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BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
Kinh tế vĩ mô Việt Nam
Việt Nam là một trong những nước có sự tăng trưởng
kinh tế mạnh mẽ nhất trong khu vực với mức tăng
trưởng GDP đạt 6,8%. Lĩnh vực sản xuất tăng trưởng
ở mức 2 con số và lĩnh vực dịch vụ cũng tăng trưởng
mạnh mẽ từ thị trường bán lẻ. Việt Nam đã ký hiệp
định thương mại với EU trong tháng 6 và hiệp định
này có thể dẫn đến việc miễn 99% các loại thuế quan
so với hiện tại. Chính Phủ Việt Nam hi vọng rằng hiệp
định này sẽ thúc đẩy GDP tăng từ 2.2% đến 3.3%
trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2023. Tuy nhiên tốc
độ tăng trưởng có thể giảm do xu hướng toàn cầu
không còn mạnh như hiện nay.

Nguồn vốn từ FDI dự kiến tăng trưởng mức 7,5-8,0% trên
tổng GDP khi Việt Nam được hưởng lợi từ xu hướng của
dịch chuyển chuỗi cung ứng ra ngoài Trung Quốc. Nhiều
nhà đầu tư Đài Loan với chuyên môn dày dặn trong lĩnh
vực công nghệ cao và sản xuất cơ khí đang tìm kiếm cơ
hội để mở rộng thị trường tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu
ngày càng và phù hợp với mục tiêu phát triển công nghiệp
giai đoạn 4.0.

TIN TỨC DOANH NGHIỆP
Dòng sản phẩm mới: giá đỡ, lồng nuôi thú cưng,
đồ gia dụng khác
Tận dụng lợi thế từ cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang diễn ra, chúng tôi sẽ tăng quy mô sản
xuất các đồ gia dụng bằng kim loại. Danh mục sản
phẩm này được mở rộng hơn với các sản phẩm
ngoài danh mục sản phẩm dụng cụ làm vườn. Trước
tiên, Công ty sẽ làm việc với một số thương hiệu nổi
tiếng trên toàn nước Mỹ để bắt đầu thâm nhập vào
thị trường này. Những danh mục này có doanh thu
thường xuyên trong cả năm, do đó số ngày tồn kho
sẽ ngắn hơn, giúp giảm căng thẳng đối với vốn lưu
động.
Mở rộng kinh doanh dụng cụ làm vườn
Công ty sẽ gia tăng các dòng sản phẩm OEM với
những thương hiệu dụng cụ làm vườn chiếm thị phần
lớn thế giới, chủ yếu là dụng cụ đào cầm tay.
Gặp gỡ nhà đầu tư
Vào tháng 3 năm 2019, Fortress đã tham dự sự kiện
Vietnam Access Day được tổ chức bởi Công ty Cổ
phần Chứng Khoán Bản Việt (Vietcap) tại TP. Hồ Chí
Minh. Tại đây, đại diện Công ty đã trình bày với các
nhà đầu tư các thông tin cơ bản về Công ty và các
triển vọng tăng trưởng mới xuất phát từ cuộc chiến
tranh thương mại.
Vào tháng 5, Fortress đã đồng hành cùng Vietcap
tham gia chương trình roadshow đầu tiên của họ tại
Đài Bắc, Đài Loan. Trong số những người tham dự
có các Quỹ và Ngân hàng hàng đầu tại Đài Loan.
Vietcap đã trình bày tại sao Việt Nam là điểm đến
đầu tư hấp dẫn và các chủ đề được đề cập bao gồm
kinh tế vĩ mô, bất động sản, cơ chế thị trường và cách
thức đầu tư vào Việt Nam.
Bộ Tài Chính sẽ ban hành chính sách niêm yết
đối với các doanh nghiệp FDI
Liên quan đến việc chậm trễ niêm yết, Fortress đã
gửi công văn đến Văn phòng Chính Phủ và các cơ
quan nhà nước để yêu cầu việc sớm ban hành văn
bản hướng dẫn niêm yết đối với các doanh nghiệp
FDI. Theo Báo đầu tư Việt Nam, “Bộ Tài Chính sẽ
sớm ban hành chính sách để đưa các doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng
khoán Việt Nam”. Chúng tôi đã nhận được Công văn
số 6189/VPCP-ĐMDN của văn phòng Chính Phủ gửi
Bộ Tài Chính, theo đó Bộ Tài Chính sẽ có văn bản
trả lời Fortress, Văn phòng Chính Phủ và các cơ
quan khác.

Phỏng vấn với VTV
Ngày 1/8/2019, Ông Hsu Ting Hsin đã có buổi phỏng
vấn với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại trụ
sở chính của Công ty. Ông Hsu Ting Hsin đã trao đổi
về tình hình niêm yết hiện tại của Công ty và việc
niêm yết có thể giúp Công ty phát triển như thế nào.
Ông cũng nói về những khó khăn và thách thức mà
các doanh nghiệp FDI phải đối mặt khi niêm yết trên
thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nhà đầu tư có thể tham khảo buổi phỏng vấn được
phát sóng vào ngày 12/8/2019 tại đường dẫn sau:
https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinh-doanh-sang-12-82019-384712. htm
CẬP NHẬT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tình hình tài chính
Fortress vừa công bố kết quả tài chính trong 6 tháng
đầu năm 2019. Theo đó, doanh thu đạt 414 tỷ đồng,
giảm 14% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu thấp hơn
chủ yểu do một phần lô hàng trong năm 2017 được
đẩy lùi sang năm 2018, khiến doanh thu năm 2018
cao hơn bình thường. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp
đã tăng từ 19%-21%. Tài sản đã tăng phù hợp với
hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, với 25% tài
sản ngắn hạn (khoản phải thu, hàng tồn kho) và 7%
tài sản dài hạn trong đó tài sản cố định tăng 50%.
Mặc dù Công ty chỉ đạt được 39% mục tiêu doanh
thu năm 2019 ở mức 45 triệu USD trong 6 tháng đầu
năm, nhưng nhìn chung Công ty vẫn đang đi đúng
mục tiêu vì còn rất nhiều những đơn hàng cho danh
mục sản phẩm mới. Những sản phẩm này sẽ bắt đầu
được xuất hàng vào trong mùa cao điểm là Quý 4,
cùng với các sản phẩm truyền thống là dụng cụ làm
vườn và sẽ thúc đẩy doanh thu trong 6 tháng cuối
năm 2019.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm được đăng tải tại:
Tiếng Việt
https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt__bao_cao_tai_chinh_da_kiem_toan_6_thang_dau__ce903ee57c2c4
d5a9bf84ec7281fbf3b.pdf

Tiếng Anh
https://file.hstatic.net/1000223142/file/efs_frotress__30_june_2019_f6a1c004b69d423b9abc23b40f9c63f5.pdf

Hạn mức tín dụng được đảm bảo
Để đảm bảo đủ vốn lưu động cho sản xuất các đơn
hàng mới, chúng tôi đã bổ sung khoản tín dụng 20
triệu USD được đảm bảo bằng các khoản phải thu
và mở L/C từ 4 tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Nội dung của Bản tin này nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư là tổ chức và
cá nhân của Công ty CP Công nghiệp 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. Do đó, FTV từ chối 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 dưới dạng 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 của Bản tin cho bất kỳ mục đích nào mà không được 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.
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