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HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI
1. WEST FOOD KHAI THÁC TIỀM NĂNG HỢP TÁC LÂU DÀI VỚI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2016, CTCP Thực phẩm Xuất khẩu Miền
Tây (West Food) đã được lựa chọn là đại diện cho
doanh nghiệp ngành rau quả chế biến của Việt Nam,
tham dự chương trình Business Matching Fair do
Ngân hàng Viettinbank phối hợp với Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ tổ chức tại khách sạn JW Marriot Hà
Nội.
Tại đây, hàng chục doanh nghiệp lớn trong ngành
thực phẩm chế biến của Nhật Bản đã gặp gỡ, trao
đổi và tiếp cận với nguồn cung ứng của West Food vốn đã rất nổi tiếng trên thị trường thực phẩm thế
giới.
Các bên đang tiếp tục đàm phán để hợp tác sâu rộng hơn và hướng tới sự hợp tác lâu dài.
2. FIT CONSUMER RA MẮT NƯỚC TĂNG LỰC KHOÁNG IMEN

Ngày 10/7/2016, CTCP FIT Consumer mảng
Beverage đã tổ chức sự kiện Ngày hội tung hàng
nước tăng lực khoáng iMen tại khách sạn Trần-Viễn
Đông, thành phố Nha Trang.
Tăng lực khoáng iMen với slogan “Tăng lực mạnh
mẽ. Khí phách iMen” hứa hẹn sẽ có thể xâm nhập
nhanh vào các điểm bán, chinh phục người tiêu
dùng khắp miền đất nước.

So với các sản phẩm hiện tại trên thị trường, nước tăng lực iMen có những khác biệt độc đáo như:

•
•
•

Tăng lực giàu Vitamin B6, Taurin kết hợp với khoáng thiên nhiên nhiều khoáng chất (Ca, Na, K, Mg)
tốt cho sức khoẻ.
3 hương vị Rừng cực ngon, cực chất: Trái cây rừng, dâu rừng, vàng.
Tên gọi iMen với bản sắc riêng cùng hình ảnh đại diện là CON HỔ dũng mãnh, mạnh mẽ, đầy cảm
hứng.
3. DCL: LỢI NHUẬN 6 THÁNG TĂNG 40% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Theo BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 của CTCP Dược phẩm Cửu Long, doanh thu thuần hợp nhất lũy
kế 2 quý đầu năm đạt 355,57 tỷ đồng đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 41,08 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm
trước, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng tương ứng 12% và gần 40%.
Nguyên nhân do công ty quản lý tốt dòng tiền, giảm được số dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng, đồng thời
công ty đã tìm kiếm được các nguồn tài trợ có mức lãi suất thấp làm cho chi phí tài chính giảm. Ngoài ra,
công ty đã phát triển mạng lưới bán hàng tốt nên doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ.

4. DƯỢC CỬU LONG VÀ ĐỐI TÁC NHẬT BẢN TÌM KIẾM CƠ HỘI HỢP TÁC LÂU DÀI
Ngày 20/7/2016, CTCP Dược phẩm Cửu Long vinh dự là đại diện cho các doanh nghiệp dược Việt Nam,
tham dự chương trình Business Matching Fair gặp gỡ, trao đổi và tiến tới hợp tác lâu dài với các doanh
nghiệp dược phẩm hàng đầu Nhật Bản. Chương trình do Ngân hàng Viettinbank phối hợp với Bank of
Tokyo Mitsubishi UFJ tổ chức tại khách sạn JW Marriot Hà Nội.
Nhận thấy tiềm năng lớn của Dược Cửu Long, các đối tác Nhật Bản tham dự Business Matching Fair 2016
mong muốn được hợp tác sâu rộng với Dược Cửu Long trong cả 3 mảng hoạt động: Dược phẩm, Viên nang
rỗng, và Thiết bị y tế.
Các đối tác Nhật Bản này đều là những doanh nghiệp dược có tên tuổi, uy tín ở thị trường Nhật Bản và cả
trên thế giới, với doanh thu lên đến hàng tỷ USD/năm, mạng lưới phân phối ở nhiều quốc gia trên toàn
cầu. Vì vậy, cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp dược phẩm Nhật Bản này sẽ giúp cho Dược Cửu Long từng
bước xây dựng và nâng cao vị thế, thương hiệu của công ty lên tầm quốc tế.

5. DƯỢC CỬU LONG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG TỈ LỆ 1:0,4
Ngày 25/7/2016, CTCP Dược phẩm Cửu Long ra công bố phát hành 16.095.168 cổ phiếu (tương đương 40%
tổng số cổ phiếu đang lưu hành) để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày
5/8/2016. Đây là đợt phát hành cổ phiếu thưởng lần 2 trong năm nay của Dược Cửu Long cho cổ đông sau
đợt phát hành tỉ lệ 1:1 hồi tháng 4 vừa qua. Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng lần 2 này, tổng số cổ phiếu
lưu hành của DCL sẽ là 56.333.080 cổ phiếu.

6. F.I.T HỌP SƠ KẾT OGSM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Ngày 19/7 vừa qua, CTCP Đầu tư F.I.T đã tổ chức
buổi Lễ Tổng kết OGSM 6 tháng đầu năm tại khách
sạn Hà Nội, D8 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Đây
là hoạt động thường niên để các phòng ban đánh
giá, rà soát lại hoạt động trong nửa đầu năm, và đưa
ra các kế hoạch điều chỉnh cho 6 tháng cuối năm.
Bên cạnh những kết quả kinh doanh, thì những giá
trị vô hình của F.I.T như OGSM và các giá trị cốt lõi
thực sự là niềm tự hào của Ban lãnh đạo cũng như
mỗi CBNV F.I.T. Vì điều đó thể hiện ý chí xây dựng
F.I.T phát triển, bền vững; thể hiện thái độ minh
bạch, tôn trọng và thực sự mong muốn mang lại
những giá trị tốt nhất cho các cổ đông của Công ty

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
7. FIT TEAMBUILDING THÁI LAN 2016: LESS OF ME, MORE OF WE – TOGETHER FIT WIN
Từ ngày 22-25/7/2016, cán bộ nhân viên CTCP Đầu
tư F.I.T đã có những ngày nghỉ dưỡng vô cùng thú vị
tại Bangkok và Pattya, Thái Lan.
Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh
tế, Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư F.I.T vẫn quyết định tổ
chức một kỳ nghỉ hè ý nghĩa tại Đất nước chùa Vàng,
dành tặng cho cán bộ, nhân viên công ty nhằm động
viên, cổ vũ những cố gắng, nỗ lực của toàn thể công
ty trong thời gian qua.
Với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, những trải nghiệm thú vị về văn hóa, ẩm thực, con người tại Thái Lan đất nước được mệnh danh là xứ sở nụ cười của thế giới – đã mang lại một kỳ nghỉ hè vui vẻ, sảng khoái
cho các thành viên công ty. Kỳ nghỉ cũng giúp các thành viên có cơ hội giao lưu, gắn bó với nhau nhiều hơn,
và tràn đầy năng lượng để sẵn sàng quay trở lại những ngày làm việc thách thức phía trước.

TIN KINH TẾ VĨ MÔ TRONG THÁNG
1. NGÂN SÁCH BỘI CHI GẦN 5 TỶ USD
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm, ngân sách dành gần 5 tỷ USD để chi trả nợ và
viện trợ.
Theo dự báo của Ngân hàng HSBC, mức bội chi ngân sách của Việt Nam năm nay lên tới 6,6% GDP. Còn
theo phân tích của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu tốc độ tăng trưởng GDP năm nay thấp hơn kế

hoạch, khả năng bội chi ngân sách Nhà nước trên GDP vẫn sẽ vượt 0,5% so với dự toán. Mục tiêu giảm bội
chi là rất khó khăn khi hiện nay ngân sách Nhà nước vẫn tiếp tục Chi cao hơn Thu.
Bội chi ngân sách Nhà nước liên tục ở mức cao trong nhiều năm. Bội chi ngân sách Nhà nước tăng từ mức
65,8 nghìn tỷ đồng năm 2011 lên mức 263 nghìn tỷ đồng năm 2015. Trong 5 năm tăng gấp 4 lần.
Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng thu ngân sách 7 tháng ước đạt 500.800 tỷ đồng,
bằng 49,4% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 397.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 21.600 tỷ đồng,
thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 80.400 tỷ đồng.
Thu từ dầu thô và xuất nhập khẩu đã giảm đi nhiều. Trong khi đó, tổng chi ngân sách ước tính đạt khoảng
606.000 tỷ đồng. Đang chú ý, chi đầu tư phát triển chỉ đạt 89.400 tỷ đồng, chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính (gồm cả chi cải cách tiền lương) đạt 435.500 tỷ đồng, chi
trả nợ và viện trợ đạt 81.600 tỷ đồng.
Nguồn: CafeF
2. CPI CẢ NƯỚC ĐỘT NGỘT GIẢM TỐC
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2016 tăng 0,13% so với tháng trước, tăng
2,39% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,48% so với tháng 12 năm trước.
Như vậy, với mức tăng 0,13% của tháng 7, chỉ số CPI tháng này đã tăng thấp hơn nhiều mức tăng 0,46%
trong tháng 6/2016. Theo cơ quan thống kê, CPI bình quân 7 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm trước
tăng 1,82%.
Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 7/2016 chủ yếu ở mặt hàng
xăng dầu; nhu cầu sử dụng điện, nước và thiết bị và đồ dùng gia đình phục vụ mùa hè tăng; giá một số mặt
hàng ăn uống ngoài gia đình tăng...
Ngược lại, những yếu tố góp phần kiềm chế CPI tăng trong tháng 7/2016 như nguồn cung lương thực, thực
phẩm trong nước dồi dào; giá gas giảm; giá vật liệu xây dựng giảm...
Nguồn: CafeF
3. PMI THÁNG 7 GIẢM NHẸ SAU 8 THÁNG TĂNG LIÊN TIẾP
Nikkei vừa công bố khảo sát PMI tháng 7. Theo đó, sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tăng
chậm lại. Trong khi đó chi phí bán hàng có tốc độ tăng nhanh buộc các công ty phải giảm giá bán hàng. Tỷ lệ
tồn kho hàng mua tăng mạnh.
Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng trong tháng 7, mặc dù tốc độ tăng có chậm lại
một chút so với tháng trước. Cả sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng yếu hơn.
Trong khi đó, tốc độ tăng chi phí lại nhanh hơn, nhưng các công ty tiếp tục giảm giá bán hàng.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers’ IndexTM (PMITM) toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt
Nam – một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất – đã giảm từ mức 52,6 điểm
trong tháng 6 xuống còn 51,9 điểm trong tháng 7.
Nguồn: CafeF

4. 7 THÁNG QUA VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TĂNG GẦN 47%
Theo Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 20/7 đã có 1.408 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được
cấp phép mới, với số vốn đăng ký trên 8.695 triệu USD, tăng 31,8% về số dự án và tăng 25,5% về vốn đăng
ký so với cùng kỳ năm 2015.
Đồng thời, có 660 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn, với số vốn tăng thêm đạt
trên 4.245 triệu USD.
Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 12.940 triệu USD, tăng 46,9% so
với cùng kỳ năm trước.
Vốn FDI thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015.
Nguồn: CafeF

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.
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