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Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn (mã chứng khoán GMC) vừa có 

công văn công bố thông tin theo yêu cầu về tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh 

ảnh hưởng đến việc tăng giá kịch trần 05 phiên liên tiếp. 

Cụ thể, theo đánh giá của HĐQT và Ban TGĐ Công ty, thông tin về kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2007, kế hoạch triển khai các dự án bất động sản và đầu 

tư tài chính của Công ty đồng thời thông tin về kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2007 

mà Công ty đã công bố trên bản tin Thị trường Chứng khoán của Trung tâm Giao dịch Chứng 

khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 09/07/2007 là lý do mà cổ phiếu của Công ty tăng kịch trần 5 

phiên liên tiếp. 

Theo đó, 06 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn đã đạt 

doanh thu 131,6 tỷ đồng, bằng 52,6% kế hoạch năm, tăng 49,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận 

đạt 9 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm và tăng 38,5% so cùng kỳ năm trước. 

GMC cũng đạt thoả thuận hợp tác với Công ty Thai Yuan (Đài Loan) đầu tư dự án trung tâm 

thương mại - văn phòng cho thuê tại 213 Hồng Bàng, Quận 5. Dự án đã được Sở Quy hoạch 

Kiến trúc cho ý kiến quy hoạch kiến trúc, theo đó dự án có 20 tầng sử dụng cho thương mại 

- dịch vụ với diện tích xây dựng khoảng 17.000 m2 và 2 tầng hầm rộng khoảng 3.000 m2. 

GMC đang triển khai hoạt động liên kết, góp vốn đầu tư vào Công ty Sagoda bằng cách mua 

7.325 cổ phiếu ngân quỹ (mệnh giá 100.000 đồng/CP) và đấu giá mua 4.300 cổ phần (mệnh 

giá 100.000 đồng/CP) phát hành thêm của Công ty May da Sài Gòn (Saleaco). 

Kế hoạch 6 tháng cuối năm, GMC đạt doanh thu thực hiện là 122,4 tỷ đồng, bao gồm giá trị 

đơn hàng FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm) là 96 tỷ đồng, hàng gia công là 9,6 tỷ 

đồng, còn lại là doanh thu dịch vụ. 

Theo thống kê, không phải chỉ có 5 phiên liên tiếp GMC tăng giá mà có tới 9 phiên liên tiếp 

cổ phiếu này tăng giá (chủ yếu là tăng kịch trần). 

Cụ thể, liên tiếp trong 9 phiên từ ngày 4/7-16/7, GMC tăng tổng cộng 17.000 đồng, từ 40.000 

đồng lên 57.000 đồng/cp. 



Tuy nhiên, sang đến phiên ngày 17/7, GMC bắt đầu giảm giá, với phiên này giảm 2.000 đồng 

xuống 55.000 đồng/cp; phiên tiếp theo ngày 18/7, cũng lại giảm 2.000 đồng (-3,64%) và ngày 

19/7 giảm thêm 2.500 đồng (-4,72%) xuống 50.500 đồng/cp. 

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 20/7, GMC đã tăng trở lại với mức 2.500 đồng (4,95%) 

lên mức 53.000 đồng/cp, với 17.720 cổ phiếu được chuyển nhượng. 
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