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Ngày 13/11, Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn (MCK: GMC) đã 

khởi công xây dựng Nhà máy May mặc Tân Mỹ tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

Nhà máy có quy mô 36- 40 dây chuyền may với tổng vốn đầu tư 100 tỉ đồng sẽ chính thức 

đi vào hoạt động vào tháng 3/2008. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược 

kinh doanh sau năm 2010 của Công ty nhằm tăng giá trị hàng may mặc lên trên 60% tổng 

doanh thu.  

Được biết, Công ty cũng vừa thông báo kết quả kinh doanh quý III và luỹ kế 9 tháng đầu năm 

2007.   

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2007 của Công ty đạt 

121,4 tỷ đồng, bằng 158,48% so với cùng kỳ năm trước; luỹ kế 9 tháng đạt 253 tỷ đồng, bằng 

152,38% (tăng 87 tỷ đồng) so với 9 tháng đầu năm 2006.  

Ngoài ra, trong quý III/2007, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt hơn 5 tỷ đồng, bằng 109,86% 

so với quý III/2006.   

Đại diện May Sài Gòn cho biết, do đặc thù quý III năm nay là thời gian cao điểm xuất khẩu 

hàng hóa, đặc biệt là hàng FOB nên tất cả các chỉ tiêu tài chính của Công ty tăng tương ứng 

vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2007 tăng trưởng hơn so với quý II/2007.  

Mặc dù Công ty đã và đang triển khai nhiều dự án lớn, bên cạnh đó với kết quả kinh doanh 

trong quý III/2007 khá khả quan nhưng giá cổ phiếu của GMC vẫn trượt dài trong thời gian 

gần đây.  

Cụ thể, trong 5 phiên giao dịch gần nhất của GMC, giá cổ phiếu của GMC đã giảm tổng cộng 

9.000 đồng. 

(Theo ATP) 
 


