A look at everything that happened in November
It's time for our monthly review of all the great things that have happened this month. Time to not only look back, but to start
planning what happens next month. Take a look at the top 6 things we put together below.

Vinh Hoan topped Vietnam's pangasius industry, 10month export value up by 8% yoy

11month export value increased by 10% yoy

Vinh Hoan Corp (ticker: VHC) added into MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes

FY16’s 2nd dividend announced

China Fisheries & Seafood Expo 2016 (Qingdao, November 0204)

SEAFEX 2016 (Dubai, UAE, November 0709)
Vinh Hoan topped Vietnam's pangasius industry, 10month export value up by 15% yoy
Vinh Hoan continued to top the Vietnam pangasius industry with 10month export value reported at USD
202.41m, up 8% yoy. Total Vietnam pangasius export value reached VND1.39bn, up 6% yoy. Up to now, the
result is in line with VASEP’s forecast which targeted VND1.66bn for 2016’s export earnings, a yoy growth of
6%.

11month export value increased by 10% yoy
11month export value increased by 10% yoy. The volume picked up by 13% while ASP remained stable.
Material price has been in an upward trend for the last 2 months due to a spike in demand from the Chinese
buyers and the shortage of raw material supply. This soar in material cost has not yet been fully reflected in the
market price of our main importing countries. Thus, Vinh Hoan has planned to reduce its volume forecast for
December allowing it to secure a stable profit margin.

Vinh Hoan Corp (ticker: VHC) added into MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes
In its November semiannual index review, MSCI announced 13 additions and 12 deletions from its MSCI
Frontier Markets Small Cap Indexes. VHC was among the 3 Vietnam tickers added.
As of October, the MSCI Frontier Markets Small Cap Index captures small cap representation across 22 frontier
markets countries. The index includes 202 constituents, covering about 14% of the free floatadjusted market
capitalization in each country.

FY16’s 2nd dividend announced

On November 07, 2016, Vinh Hoan Corp’s Board of Directors have approved the payment of FY16’s 2nd
dividend. Details as follows:
 Payment period: from December 01, 2016
 Dividend rate: 10% over par value (VND 1,000/share)
 Dividend type: Cash dividend
Dividend is paid out from the unappropriated retained earnings up to announcement date.

China Fisheries & Seafood Expo 2016 (Qingdao, November 0204)
China Fisheries & Seafood Expo 2016 (CFSE 2016) took place in Qingdao from November 0204. This event
showcases a wide range of seafood industry related products and a networking platform for seafood companies
around the world. With China’s more important position in the global seafood map, the expo’s visitors and
exhibitors profile keeps expanding every year. CFSE 2016 featured more than 29,000 visitors from almost 100
countries. Vinh Foods’ Booth No. E3702 was a big hit where we welcomed hundreds of visitors dropping by to
try our premium tilapia, pangasius and barramundi fillets.

Vinh Hoan's booth E3702 at the China Fisheries & Seafood Expo (CFSE 2016)

SEAFEX 2016 (Dubai, UAE, November 0709)
SEAFEX is the MENA region’s largest and most professionally run annual trade fair covering the entire seafood
industry portfolio. This year it attracted more than 13,000 buyers from 115 nations. Vinh Hoan’s Booth No. 405
showcased its premium pangasius fillets and high quality tropical freshwater gelatin and collagen peptides which
casted a spell over visitors, especially those with interest in HALAL food.

Điểm lại các thông tin doanh nghiệp nổi bật trong tháng
11/2016
Bản tin này được cung cấp đến tất cả nhà đầu tư, với mục đích điểm lại các thông tin liên quan của Công ty CP
Vĩnh Hoàn trong mỗi tháng. Bên dưới chúng tôi xin liệt kê 6 tin tức nổi bật diễn ra trong tháng 11

Vĩnh Hoàn tiếp tục dẫn đầu ngành xuất khẩu cá tra Việt Nam, kim ngạch 10 tháng tăng 8% so với
cùng kỳ

Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng tăng 10% so với cùng kỳ

Cổ phiếu VHC được bổ sung vào MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes

Công bố cổ tức đợt 2 năm 2016

Hội chợ China Fisheries & Seafood Expo 2016 (Thanh Đảo, Trung Quốc: 0204/11/2016)

Hội chợ SEAFEX 2016 (Dubai, UAE: 0709/11/2016)
Vĩnh Hoàn tiếp tục dẫn dầu ngành xuất khẩu cá tra Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá tra 10
tháng tăng 8% so với cùng kỳ
Vĩnh Hoàn tiếp tục dẫn đầu ngành xuất khẩu cá tra trong 10 tháng, với kim ngạch xuất khẩu đạt 202.41 triệu
USD, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng của toàn ngành cá tra Việt Nam đạt 1.39 tỷ USD,
tăng 6% so với cùng kỳ. Tính đến nay, kết quả này khá sát với dự báo của VASEP cho năm 2016: giá trị xuất
khẩu toàn ngành cá tra năm 2016 dự kiến đạt 1.66 tỷ, tương ứng mức tăng trưởng 6% so với năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng tăng 10% so với cùng kỳ
Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng của Vĩnh Hoàn đã tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó khối lượng xuất tăng 13%
trong khi giá bán trung bình không thay đổi.
Giá nguyên liệu cá tra đã tăng trong vòng 2 tháng trở lại đây, do lực cầu tăng vọt từ Trung Quốc và thiếu hụt
cung nguyên liệu. Giá nguyên liệu tăng cao chưa được phản ánh toàn bộ trong giá bán tại các thị trường chính.
Do đó, Vĩnh Hoàn điều chỉnh giảm khối lượng bán dự kiến cho tháng 12 để ổn định biên lợi nhuận.

Cổ phiếu VHC được bổ sung vào MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes
Trong đợt điều chỉnh danh mục 6 tháng vào tháng 11 vừa qua, MSCI đã thông báo việc thêm vào 13 mã và loại
ra 12 mã trong rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes. VHC là 1 trong 3 cổ phiếu Việt Nam được thêm
vào đợt này.
Vào cuối tháng 10, rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index có tính đại diện cho các công ty có vốn hóa
nhỏ tại 22 thị trường cận biên. Chỉ số này bao gồm 202 mã, bao trùm khoảng 14% giá trị vốn hóa thị trường có
điều chỉnh tại mỗi quốc gia.

Công bố cổ tức đợt 2 năm 2016

Công bố cổ tức đợt 2 năm 2016
Vào ngày 07/11/2016, Hội đồng quản trị VHC đã công bố thanh toán cổ tức năm 2016 đợt 2 như sau:
 Thời điểm chi trả cổ tức: từ 01/12/2016
 Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá (1,000 đồng/cp)
 Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức bằng tiền
Cổ tức được chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm công bố.

Hội chợ China Fisheries & Seafood Expo 2016 (Thanh Đảo, Trung Quốc: 0204/11/2016)
Hội chợ China Fisheries & Seafood Expo 2016 (CFSE 2016) diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc từ
ngày 0204, tháng 11. Hội chợ này trưng bày các sản phẩm liên quan đến ngành thủy, hải sản và là một cơ hội
trao đổi giữa các công ty thủy, hải sản toàn cầu. Với vị thế ngày càng quan trọng của Trung Quốc trong bản đồ
thủy sản thế giới, lượng khách tham quan và đơn vị triển lãm tăng nhanh qua mỗi năm. CFSE 2016 thu hút hơn
29,000 khách tham quan từ gần 100 quốc gia. Gian hàng của Vĩnh Hoàn (số E3702) là một thành công lớn với
hàng trăm khách tham quan đến gian hàng mỗi ngày để thử các sản phẩm cao cấp, đa dạng từ phi lê cá tra, cá
rô phi, và cá chẽm.

Gian hàng E3702 của Vĩnh Hoàn tại hội chợ China Fisheries & Seafood Expo (CFSE 2016)

SEAFEX 2016 (Dubai, UAE: 0709/11/2016)
SEAFEX là hội chợ thủy, hải sản thường niên có quy mô lớn nhất tại khu vực Trung Đông và châu Phi. Năm
nay hội chợ thu hút hơn 13,000 người mua đến từ 115 quốc gia. Gian hàng số 405 của Vĩnh Hoàn tại hội chợ
trưng bày các sản phẩm cao cấp từ cá tra, collagen và gelatin có nguồn gốc thủy sản nhiệt đới đã thu hút sự
quan tâm từ nhiều khách tham quan, đặc biệt là từ các khách hàng HALAL.

