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HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI
1. FIT MUA VÀO 8,4 TRIỆU CỔ PHIẾU TSC

Theo thông báo của CTCP Đầu tư F.I.T (mã FIT), F.I.T đã hoàn tất mua vào 8,4 triệu cổ phiếu TSC của CTCP Vật tư Kỹ
thuật Cần Thơ. Với việc mua này, Công ty nâng tổng số cổ phiếu TSC mà FIT hiện nắm giữ lên đến hơn 83,7 triệu cổ
phiếu (tương đương 56,69% số lượng cổ phiếu TSC đang lưu hành).
Lý do việc F.I.T chưa hoàn tất việc mua 10 triệu cổ phiếu TSC như đăng ký là công ty đang chờ tiếp chỉ đạo hướng dẫn
của UBCK Nhà nước cho việc hoàn thành mua số cổ phiếu còn lại.

2. FIT CHÀO BÁN HƠN 31 TRIỆU CỔ PHIẾU CHO 9 NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
HĐQT CTCP Đầu tư F.I.T (HOSE: FIT) nhất trí về việc chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, số lượng phát hành là 31,181,285 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán là 11,000 đồng/cố phiếu. Cổ phiếu
phát hành thêm cho cổ đông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian dự
kiến thực hiện quý 1-3/2016 và sau khi thực hiện chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.

3. FIT GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ BAN ĐẦU CỦA FIT LAND VÀ FIT RETAIL, NÂNG SỞ HỮU DCL
HĐQT của CTCP Đầu tư F.I.T (HOSE: FIT) đã thông qua việc thay đổi chủ trương thành lập CTCP FIT Land và FIT Retail
với vốn điều lệ ban đầu của cả hai công ty là 50 tỷ đồng. Đồng thời, HĐQT cũng nhất trí việc mua thêm hơn 330,000
cp tại CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL).
Cụ thể, đối với việc thành lập 2 Công ty con là CTCP FIT Land và CTCP FIT Retail, HĐQT đã hạ vốn điều lệ ban đầu của
2 Công ty xuống còn 50 tỷ đồng và lộ trình tăng vốn đến năm 2018 sẽ đạt được vốn điều lệ như ban đầu đề ra là 500
tỷ đồng đối với FIT Land và 200 tỷ đồng đối với FIT Retail. Đồng thời, dự kiến FIT sẽ nắm từ 70% đến 99% vốn điều lệ
của 2 công ty con.
Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã thông qua việc mua thêm 330,640 cổ phiếu DCL nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 60.84%
tương đương 12,240,220 cp theo phương thức khớp lệch hoặc thỏa thuận trong phạm vi giá của phiên giao dịch.
Thời gian thực hiện từ ngày 11/04 đến 05/05/2016.

4. FIT CONSUMER RA MẮT NƯỚC RỬA CHÉN BÁT SINH HỌC TERO

Ngày 15/6/2016, tại khách sạn Fortuna, Hà Nội, Công ty
cổ phần FIT Consumer đã tổ chức Lễ tung hàng, giới
thiệu sản phẩm mới: Nước rửa chén bát sinh học TERO
cho khu vực miền Bắc.
Sản phẩm nước rửa chén bát sinh học TERO là sản phẩm
đầu tiên tại Việt Nam có thành phần tẩy rửa 100% từ tự
nhiên, có độ pH trung tính, được kiểm nghiệm tại các
trung tâm kiểm nghiệm uy tín tại Việt Nam, không gây
kích ứng da. Đặc biệt, Tero có khả năng đánh bay dầu
mỡ, mùi tanh và bọt hiệu quả hơn các loại nước rửa
chén thông thường nhờ sức mạnh sinh học.
Chính nhờ những tính năng vượt trội này mà dù mới được chính thức tung ra thị trường nhưng ngay lập tức, sản
phẩm nước rửa chén bát sinh học Tero đã được đông đảo người tiêu dùng ủng hộ.

5. ĐỐI TÁC NHẬT BẢN TẤP NẬP TÌM KIẾM CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI WEST FOOD

Hiện nay, Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất
khẩu miền Tây (West Food), trung bình tiếp đón từ 3 - 4
lượt khách hàng đến từ Nhật Bản mỗi tuần. Đây đều là
các doanh nghiệp lớn, uy tín, có độ phủ cao trên thị
trường thực phẩm chế biến của đất nước này. Trong đó,
Công ty đang đàm phán thỏa thuận hợp tác song phương
với 1 tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, doanh nghiệp
có doanh thu xấp xỉ 42 tỷ USD/năm, sở hữu gần 4.000
cửa hàng nằm tại khắp các tỉnh thành của Nhật Bản và
tập khách hàng lớn.
Cuối tháng 7 này, West Food cũng là đơn vị được Viettinbank lựa chọn là doanh nghiệp thực phẩm đại diện Việt Nam
tham dự chương trình Business Matching tổ chức tại Hà Nội. Đây là dịp để phái đoàn gồm 23 doanh nghiệp lớn nhất
trong ngành thực phẩm chế biến của Nhật Bản trao đổi và mong muốn tiếp cận nguồn cung của West Food - vốn đã
rất nổi tiếng trên thị trường thực phẩm thế giới.

TIN KINH TẾ VĨ MÔ TRONG THÁNG
6. CHỨNG KHOÁN CÂN BẰNG HƠN
Nối zếp đà hưng phấn từ phiên ngày 29/6, thị trường zếp tục tăng điểm {ch cực trong phiên cuối cùng của tháng 6.
Sắc xanh bao phủ trên diện rộng, VN-Index tiếp tục nới rộng đà tăng điểm. Tuy nhiên lực cầu khá thận trọng, thanh
khoản vẫn ở mức trung bình.
Sắc xanh tiếp tục được duy trì đến hết phiên chiều song giao dịch có phần thận trọng hơn. Dưới sức ép của lượng
cung chốt lời, VN-Index đóng cửa chỉ còn xanh nhẹ với mức tăng hơn 2 điểm. Cụ thể VN-Index chốt phiên tại 632,26
điểm (+0,34%) còn HNX-Index đóng cửa tại 84,72 điểm (-0,02%).
Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn

7. CHỨNG KHOÁN: CƠN ÁC MỘNG BREXIT
Với kết quả gần 52% người dân chọn “ra đi”, Vương quốc Anh đã có lựa chọn lịch sử khi quyết định rời bỏ liên minh
châu Âu, một quyết định rõ ràng tạo ra sự thất vọng cao độ cho giới tài chính toàn cầu. Các thị trường biến động rất
hỗn loạn trong sáng nay, các sàn chứng khoán châu Á và sau đó là châu Âu chìm trong sắc đỏ và giá của những hàng
hóa trú ẩn an toàn (đồng yen Nhật, vàng) thì tăng lên nhanh chóng.
Trong bối cảnh đó, dù không có quá nhiều tác động trực tiếp liên quan đến việc Anh lựa chọn rời bỏ Liên minh châu
Âu, TTCK Việt Nam cũng không thể nào nằm ngoài vòng xoáy giảm giá sâu của chứng khoán toàn cầu.
Đà giảm nới rộng dần trong buổi sáng, “thuận chiều” với kết quả bất lợi từ Brexit. Tình hình chuyển sang “hoảng
loạn” thật sự lúc bắt đầu phiên chiều, khi mà kết quả Brexit đã an bài.
Vn-Index lúc đỉnh điểm đã mất đến 5% số điểm. Dù vậy khi đà giảm thể hiện sự “thái quá” một cách “phi lý trí”, lực
cầu đã mạnh dạn hơn tại các vùng giá thấp và điểm số bắt đầu hồi phục mạnh từ sau 1h30, kết quả lấy lại hơn 2/3
điểm số bị mất thật sự là cố gắng rất lớn trong chiều hôm nay. Cụ thể VN-Index chốt phiên tại 620,77 điểm (-1,82%)
còn HNX-Index chốt ngày tại 83,61 điểm (-2,00%).
Thanh khoản ghi nhận kỷ lục cao mới trong lịch sử giao dịch của TTCK Việt Nam(!). HSX có đến 262,2 triệu đơn vị
khớp lệnh với giá trị đạt 4.636 tỉ đồng còn HNX có 100,7 triệu cổ phiếu chuyển nhượng với giá trị đạt 1.162 tỉ đồng,
cả hai đều hơn gấp đôi so với phiên liền trước.
Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn

8. TỶ GIÁ NGÂN HÀNG TĂNG RẤT NHẸ
Trong khi tỷ giá trung tâm giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ (USD/VND) được Ngân hàng Nhà nước công bố áp
dụng cho ngày hôm nay 27-6, tăng mạnh, tại các ngân hàng thương mại tỷ giá USD/VND lại tăng rất nhẹ, thậm chí có
ngân hàng điều chỉnh giảm so với cuối tuần trước.
Ngày 27-6, tỷ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng thương mại có diễn biến khá khác nhau, nhưng nhìn chung
tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng và bắt đầu giảm trở lại vào buổi chiều.
Tại Vietcombank, tỷ giá USD/VND được niêm yết ở mức 22.370/22.300 đồng/đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với mở đầu
ngày giao dịch hôm nay, và tăng 5 đồng so với thứ Sáu tuần trước (24-6).
Tại ACB, tỷ giá USD/VND được ngân hàng này niêm yết ở mức 22.380/22.280 đồng/đô la Mỹ, nhưng sau đó đã giảm
xuống còn 22.370/22.280 đồng/đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với thứ Sáu tuần trước. Tại Vietinbank, ngân hàng này
tăng giá mua đô la Mỹ thêm 30 đồng, nhưng giữ nguyên giá bán ra, nằm ở mức 22.370/22.290.

Theo đó, mức tăng tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hiện khá thấp, so với mức tăng 30-35 trong ngày
24-6 sau khi kết quả bỏ phiếu của người dân Anh cho thấy đa số người bỏ phiếu ủng hộ việc Anh rời Liên minh châu
Âu – Brexit. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm áp dụng trong ngày 27-6 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở
mức 21.866 đồng, tăng 21 đồng so với ngày 24-6.
Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn

9. LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG ĐANG TĂNG MẠNH
Trên thị trường tiền tệ ngày cuối tuần, thứ 6 ngày 3-6, mức lãi suất tiền đồng được các ngân hàng giao dịch với các
khoản vay qua đêm đến 1 tuần đã tăng khoảng 0,8 đến 1 điểm phần trăm.
Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đến một tuần ngày 3-6 đã “nhảy” từ 1,8%/năm lên 2,7%/năm, kỳ hạn
2 tuần tăng từ 2%/năm lên 3%/năm, kỳ hạn 3 tuần tăng từ 2,8%/năm lên 3,6%/năm, và kỳ hạn 1 tháng tăng từ
3,2%/năm lên 4%/năm. Đây là các mức lãi suất cao nhất kể từ đầu tháng 6.
Đáng chú ý, một số ngân hàng dự báo lãi suất trên thị trường liên ngân hàng còn trong xu hướng tăng trong tuần tới,
mặc dù thanh khoản thị trường tương đối ổn định.
Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn

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.
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