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BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
Kinh tế vĩ mô Việt Nam
Động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn mạnh mẽ
và đi kèm với sự ổn định kinh tế vĩ mô. Theo Ngân hàng
Thế giới, sự tăng trưởng trong thời gian gần đây được thúc
đẩy bởi sự gia tăng theo chu kỳ về nhu cầu hàng hóa trên
toàn cầu cũng như sự phục hồi đầu tư của khu vực FDI và
tư nhân, sự chuyển dịch lao động liên tục từ nông nghiệp
sang các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất hiệu quả hơn. Vào
tháng 8, tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's đánh giá triển
vọng của Việt Nam là “tích cực”, nâng cấp từ mức “ổn định”
và xếp hạng tín dụng của Việt Nam cũng tăng một bậc từ
B1 lên Ba3. Cả Ngân hàng Thế giới và và Moody’s đều nêu
các vấn đề trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và
lĩnh vực ngân hàng là các yếu tố nội tại có thể gây ra các
ảnh hưởng tiêu cực trong khi chủ nghĩa bảo hộ thương
mại,

Dự báo tăng trưởng GDP 2018: 7.1% (Ngân
hàng Phát triển châu Á ADB); 6.8% (Ngân
hàng Thế giới); 6.6% (Quỹ tiền tệ IMF)
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căng thẳng địa chính trị như các yếu tố bất lợi từ bên ngoài.
Tác động của các yếu tố bên ngoài đến nền kinh tế Việt
Nam
Tác động của các yếu tố bên ngoài bất lợi (chủ nghĩa bảo
hộ thương mại và căng thẳng địa chính trị dẫn đến cuộc
chiến thương mại leo thang giữa Mỹ-Trung Quốc) thể hiện
rõ nhất trong việc leo thang của tỷ giá USD/VND và sụt giảm
của TTCK Việt Nam trong Q2.2018.
Tỷ giá USD/VND duy trì sự ổn định từ năm 2016 và chỉ tăng
mạnh trong những tháng gần đây, với lý do đồng USD trở
nên mạnh hơn so với các đồng tiền khác, đến từ một số
yếu tố như tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ, chính sách
tiền tệ thắt chặt, việc Mỹ dự định tăng lãi suất ít nhất hai lần
nữa vào năm 2018, sự gia tăng lợi suất trái phiếu chính phủ
Mỹ và căng thẳng thương mại quốc tế. Tại thời điểm tháng
8 năm 2018, VND đã giảm giá 2,5% so với USD so với đầu
năm, trong khi NDT giảm giá 2,8% so với USD. Sự gia tăng
tỷ giá USD/VND sẽ gây thêm gánh nặng cho các chi phí
của doanh nghiệp như nguyên liệu nhập khẩu hoặc chi phí
đi vay bằng ngoại tệ.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đạt mức cao nhất mọi
thời đại vào T4/18 ở mức 1.204 điểm với P/E ở mức 22x,
và được xếp hạng là cổ phiếu tăng giá nhiều nhất thế giới
với hơn 19% trong Q1.2018. Kể từ đó, VN-Index đã bốc hơi
gần 300 điểm, tương đương với mức giảm 25% hoặc 30 tỷ
USD. Bình luận về sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng
khoán Việt Nam, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước, cho rằng nguyên nhân chính là
đến từ việc rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đối với
các thị trường châu Á nói chung. Việt Nam bị tác động kép
của hai sự kiện xảy ra trong T6.18, cụ thể là Fed tăng lãi
suất và căng thẳng thương mại quốc tế, (đặc biệt là giữa
Mỹ-Trung Quốc). Xu hướng giảm đã dừng lại trong quý 3,
khi nền Việt Nam vẫn tăng trưởng tích cực trong 6 tháng
đầu năm và nhiều công ty đại chúng đã công bố kết quả
kinh doanh khả quan. Theo Bloomberg, chỉ số P / E của chỉ
số V N- Index trong tháng 8 năm 2018 là 17x , tương đương
với cùng kỳ năm 2017, mặc dù VN-Index tăng 20% so với
năm ngoái. Mặc dù thị trường vẫn giảm điểm so với giai
đoạn đầu năm, vẫn có những quan điểm lạc quan về thị
trường chứng khoán Việt Nam với lý do nền kinh tế vẫn
tăng trưởng mạnh mẽ, giá các cổ phiếu đã hợp lý hơn và
sự tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết.

GDP GROWTH IN 1H18
VND VÀ NHÂN DÂN TỆ MẤT GIÁ SO VỚI USD

BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CK VIỆT NAM

P/E CỦA VN-INDEX Ở MỨC 17x vào T8/18
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Cơ hội của Fortress từ xu hướng toàn cầu
Mặc cho những lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu,
đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, và những tác động tiêu
cực đối với nền kinh tế Việt Nam, Fortress đang đứng trước
những cơ hội lớn trong tương lai gần.
Là một DN xuất khẩu với> 95% doanh thu từ thị trường
nước ngoài và bằng USD, Fortress ít bị ảnh hưởng khi tỷ
giá USD/VND tăng mạnh. Chỉ có 5% nguyên liệu thép được
nhập khẩu từ Trung Quốc, vì vậy Fortress dự kiến việc nhập
khẩu nguyên vật liệu không ảnh hưởng nhiều Tuy nhiên,
chúng tôi sẽ dành nhiều nỗ lực hơn cho việc tìm nguồn cung
cấp nội địa để giữ chi phí thấp.
Công ty đang được hưởng lợi từ xu hướng của dịch chuyển
chuỗi cung ứng ra ngoài Trung Quốc, với vị thế của một
nhà sản xuất uy tín chuyên cung cấp sản phẩm chất lượng
với giá cạnh tranh so với các nhà sản xuất Trung Quốc. Việt
Nam, với lợi thế cạnh tranh về chi phí và ưu đãi thuế cho
các nhà sản xuất, đặc biệt là trong khu vực FDI, sẽ có nhiều
lợi thế hơn trong việc thay thế Trung Quốc như là điểm đến
mới khi Mỹ dự định áp thuế nhiều hơn cho hàng hóa Trung
Quốc.
Vào tháng 7 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã
tuyên bố ý định áp đặt mức thuế 10% đối với danh sách
hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, ngoài mức 25%
trên giá trị hàng hóa 50 tỷ USD đã có hiệu trong T7-T8.18.
Mức thuế 10% thậm chí có tăng lên 25%. Các sản phẩm
cốt lõi của Fortress là dụng cụ làm vườn có mặt trong danh
sách dự kiến bị áp thuế này. Trước tình hình này, rất nhiều
tên tuổi lớn trong lĩnh vực tại Mỹ đã liên lạc với Fortress để
trở thành nhà cung cấp cho họ. Nắm bắt lấy cơ hội này và
trên con đường thành nhà sản xuất số 1 thế giới về dụng
cụ làm vườn trong các năm tới, Fortress sẽ nhanh chóng
điều chỉnh kế hoạch mở rộng công suất sản xuất của công
ty để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Đối với thị trường EU, sau nhiều năm làm việc với LIDL một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, Fortress sẽ
bước vào 1 mối quan hệ hợp tác chiến lược với LIDL, bằng
cách ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa LIDL HK công ty con phụ trách thu mua cho chuỗi LIDL và Fortress.
Lễ ký kết được dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào
cuối năm 2018. Ở tầm vĩ mô, việc ký kết thỏa thuận thương
mại tự do giữa EU & VN (EVFTA) sẽ mang lại nhiều cơ hội
cung cấp hàng hóa cho các khách hàng tại châu Âu đối với
các DN xuất khẩu như Fortress.
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Nhà máy thứ 2 đi vào hoạt động
Nhà máy thứ hai, với vị trí nằm trong Khu công nghiệp Phúc
Khánh, chuyên về công cụ cắt tỉa đã hoàn thành và đi vào
hoạt động từ năm 2018. Nhà máy thứ hai có diện tích chỉ
2,7 ha (so với 6,7 ha của nhà máy đầu tiên), tuy nhiên có
hiệu quả hoạt động tốt hơn từ việc thiết kế và bố trí sản xuất
hợp lý.Với khả năng sản xuất các dụng cụ làm vườn với giá
trị lên tới 44 triệu đô la doanh thu mỗi năm, đây là một trong
những yếu tố quan trọng cho kế hoạch của Fortress tăng
trưởng doanh thu lên mức 100 triệu đô la mỗi năm kể từ
năm 2020.
Sản phẩm mới: Đồ chơi bằng gỗ
Fortress, dưới sự hợp tác chiến lược mới với LIDL, sẽ cung
cấp cho LIDL không chỉ các công cụ làm vườn, mà còn các
dòng sản phẩm khác như đồ chơi bằng gỗ, đồ thể thao, đồ
nội thất, đồ gia dụng…LIDL sẽ hỗ trợ Fortress xây dựng
năng lực để sản xuất các sản phẩm này, giúp Fortress thâm
nhập vào các thị trường mới và mở rộng cơ sở khách hàng.
Bắt đầu từ năm 2018, Fortress sẽ bổ sung sản xuất đồ chơi
bằng gỗ như là một trong những ngành nghề kinh doanh
chính của chúng tôi. Chúng tôi đang hợp tác với
Wonderworld Toys từ Thái Lan, một công ty có hơn 20 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực này, để sản xuất đồ chơi bằng
gỗ đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt của EU. Lô đồ
chơi đầu tiên được lên kế hoạch xuất xưởng vào nửa cuối
năm 2018. Dòng sản phẩm mới này có thể đóng góp hàng
triệu đô la vào doanh thu của Fortress trong vài năm tới.
Chủ trương xây dựng nhà máy thứ 3 đã được thông
qua
Với khả năng sinh lời từ những cơ hội kinh doanh mới (đồ
chơi bằng gỗ, đồ thể thao, đồ nội thất, đồ dùng gia đình với
giá trị hàng tỷ USD trên thị trường toàn cầu), Fortress sẽ
tiến hành xây dựng nhà máy thứ ba để sản xuất các sản
phẩm này. Vào tháng 8 năm 2018, chủ trương xây dựng
nhà máy thứ 3 của Fortress được tỉnh Thái Bình chấp nhận.
Nhà máy mới sẽ có diện tích 95.000 m2 (giai đoạn 1) tại
Khu Kinh tế đặc biệt mới của Thái Bình (SEZ). Khu SEZ
này có diện tích 31.000 ha tại 30 xã và một thị trấn ở các
huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Đây là một trong 17 khu kinh
tế của Việt Nam, hoạt động như một cụm công nghiệp và
khu đô thị - thương mại - dịch vụ ven biển. Các nhà đầu tư
trong khu vực sẽ nhận được các ưu đãi phù hợp với chính
sách của Chính phủ. Fortress sẽ bắt đầu xây dựng trong
Q1.2019 và nhà máy mới dự kiến sẽ hoạt động vào
Q2.2020.
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Fortress đã chính thức trở thành một công ty đại chúng
và cổ phiếu được chấp thuận lưu ký trên Trung tâm lưu
ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Hồ sơ trở thành công ty đại chúng của Fortress đã được Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận theo Công
văn số 3889/UBCK-GSĐC ngày 21 tháng 6 năm 2018.
Fortress cũng đã hoàn thành hồ sơ lưu ký với Trung tâm
Lưu ký của Securitie (VSD) vào tháng 7, và các cổ đông
hiện có thể lưu ký cổ phiếu của mình tại VSD thông qua
việc mở tài khoản tại các công ty chứng khoán.
Về tiến độ niêm yết, do việc trở thành công ty đại chúng mất
nhiều thời gian hơn dự kiến, Fortress chưa niêm yết trên
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong nửa đầu
năm 2018 theo thời gian dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, do
tiêu chí về thời gian là công ty cổ phần ít nhất 2 năm đối với
các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ được thỏa mãn vào cuối tháng
9 năm 2018, ban lãnh đạo của công ty đã và đang thảo luận
về việc niêm yết trên HOSE thay vì HNX vào nửa cuối năm
2018. Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
cũng bày tỏ sự ủng hộ cho sự lựa chọn này, vì thời điểm
niêm yết của Fortress phù hợp với kế hoạch ban hành cơ
chế mới cho các công ty FDI niêm yết trên sàn chứng khoán
Việt Nam, dự kiến trong Q3.2018. Hội đồng quản trị của
Fortress sẽ họp vào tháng 8 năm 2018 để đệ trình vấn đề
tới các cổ đông. Chúng tôi dự định xin ý kiến cổ đông bằng
văn bản (thay vì một cuộc họp bất thường) để xin ý kiến về
việc niêm yết trên sàn HOSE vào đầu tháng 9. Hỗ trợ chúng
tôi cho việc niêm yết trên sàn HOSE sẽ là một công ty
chứng khoán nằm trong top 3 của các công ty chứng khoán
có thị phần môi giới tốt nhất Việt Nam. Ngày niêm yết dự
kiến sẽ nằm trong Q4.2018, tuy nhiên chúng tôi sẽ làm việc
với đơn vị tư vấn để lựa chọn thời điểm tối ưu, trong điều
kiện thị trường thuận lợi.
Trang web chính thức của Fortress
Trang web chính thức của Fortress có thể được truy cập
thông qua đường link: https://fortresstools.com.vn. Phần
Quan hệ nhà đầu tư bao gồm tất cả thông tin công bố theo
quy định của công ty đại chúng, báo cáo phân tích, tin tức
doanh nghiệp, cập nhật thị trường, các bài viết trên báo chí,
thông cáo báo chí và các tin tức khác được cập nhật trên
trang web của chúng tôi bằng 2 thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng
Anh.
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Gặp gỡ nhà đầu tư
Vào tháng 5 năm 2018, Fortress đã tham dự sự kiện
Vietnam Investment Day tại Hong Kong. Sự kiện này được
tổ chức bởi Cty CK Rồng Việt và VinaCapital. Fortress cùng
với một số công ty niêm yết khác, đã trình bày cho các nhà
đầu tư Hong Kong về nền tảng và triển vọng phát triển của
Công ty. Fortress cũng sẽ tham dự Hội nghị Emerging
Vietnam Conference của Cty CK HSC tại thành phố Hồ Chí
Minh vào tháng 9 năm 2018.
Ngoài việc tham dự các sự kiện này, Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc của Fortress – ông Hsu Ting Hsin (Tony
Hsu) và các nhân sự tài chính chủ chốt đã bay đến Bangkok
và Hồ Chí Minh nhiều lần để gặp gỡ các nhà đầu tư và thảo
luận về các cơ hội đầu tư. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều
chuyến thăm nhà máy cho các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư,
chuyên gia phân tích và phóng viên.
Tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên
Ngày 27 tháng 4 năm 2018, ĐHĐCĐ thường niên của
Fortress đã diễn ra tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. Trong
số khách mời vinh dự có ông Andre Bilbao (Giám đốc điều
hành của LIDL Hong Kong) và một số lãnh đạo khác của
LIDL, đại diện từ đơn vị tư vấn và kiểm toán, các chuyên
gia phân tích từ công ty chứng khoán và phóng viên. Trong
cuộc họp, các cổ đông và ban lãnh đạo của Fortress đã
thảo luận các vấn đề quan trọng như kết quả hoạt động
năm 2017 và kế hoạch 2018, tiến độ niêm yết và cập nhật
tiến độ về các dự án đầu tư.
Ông Tony Hsu (TGĐ kiêm Chủ tịch), cũng là đại diện cho
cổ đông lớn nhất – Formosa Đài Loan phát biểu: “ Các cổ
đông sáng lập của Fortress cũng như Ban lãnh đạo nắm
giữ cổ phiếu của Fortress đều cam kết sẽ đầu tư dài hạn
vào công ty.” Ông Andre Bilbao giải thích tại sao LIDL chọn
Fortress: “Chúng tôi cần các nhà cung cấp đáng tin cậy để
dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Vì vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ Fortress để trở thành nhà cung
cấp lớn nhất của chúng tôi tại Việt Nam”. Bà Vi Nguyệt
Cầm, Trưởng Ban Kiểm soát, nhận xét:“Chúng tôi nắm bắt
được tình hình một số doanh nghiệp FDI đã không hoạt
động tốt sau khi niêm yết, gây ra một số quan ngại cho các
cơ quan chính phủ. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ không
xảy ra với Fortress, chúng tôi tự tin rằng công ty có thể là
người tiên phong trong làn sóng các công ty FDI phát triển
mạnh trên thị trường chứng khoán.”
Cuộc họp kết thúc với thành công và tất cả các vấn đề được
đề xuất đã được phê duyệt với tỷ lệ chấp thuận cao.

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính.
Ông Phạm Văn Trung đã gia nhập Công ty với vị trí Phó
Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài chính từ tháng 7 năm 2018.
Trước khi gia nhập Fortress, ông Trung đã giữ vị trí Giám
đốc Tài chính trong nhiều tổ chức lớn trong các lĩnh vực
ngân hàng, bất động sản, sản xuất và dịch vụ, và có rất
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nâng cao hiệu quả hoạt
động và kiểm soát tài chính của doanh nghiệp. Với 30 năm
kinh nghiệm, mục tiêu của ông với tư cách là Giám đốc tài
chính của Fortress bao gồm việc tối ưu hóa cơ cấu vốn,
đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Fortress trong
thời gian sắp tới, củng cố các bộ phận tài chính – kế toán
của doanh nghiệp, giám sát quá trình niêm yết và đảm bảo
sự tuân thủ của Fortress trong việc công bố thông tin của
công ty đại chúng.

Ông Trung là thành viên mới nhất trong ban
lãnh đạo của công ty với kinh nghiệm sâu sắc
trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán tại các công
ty Việt Nam và quốc tế với quy mô lớn. Trong
năm 2017, ông Tsai Jer-Shyong, một chuyên
gia đầu ngành trong lĩnh vực Tài chính Ngân
hàng tại Đài Loan, và ông Carl Gordon (thành
viên Hiệp hội ICAEW), trưởng đại diện Văn
phòng Đại diện Khronos Advisory Limited tại
HCM, đã tham gia vào HĐQT của Fortress.

CẬP NHẬT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Vietnam Fortress Tools vừa công bố kết quả tài chính trong
6 tháng đầu năm 2018, được kiểm toán bởi công ty kiểm toán
thuộc Top 4 đơn vị kiểm toán lớn nhất thế giới - EY Việt Nam.
Fortress đã có sự tăng trưởng tích cực về doanh thu và lợi
nhuận so với năm trước. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế
đều tăng đáng kể: Doanh thu đạt 482 tỷ đồng, tăng 54%, lợi
nhuận ròng tăng 157%, đạt 51 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp
tăng từ 15% lên 19% nhờ sự gia tăng số lượng dụng cụ cắt
tỉa từ việc nhà máy 2 đi vào hoạt động từ kết quả hoạt động
của nhà máy 2, được hoàn thành vào cuối năm 2017. Các
sản phẩm chính bao gồm tỉa cành, cào, xẻng, cưa, cuốc cho
93% tổng doanh thu trong năm. Hầu hết các sản phẩm của
Fortress được xuất khẩu, với 99% tổng doanh thu từ các thị
trường nước ngoài như EU, Mỹ, Nhật Bản, Úc…Tổng tài sản
cũng tăng trưởng từ việc phát triển hoạt động kinh doanh,
với tài sản ngắn hạn (phải thu, tồn kho) tăng 13% và tài sản
dài hạn tăng 20%, trong đó tài sản cố định tăng 48%.
Mặc dù Fortress đạt được kết quả tích cực trong 6 tháng đầu
tiên, kế hoạch của chúng tôi trong năm là rất tham vọng, và
yêu cầu chúng tôi nỗ lực nhiều hơn trong việc cải thiện hiệu
suất của mình. Từ Q3.2018, chúng tôi sẽ bắt đầu xuất các
đơn đặt hàng cho đồ nội thất và đồ thể thao, cũng như dòng
sản phẩm mới nhất - đồ chơi bằng gỗ. Kết hợp với mùa cao
điểm vào cuối năm cho các sản phẩm truyền thống của công
cụ làm vườn, đây sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh
thu và lợi nhuận của chúng tôi trong nửa cuối năm 2018. Hiện
tại Fortress đang làm việc với một số ngân hàng địa phương
cho các hạn mức tín dụng mới nhằm tài trợ vốn lưu động và
các kế hoạch mở rộng sản xuất.

KÉO HOA LÀ SẢN PHẨM LÀM
VƯỜN ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT
– ĐÓNG GÓP TRÊN 20% CHO
TỔNG DOANH THU 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2018 VÀ TĂNG TRƯỞNG 82%
SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2017

Báo cáo tài chính được đăng tải tại:
Tiếng Việt:
http://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt___bctc_kiem_toan
_6_thang_dau_nam_2018_fortress.pdf
Tiếng Anh
http://file.hstatic.net/1000223142/file/fortress_efs.pdf

DOANH THU DỤNG CỤ LÀM VƯỜN TỪ ĐỐI TÁC
CHIẾN LƯỢC VÀ 1 TRONG 2 KHÁCH HÀNG LỚN
NHẤt – LIDL –TĂNG TRƯỞNG ĐẾN 48% TRONG
NỬA ĐẦU NĂM 2018

THÔNG TIN TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Đơn vị: Tỷ đồng
KQHĐKD
Doanh thu
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
EBIT
Lợi nhuận từ HĐKD
LNTT
LNST
EPS (VND)
BCĐKT
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Vốn điều lệ
Tăng trưởng YoY
Doanh thu
Lợi nhuận từ HĐKD
LNTT
EPS
Các chỉ số
ROA (theo năm)
ROE (theo năm)
Nợ phải trả/VCSH
Biên lợi nhuận gộp

2016
Kiểm toán

2017
Kiểm toán

1H.2018
Soát xét

459
388
71
38
25
25
23
2.207

545
423
122
84
68
68
63
3.602

482
388
94
67
57
56
51
1.917

751
197
125

1.193
550
268

1.258
572
268

21%
333%
800%
551%

19%
171%
169%
63%

54%
162%
20%
38%

3%
15%
2,8
15%

6%
17%
1,2
22%

8%
18%
1,2
19%

TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM: Nội dung của Bản tin này
là nằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tổ chức và cá
nhân của Cty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (FTV). FTV
nỗ lực không ngừng để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp
thời của thông tin được cung cấp trong Bản tin; tuy nhiên,
chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ không có lỗi hoặc thiếu
sót. FTV do đó từ chối nhận nhận các trách nhiệm liên quan
đến thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc đã lỗi thời
trong bản tin. FTV có quyền sửa đổi hoặc cập nhật Bản tin
bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bản tin chỉ
được hiển thị trong PDF. Không có trách nhiệm pháp lý cho
các thông tin có thể xuất hiện ở bất kỳ định dạng nào khác
ngoài PDF. FTV không cho phép sao chép, sửa đổi, phát
hành hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Bản tin cho bất
kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý của FTV. Vui lòng
cho biết nguồn trích dẫn trong trường hợp sử dụng thông tin
được điều chỉnh từ bản tin.

2018
Kế hoạch
1.368

159,6

151%
154%
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