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HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI
1. FIT: LNST HỢP NHẤT NỬA ĐẦU NĂM 2016 ĐẠT GẦN 100 TỶ ĐỒNG

Theo BCTC Hợp nhất quý II năm 2016 của CTCP Đầu tư F.I.T (mã FIT – sàn HSX), doanh thu quý II/2016 của
công ty đạt 741,6 tỉ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Trong khi đó, LNST đạt 46,34 tỷ đồng, giảm 60% so với
quý II/2015.
Mặc dù LNST giảm nhưng doanh thu của toàn tập đoàn trong quý II/2016 lại tăng đáng kể so với năm 2015.
Và tính lũy kế 6 tháng năm 2016, doanh thu hợp nhất của FIT đã đạt được 1.305,64 tỷ đồng, tăng hơn gấp
đôi so với cùng kỳ còn LNST đạt 94,44 tỷ đồng, chỉ bằng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hướng tới các hoạt động đầu tư dài hạn để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của toàn tập đoàn, Ban
lãnh đạo của FIT vẫn đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt động tái cơ cấu và xây dựng hệ thống để đạt
được các mục tiêu của năm 2016 và nhằm để đảm bảo cho quyền lợi cho các cổ đông của công ty.

2. FIT SẼ MUA THÊM 5-10 TRIỆU CỔ PHIẾU DCL
Ngày 4/8 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT – HOSE) đã thông qua nghị quyết mua thêm
cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Cửu Long (DCL).
Theo như quyết định, FIT sẽ mua thêm từ 5 đến 10 triệu cổ phiếu DCL nhằm thực hiện chiến lược “đầu tư
chiều sâu vào ngành Dược phẩm”. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm, FIT sẽ mua từ 5 đến
10 triệu cổ phiếu DCL để nâng sở hữu tại DCL lên mức 80%. Hiện tại, FIT đang là Công ty mẹ của DCL với tỷ
lệ nắm giữ 60,84%, tương đương hơn 34,27 triệu cổ phiếu.
Trong những năm gần đây, kết quả kinh doanh của DCL khá tốt, khi liên tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ về
lợi nhuận theo từng năm. Cụ thể, năm 2015 Công ty lãi 19 tỷ đồng; năm 2013 lãi 30,2 tỷ đồng, năm 2014
lãi 31,7 tỷ đồng, năm 2015 lãi hơn 60,6 tỷ đồng, và chỉ tính riêng từ đầu năm cho tới nay, DCL đang ghi
nhận lãi hơn 41 tỷ đồng.

3. VIKODA TÀI TRỢ NƯỚC CHO CUỘC THI HOA HẬU BẢN SẮC VIỆT TOÀN CẦU 2016
Đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt
toàn cầu ngay từ những ngày đầu, từ vòng sơ
khảo tại các tỉnh trên cả nước cho tới đêm
chung kết 7/8 tại Sầm Sơn - Thanh Hóa, nước
khoáng Đảnh Thạnh Vikoda thật sự tự hào là
nhà tài trợ nước chính cho cuộc thi, đóng góp
vào sự thành công vang dội của cuộc thi thời
gian qua.
Cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016”
là cuộc thi nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp,
trí tuệ, tài năng của phụ nữ Việt Nam đến bạn
bè Thế giới, giúp Thế giới hiểu hơn về con người và đất nước Việt Nam.
Với định hướng phát triển chung từ công ty mẹ Tập đoàn đầu tư FIT vì sự phát triển bên vững của cộng
đồng, nước khoáng Đảnh Thạnh Vikoda sẽ tiếp tục tìm kiếm và tham gia tài trợ các hoạt động xã hội có ý
nghĩa, góp phần cho sự phát triển chung của toàn xã hội.

4. DƯỢC CỬU LONG ĐẦU TƯ MỞ RỘNG MẢNG SẢN XUẤT VIÊN NANG RỖNG CAPSULE

Ngày 11/8/2016, CTCP Dược phẩm Cửu
Long (mã DCL) đã ra Nghị quyết HĐQT về
việc mở rộng nhà máy sản xuất viên nang
rỗng (capsule), với tổng mức đầu tư lên
đến gần 400 tỷ đồng. Dự kiến khi nhà
máy hoạt động ổn định, công suất mảng
capsule của Công ty sẽ tăng gấp 3 lần so
với hiện nay, cùng với nhu cầu ngày một
lớn, nhờ đó, sẽ đẩy doanh thu và lợi
nhuận Công ty tăng mạnh. Giai đoạn 1
của dự án sẽ bắt đầu từ quý IV/2016 và
sẽ hoàn thành vào quý III/2017.
Hiện nay, Dược Cửu Long là đơn vị tiên phong và lớn nhất tại Việt Nam sản xuất viên nang rỗng (capsule) một nguyên liệu đầu vào quan trọng của các doanh nghiệp dược và các ngành liên quan. Nhà máy capsule
của Công ty từ lâu luôn hoạt động tối đa công suất nhưng vẫn không đáp ứng đủ đơn hàng của khách hàng
trong và ngoài nước. Đây là lý do quan trọng khiến Công ty ra quyết định đầu tư mở rộng nhà máy.
Với định hướng phát triển và đầu tư có chiến lược từ công ty mẹ FIT, Dược Cửu Long hứa hẹn sẽ ngày càng
mở rộng, nâng cao năng suất hoạt động không chỉ riêng nhà máy sản xuất viên nang rỗng capsule mà còn
từ các hoạt động khác, vốn đang là những thị trường tiềm năng tại Việt Nam.

5. BỔ NHIỆM TÂN TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH CÔNG TY FIT CONSUMER
Với tư tưởng cốt lõi hướng tới người lao
động, tôn trọng con người và đánh giá cao
con người phù hợp, FIT luôn tạo điều kiện
cho toàn thể nhân viên phát triển sự nghiệp
và có cơ hội thăng tiến. Thế nên không có gì
lạ với trường hợp một nhân sự trẻ như bạn
Phạm Việt Dũng (26 tuổi) được bổ nhiệm
cho vị trí Trưởng phòng tài chính công ty FIT
Consumer chỉ sau 1 năm làm việc và thể hiện
năng lực của bản thân.
Phạm Việt Dũng Là một người trẻ, năng
động, sáng tạo và luôn hết mình với công
việc, các hoạt động tập thể. Sau 1 năm làm
việc tại FIT, Dũng đã chứng tỏ được mình
ngay từ những ngày đầu tiên gia nhập Công ty. Dũng đã có những sáng kiến hữu ích góp phần nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động của F.I.T; và luôn để lại ấn tượng tốt với các đồng nghiệp.
Với cương vị mới, hi vọng Dũng sẽ tiếp tục có những tìm hiểu sâu, đóng góp những sáng kiến cho sự phát
triển của FIT Consumer nói riêng và toàn tập đoàn FIT nói chung.

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
1. F.I.T MỪNG SINH NHẬT THÁNG 8 VÀ VINH DANH CBNV XUẤT SẮC QUÝ II

Chiều ngày 29/8 tại trụ sở F.I.T, công
ty đã tổ chức bữa tiệc nhỏ chúc
mừng sinh nhật tháng 8 và vinh
danh CBNV xuất sắc qúy II/2016.
Chị Cao Thị Thu Trang – nhân viên
Phòng Hành chính nhân sự là gương
mặt được vinh danh trong quý II với
sáng kiến sử dụng Mail merge trong
việc HR. Chia sẻ về hoạt động vinh
danh CBNV xuất sắc của F.I.T, TGĐ
Nguyễn Thị Minh Nguyệt mong rằng
từ nay tới những tháng cuối năm,
công ty sẽ tiếp tục đón nhận những ý tưởng mới và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công việc tại
môi trường F.I.T.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, F.I.T đã tổ
chức tiệc mừng sinh nhật tháng 8 cho chị Bàng
Minh Trang – Trưởng phòng Hành chính và chị
Nguyễn Thị Hương Trà – Trưởng phòng Truyền
thông. Không chỉ có hoa, nến và bánh sinh
nhật, không gian buổi tiệc còn tràn ngập tiếng
cười khi từng thành viên của F.I.T gửi đến cả
hai những lời chúc chân thành và dí dỏm nhất.
Có thể thấy rằng, tình cảm của gia đình F.I.T
trong những buổi tiệc như vậy chính là chất
keo gắn kết mọi người, dù đó là thành viên cũ
hay mới gia nhập F.I.T.

TIN KINH TẾ VĨ MÔ TRONG THÁNG
1. TỪ 1/3/2017 TIẾN HÀNH TỔNG THANH TRA KINH TẾ CẢ NƯỚC
Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập các thông tin cơ bản về kinh tế. Nội
dung Tổng điều tra gồm 6 nhóm thông tin, bao gồm: Thông tin chung về cơ sở; Thông tin về lao động và
thu nhập của người lao động; Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Thông tin về tình hình
ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; Thông tin
chuyên đề về doanh nghiệp.
Mục đích của cuộc tổng điều tra là để phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh
tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Tổng điều tra được chia thành 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1 (từ 1/3 - 30/5/2017) tiến hành thu thập thông tin
về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh
nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ
nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Giai đoạn 2
(từ 1-30/7/2017) thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá
thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-30/7/2017.
Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2017. Kết quả chính thức công bố vào quý III/2018.
Nguồn: CafeF
2. VỐN FDI 8 THÁNG TĂNG 9%, ĐẠT 9,8 TỶ USD
Tổng cục Thống kê cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước tính đạt 9,8 tỷ USD,
tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.Theo đó, tính đến 20/8/2016, đầu tư trực tiếp của nước ngoài thu hút
1.619 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 9.795,6 triệu USD, tăng 32,8% về số dự án và tăng 24,3%
về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 8 tháng năm nay đạt 14366,7 triệu
USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước tính đạt
9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong 8 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất
với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 6.734,6 triệu USD, chiếm 68,7% tổng vốn đăng ký
cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 859,3 triệu USD, chiếm 8,8%; các ngành còn lại đạt
2.201,7 triệu USD, chiếm 22,5%.
Hiện tại, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất với 3.840,8 triệu USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký cấp
mới; tiếp đến là Singapore với 1.371,1 triệu USD, chiếm 14%; Hồng Kong là 818,1 triệu USD, chiếm 8,4%;
Đài Loan 558,5 triệu USD, chiếm 5,7%; Trung Quốc 552,5 triệu USD, chiếm 5,6%; Nhật Bản 552 triệu USD,
chiếm 5,6%.
Nguồn: CafeF
3. BỘI CHI NGÂN SÁCH HƠN 111.000 TỶ ĐỒNG TRONG 8 THÁNG
8 tháng qua, thu ngân sách nhà nước đạt
603.700 tỷ đồng, còn chi ngân sách 715.200 tỷ
đồng.
Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà
nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2016 ước
tính đạt 603.700 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán
năm, trong đó thu nội địa đạt 486.200 tỷ đồng,
bằng 61,9%; thu từ dầu thô đạt 24.600 tỷ đồng,
bằng 45,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động
xuất, nhập khẩu đạt 90.200 tỷ đồng, bằng 52,4%.
Ở chiều chi ngân sách Nhà nước, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2016 ước tính đạt 715.200 tỷ đồng,
bằng 56,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 107.200 tỷ đồng, bằng 42,1%; chi phát triển sự

nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 506.700 tỷ đồng, bằng 61,5%; chi trả
nợ và viện trợ đạt 96.200 tỷ đồng, bằng 62%.
Như vậy, cân đối thu chi cho thấy, 8 tháng qua, bội chi ngân sách nhà nước 111.500 tỷ đồng.
Nguồn: CafeF
4. THÁI LAN THÔNG LĨNH BÁN LẺ VÀ TIÊU DÙNG TRONG M&A
Các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) có quy mô lớn từ 30 triệu USD trở lên trong nửa đầu năm qua
đều có bóng dáng của nhà đầu tư ngoại, trong đó riêng các nhà đầu tư Thái Lan đang thống lĩnh phân khúc
bán lẻ và hàng tiêu dùng.
Nhóm chuyên gia nghiên cứu của Diễn đàn mua bán sáp nhập (M&A) 2016 cho biết đi đầu trong các
thương vụ M&A trong năm qua là ngành bán lẻ và hàng tiêu dùng. Tuy không có nhiều thương vụ diễn ra
nhưng ngành sản xuất thực phẩm và bán lẻ lại có những thương vụ tỉ đô với sự tham gia của các doanh
nghiệp ngoại. Trong đó, các doanh nghiệp Thái thống lĩnh phân khúc bán lẻ và tiêu dùng.
Thống kê của KPMG Việt Nam,
trong 10 thương vụ M&A tiêu
biểu nửa đầu năm 2016, riêng
lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng
đã có tới 3 thương vụ đạt giá trị
giao dịch lớn nhất thuộc về nhà
đầu tư Thái Lan. Thương vụ đáng
chú ý nhất là Central Group mua
lại BigC Việt Nam với giá 1.140 tỉ
USD với tham vọng chi phối
ngành bán lẻ Việt.
Theo các chuyên gia kinh tế, hoạt
động mua bán và sáp nhập
doanh nghiệp trong ngành sản
xuất hàng tiêu dùng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của hoạt động M&A tại Việt Nam
thời gian tới. Khi rót vốn vào Việt Nam, các nhà đầu tư không chỉ tiếp cận thị trường Việt Nam mà còn
nhắm đến thị trường rộng lớn hơn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN với 600 triệu dân với lao động trẻ, tầng
lớp trung lưu ngày càng tăng mạnh.
Riêng trong ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam cũng còn triển vọng rất lớn, những doanh nghiệp có
tiếng trong nước như Sabeco, Habeco, Vinamilk, Tân Hiệp Phát … vẫn có chỗ trống cho các nhà đầu tư
nước ngoài và sẽ trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các tập đoàn lớn từ châu Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.
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.
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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