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Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân ( Fortex ) 

Trong thời gian qua, cổ phiếu FTM của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân ( Fortex ) 
đã chứng kiến sự biến động mạnh với liên tục nhiều phiên giảm sàn. Chốt phiên giao dịch ngày 
06/09/2019 vừa qua, giá cổ phiếu FTM chỉ còn 7.580 đồng/cổ phiếu. Trong một số phiên giao 
dịch, hàng triệu cổ phiếu FTM bị bán giá sàn trong khi không có thanh khoản. 

Thêm vào đó, cổ phiếu FTM không được giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế 06 tháng năm 
2019 âm. Trước tình hình này, trong thời gian vừa qua, thị trường xuất hiện nhiều tin đồn thất 
thiệt liên quan đến Fortex và cổ phiếu FTM. Điều này khiến doanh nghiệp phải đối mặt với 
nhiều tin đồn gây bất lợi đến hình ảnh của công ty và quyền lợi của cổ đông. 

Những tin đồn xấu… 

Cụ thể, thị trường xuất hiện một số bài viết trên các trang mạng mang tính chất định hướng dư 
luận không đúng sự thật về những thông tin liên quan đến Fortex và cổ phiếu FTM của công ty. 
Những thông tin không xác thực này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh công ty và tâm lý 
nhà đầu tư. 

“Hiện tại, Fortex cũng đã và đang phối hợp với các cơ quan điều tra để làm rõ các thông tin. 
Đồng thời, chúng tôi cũng đã và đang gặp gỡ đại diện một số các công ty chứng khoán, các nhà 
đầu tư để làm rõ các tin đồn thất thiệt và những thông tin quy chụp gây ảnh hưởng đến uy tín 
công ty”  ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị cho biết. 

Đồng thời, ông Giang cho biết thêm “ Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có những động thái để 
dập tắt tin đồn và những hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán gây ảnh hưởng đến uy tín 
Fortex và làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông”. 

...Trước tình hình kinh doanh gặp khó khăn từ căng thẳng chiến tranh thường mại Mỹ - 
Trung Quốc. 

Về tình hình kinh doanh công ty, Fortex ghi nhận mức lỗ 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 6 tháng 
đầu năm 2019. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 459 tỷ đồng, giảm gần 24% so với mức 591 tỷ 
đồng của 6 tháng đầu năm 2018. Kết quả kinh doanh của công ty sụt giảm đáng kể và có mức lợi 
nhuận âm là do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc căng thẳng trong thời 
gian qua. Cụ thể trong số 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ có thể sẽ bị áp 
thuế có tới 25% mặt hàng vải. Do đó, thị trường Trung Quốc trở nên thận trọng, kìm hãm sản 
xuất vải. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới ngành sợi Việt Nam. 

Trên thực tế, 70% lượng sợi của Việt Nam được xuất sang Trung Quốc. Vì thế, không chỉ riêng 
Fortex, các đơn hàng xuất khẩu sợi của Việt Nam rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp ngành sợi 
có lượng hàng tồn kho ở mức cao. Trong khi đó, giá xuất khẩu bị ép giảm mạnh do Trung Quốc 
phá giá đồng Nhân dân tệ. Trước tình hình thị trường khó khăn, Fortex cũng như các doanh 
nghiệp ngành sợi đang đối diện với tình trạng “thắt lưng buộc bụng” với tình hình kinh doanh 
trong thời gian qua không mấy khả quan. Tuy vẫn còn sớm để đưa ra dự báo về ngành sợi tại 
thời điểm này. Fortex và các doanh nghiệp trong trong ngành vẫn kỳ vọng một tương lai sang 
sủa sau khi vượt qua đáy khủng hoảng. 

Triển vọng ngành sợi có thể nhảy vọt sau khủng hoảng… 

Theo ông Lê Tiến Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam(VITAS) nhận định, ngành 
sợi dù đang rất khó khăn, nhưng theo quy luật thị trường, khi sản xuất chạm đáy, thì chu kỳ tiếp 
theo sẽ phát triển bùng nổ mới. 



 

Theo góc nhìn của ông Trường, khi căng thẳng thương mại đi qua, thì thị trường có thể sẽ chứng 
kiến nhu cầu bùng phát, để bù sản xuất và bù tồn kho. Bởi lẽ, trong khi thị trường xuống đáy, 
các nhà sản xuất vải có xu hướng đẩy hết hàng tồn kho ra để sản xuất, phòng ngừa rủi ro. Đến 
khi thị trường có dấu hiệu hồi phục , nhu cầu trở lại mức bình thường, thì họ không chỉ cần đến 
lượng sợi để sản xuất phục vụ nhu cầu, mà còn cần bù lượng tồn kho, do đó, dự kiến thị trường 
sợi sẽ có thời gian tăng trưởng nhảy vọt sau khủng hoảng. 

Về Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân ( Fortex – MCK: FTM ) 

Thành lập năm 2002 tại Thái Bình, đến nay Fortex được biết là một trong những nhà sản xuất 
sợi Cotton hàng đầu tại Việt Nam. Công ty sản xuất và kinh doanh các mặt hàng sợi cotton, 
nguyên liệu nhập từ các nước sản xuất bông chính như : Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Tây Phi, Úc…Công 
ty hiện có gần 1000 lao động và 3 nhà máy đặt tại Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh và Khu 
Công Nghiệp Tiền Hải tỉnh Thái Bình, với tổng cộng 110.000 cọc sợi tương đương công suất 
gần 17.000 tấn/năm. Các nhà máy nằm ở vị trí thuận lợi, sẵn sàng xây dựng/mở rộng với các 
chính sách thuê dài hạn và thuế ưu đãi.  

Lợi thế cạnh tranh chính của Fortex là quản lý hoạt động và công nghệ hiện đại. Với khả năng 
quản lý hệ thống hiệu quả, văn hóa doanh nghiệp kỷ luật, chất lượng sản phẩm ổn định và 
thương hiệu mạnh giúp Fortex có lợi thế cạnh tranh về chi phí và thỏa mãn các khách hàng. Qui 
trình mua sắm hiệu quả và hữu hiệu giúp giúp Fortex đảm bảo chất lượng và chi phí nguyên liệu.  

 

 

Du lịch hè 2019  



 

 

Đại hội đại biểu công đoàn công ty năm 2019 

 

Tuyên dương trao thưởng con em CBCNV có thành tích tốt trong năm học 2019 

 

 

 



 

 

Thông tin liên hệ: 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN 
Địa chỉ: Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành 
Phố Thái Bình 
ĐT: 0227 3845 379  Fax: 0227 3845 305 
Email: info@fortex.com.vn 
Website: www.fortex.com.vn  

 


