năm; kỳ 

hạn một tuần cũng giảm 0,51 điểm phần trăm về mức 1,55%/năm. 

Đây đều là những mức lãi suất thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây, nhờ tác động của thông tư 06 được thông 

báo ngày 27/5/2016, theo đó nới lỏng hơn các “dây cương” về tỷ lệ an toàn của các  tổ chức tín dụng, giúp sức ép 

thanh khoản đối với các ngân hàng giảm bớt. 



Thông tư 06/2016/TT-NHNN được ban hành sửa đổi một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN. Điểm nổi bật của 

thông tư mới là cho phép các ngân hàng giữ nguyên tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 60% như hiện 

nay đến hết năm 2016. Kể từ 1/1/2017, tỷ  lệ này giảm xuống mức 50% và từ đầu năm 2018 mới giảm xuống mức 

40%. 

Theo một quỹ đầu tư nước ngoài, đây là nỗ lực của NHNN mong muốn giữ yên ổn hệ thống ngân hàng, đồng thời nới 

rộng nguồn tiền cho thị trường bất động sản hơn và hỗ trợ cho tăng trưởng của chính phủ vốn đã chậm lại trong quý 

I vừa qua. 

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Vietstock, CafeF 

12. GIÁ DẦU CÓ CHUỖI TĂNG 4 THÁNG LIÊN TIẾP 

Trong tháng 5, giá dầu thô tại New York đã tăng tổng cộng 7,4% trong bối cảnh sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sụt 

giảm, đồng thời quá trình sản xuất dầu tại Canada và Nigeria bị ngắt quãng ngoài ý muốn. 

Tại sàn NYMEX, giá dầu WTI giao tháng 7 ở mức 49,49 USD/thùng. Giá dầu thô biển Bắc giao tháng 7 trên sàn London 

cũng tăng 0,9%, đóng cửa ở mức 49,76 USD/thùng. 

Như vậy, giá dầu đã có tháng tăng điểm thứ 4 liên tiếp, đánh dấu chuỗi dài nhất kể từ năm 2011. 

Hàng loạt nguồn cung bị ngắt quãng là nguyên nhân đẩy giá dầu tăng. Sản lượng dầu thô Nigeria tụt xuống mức thấp 

nhất trong 27 năm do quân khủng bố tăng cường tấn công vào các đường ống dẫn dầu tại khu vực đồng bằng sông 

Niger. Đầu tháng 5, nhiều cơ sở sản xuất dầu tại Canada phải bất ngờ đóng cửa trong đó có Fort McMurray do thảm 

họa cháy rừng khiến cho 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày bốc hơi khỏi sản lượng dầu cát vùng này. 

Nguồn: CafeF 

13. THÁI LAN SỞ HỮU BIG C, TĂNG CHIẾT KHẤU VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT 

Cuối tháng 4/2016, thông tin Big C chính thức bị thâu tóm bỏi Central Group, tập đoàn đến từ Thái Lan được công 

bố. Đây cũng là tập đoàn sở hữu Metro Việt Nam. 

Ngay sau khi được tiếp quản bởi chủ mới, Big C đã tăng chiết khấu thêm 4,25 - 5% so với năm 2015, trở thành hệ 

thống siêu thị đề nghị tăng chiết khấu cao nhất năm 2016. Với mức tăng thêm này, doanh nghiệp phải chịu mức 

chiết khấu lên đến 17 - 20%, thậm chí có mặt hàng chịu chiết khấu lên đến 25%.  

Nguồn: VTC News 

 

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn 
cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T. 
 
Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan 
hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều. 

 
Phụ trách bản tin: Dương Quỳnh Hoa - Phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T 

 Tầng 16 tòa nhà Centre Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
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