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1. THÔNG TIN NGÀNH
Xuất khẩu hàng hoá suy giảm vì ảnh hưởng dịch COVID-19
Trong tháng 8/2021, các chỉ số về xuất khẩu của Việt Nam suy giảm so với tháng trước,
điều này đã được dự báo trước những tác động của dịch COVID-19.
Báo cáo tình hình sản xuất
công nghiệp và hoạt động
thương mại tháng 8/2021
của Bộ Công thương cho
thấy, kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa tháng 8/2021 ước
tính đạt 26,2 tỷ USD, giảm
6% so với tháng trước. So với
cùng kỳ năm trước, kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa
tháng 8 giảm 5,4%. Tính
chung 8 tháng năm 2021,
kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa ước tính đạt 212,55 tỷ

USD, tăng 21,2% so với cùng
kỳ năm trước. Trong 8 tháng
năm 2021 có 30 mặt hàng
đạt kim ngạch xuất khẩu trên
1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng
kim ngạch xuất khẩu, trong
đó 6 mặt hàng xuất khẩu trên
10 tỷ USD, chiếm 63,1%.
Trong đó hàng dệt may đạt
21,2 tỷ USD, tăng 9,7%.

Nam với kim ngạch đạt 62,1
tỷ USD, tăng 32,3% so với
cùng kỳ năm trước. Tiếp đến
là Trung Quốc đạt 32,7 tỷ
USD, tăng 19,6%. Thị trường
EU đạt 25,98 tỷ USD, tăng
14,1%. Thị trường ASEAN
đạt 18,3 tỷ USD, tăng
22,4%. Hàn Quốc đạt 13,9 tỷ
USD, tăng 9,7%. Nhật Bản
đạt 13,5 tỷ USD, tăng 8,5%.

Trong 8 tháng đầu năm
2021, Hoa Kỳ là thị trường
xuất khẩu lớn nhất của Việt

Ngành dệt may dự báo khó đạt mục tiêu xuất khẩu trong năm nay
Ngành dệt may hiện đang
đối mặt với những khó khăn
chưa từng có và dự báo khó
có thể đạt con số xuất khẩu
năm 2021 như dự kiến là 39
tỷ USD.
Dịch COVID-19 bùng phát
mạnh trở lại khiến nhiều địa
phương phải thực hiện giãn
cách, doanh nghiệp dừng sản
xuất. Ngành dệt may hiện
đang đối mặt với những khó
khăn chưa từng có và dự báo
khó có thể đạt con số xuất
khẩu năm 2021 như dự kiến là
39 tỷ USD.
Trong những tháng cuối năm
2021, ngành dệt may phải đối
mặt với nhiều thách thức. Dịch
COVID-19 đang bùng phát ở
khu vực phía Nam có thể làm

gián đoạn chuỗi cung ứng, do
các công ty không thể vận
chuyển nguyên liệu và thiếu
nguồn nhân lực để đảm bảo
thời gian giao hàng.

ngành trong năm 2021 chỉ đạt
từ 32-33 tỷ USD, hoàn thành
84% kế hoạch cả năm. Số
lượng công nhân dự kiến chỉ
đạt 65%.

Ngoài ra, việc thực hiện giãn
cách xã hội kéo dài sẽ ảnh
hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của các công ty dệt may
với khoảng 50% nhà máy đặt
tại miền Nam. Hiện, tỷ lệ nhà
máy phải đóng cửa đã lên tới
35% do không đủ kinh phí để
thực hiện "3 tại chỗ."

Do đó, thiếu hụt nguồn nhân
lực sẽ là thách thức lớn cho
ngành trong quý 3/2021. Các
doanh nghiệp dệt may hiện
đang nhận được nhiều đơn
hàng của khách hàng Hoa Kỳ,
EU. Nhưng để yên tâm sản
xuất trong bối cảnh dịch
COVID-19 diễn biến khó lường
như hiện nay, vấn đề mấu chốt
của ngành dệt may vẫn là tiêm
vaccine cho công nhân.

Thông tin từ VITAS cho hay dệt
may Việt Nam đối mặt thách
thức thiếu hụt lao động và tỷ
lệ tiêm vaccine cho ngành vẫn
thấp. Trong kịch bản tích cực,
nếu dịch COVID-19 được kiểm
soát vào cuối tháng Tám này,
kim ngạch xuất khẩu của
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Việt Nam vượt Bangladesh, trở thành nhà xuất khẩu hàng may
thứ 2 thế giới

Bảng thống kê Top 10 nhà xuất khẩu hàng may mặc trên thế giới năm 2020.
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Nguồn: Báo cáo thống kê thương mại thế giới -WTO
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Ngành dệt may đối mặt nguy cơ mất đơn hàng, thiếu lao động
Áp lực lớn đang đè nặng lên doanh nghiệp, đòi hỏi các cấp quản lý phải thực sự chia sẻ
và linh hoạt trong các giải pháp điều hành để tìm lối ra cho sản xuất, lưu thông.
Xuất khẩu dệt may có thể chỉ đạt 32-33 tỷ USD
May mặc là mặt hàng thời
Chuỗi cung ứng dệt may đang trang, không ai muốn nhận
đối mặt với nguy cơ đứt gãy do sản phẩm khi thời vụ đã qua
thiếu sự điều hành thống nhất nên nhiều doanh nghiệp bị đối
của các địa phương trong sản tác thúc ép giao hàng bằng
xuất và lưu thông hàng hóa, máy bay, phát sinh chi phí rất
nguyên liệu.
lớn.
Về sản xuất, quy mô của do- Hơn nữa, chi phí vận tải tăng
anh nghiệp may rất lớn nên rất cao. Các doanh nghiệp cho
khó đáp ứng được yêu cầu sản biết, chi phí vận tải đã tăng
xuất “3 tại chỗ”. Rất ít doanh khoảng 4 lần kể từ khi các địa
nghiệp có đủ khả năng lo chỗ phương nâng cấp độ phòng,
ăn, ở, ngủ cho cả nghìn người chống dịch. Đã có những dolao động nên chỉ có thể vận anh nghiệp nhỏ và vừa phải
hành “3 tại chỗ” cho các bộ
đóng cửa. Đã có những đơn
phận cần thiết để không mất hàng dịch chuyển sang nước
đơn hàng cho mùa vụ tới.
thứ ba.
Do đó, từ tốc độ phục hồi “Chưa thể dự đoán được gì về
mạnh mẽ trong quý II với tình hình cuối năm, còn tháng
lượng đơn hàng đã ký đến hết 8 thì đã thấy rất khó khăn rồi.
năm và quý I/2022, doanh Với giả thiết tình hình dịch
nghiệp dệt may lâm vào tình bệnh được kiểm soát ngay từ
cảnh không thể sản xuất được. tháng 8 để khôi phục sản xuất,
Toàn ngành dệt may hiện chỉ dự kiến kim ngạch xuất khẩu
vận hành được 10 đến 15% dệt may cả năm cũng chỉ đạt
công suất.
khoảng 32-33 tỷ USD, thấp
hơn nhiều so với mục tiêu 39

tỷ USD đặt ra. Hầu như không
doanh nghiệp dệt may nào
dám nghĩ đến khả năng sản
xuất kinh doanh hiệu quả
trong năm 2021 này.
Không chỉ dừng ở sự sụt giảm
kim ngạch xuất khẩu, mối lo
lắng của doanh nghiệp dệt
may là, nhận thấy khả năng
sản xuất không ổn định ở Việt
Nam, đối tác sẽ dịch chuyển
đơn hàng, ảnh hưởng đến sản
xuất trong những năm tiếp
theo.
Mối lo hiện hữu khác là những
ngày vừa qua, nhiều lao động
từ TP Hồ Chí Minh, Bình
Dương, Đồng Nai đã ồ ạt về
quê tránh dịch.
Đến khi vận hành sản xuất trở
lại, ngành dệt may chỉ có thể
“gọi” lại được 60% trong số đó,
nên chắc chắn sẽ thiếu hụt lao
động trong thời gian tới.
Nguồn: Tổng hợp

Tiến độ vaccine quyết định sự phục hồi kinh tế
“Chính phủ sớm đưa ra giải
pháp tiêm vaccine cho người
lao động trong các ngành công
nghiệp xuất khẩu chủ lực như
dệt may vì ngành này đóng
góp tỷ trọng lớn vào xuất
khẩu”. Chính phủ đẩy nhanh
tiến độ tiêm vaccine hoặc hỗ

trợ doanh nghiệp mua vaccine
để tiêm cho người lao động của
các ngành hàng xuất khẩu.
Đây là yêu cầu cấp thiết vì hiện
nay, hơn 90% doanh nghiệp
tại các khu công nghiệp phía
nam đều phải chấp nhận dừng
sản xuất làm ảnh hưởng đứt
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gãy phần cung toàn cầu cho
các nhãn hàng đã tin tưởng đặt
hàng sản xuất tại Việt Nam.
Chỉ đẩy nhanh tiêm chủng vaccine cho người dân nói chung
và công nhân lao động nói
riêng mới bảo đảm mở cửa sản
xuất.
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Đây cũng là khuyến cáo của
các tổ chức nghiên cứu kinh tế.
Đánh giá triển vọng kinh tế
Việt Nam cuối năm 2021, công
tác phòng, chống dịch Covid19, với sự lan nhanh của biến
chủng Delta, muốn phát triển

kinh tế, Việt Nam phải kiểm
soát được dịch bệnh. Cần
nhanh chóng đạt được tốc độ
tiêm chủng diện rộng, vấn đề
này liên quan đến cả nguồn
cung vaccine và việc triển khai
tiêm
vaccine
đã
có.

coi đây là nhiệm vụ quan trọng
nhất.
Nguồn: Tổng hợp

DỰ BÁO GIÁ COTTON 21/22
Cân bằng sản xuất - tiêu thụ bông: Thâm hụt tiêu dùng-sản xuất được dự báo sẽ đạt 1 triệu tấn vào
tháng 8 năm 2021 và xu hướng thâm hụt ngày càng tăng trong 4 tháng qua. Lý do như sau: Sản
lượng của Mỹ và Brazil giảm hơn 4% (25% thị phần sản xuất toàn cầu). Tiêu thụ của Pakistan và
Bangladesh tăng 1%. (15% thị phần tiêu thụ toàn cầu) Thương mại toàn cầu được dự báo sẽ tăng
do sự gia tăng trong số 5,6% nhập khẩu của Pakistan (12% thị phần thương mại) và tương ứng tăng
6% từ xuất khẩu của Úc (8% của tỷ trọng thương mại). Thâm hụt tiêu dùng và sản xuất có xu hướng
tăng lên và thanh khoản thương mại dự kiến sẽ cao hơn đang tạo ra “ lực đẩy giá bông “.

Sự kiện giá của tháng trước:
Ở Brazil, vụ thu hoạch đã bắt
đầu, nhưng nguồn cung bông
trong nước thấp đẩy giá cao

hơn; chỉ số CEPEA / ESALQ
tăng 6,6%. Tại Ấn Độ, nhu
cầu trong nước tăng mạnh.
Ngoài ra, bông bị áp thuế
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nhập khẩu 10% dẫn đến giá
cao. Một yếu tố quan trọng
khác là đại dịch đang lây lan
mạnh mẽ ở các nước Đông
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Nam Á, khiến năng suất tại
các nhà máy giảm sút. Mặc
dù nền kinh tế toàn cầu kỳ
vọng sẽ tăng trưởng, nguồn
cung gián đoạn chuỗi sẽ làm
giảm đơn đặt hàng và thậm
chí giảm tiêu thụ trên toàn
thế giới.

Phân tích kỹ thuật: Giá tiếp
tục xu hướng tăng trong hơn
2 tháng qua, hiện giá đang
hướng đến mức đỉnh là 95,5
cent/lbs. RSI gần với mức
mua quá mức tại 70. Với hai
tín hiệu này, nhiều khả năng
giá có thể tiến tới vùng hỗ trợ
mạnh là 90 cent/lbs.

Với độ tin cậy 95% của mô
hình định lượng, dự báo giá
trung bình trong tháng 8 tới
đạt 94 cent/lbs , tháng 9 sẽ
là 101 cent/lbs, tháng 10 sẽ
là 98 cent/tháng 11 sẽ là 104
cent/lbs và tháng 12 sẽ là
100 cent/lbs.

2. KẾT QUẢ KINH DOANH
HN
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0%

OTHERS
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1%

YARN
11%

KQKD Công ty 8T/2021 v.s 8T/2020
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DT thuần
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KQKD T8/2021 V.S T8/2020
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14,000,000

13,667,397
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10,000,000
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4,000,000
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1,092,258
(282,425)

(2,000,000)

THÁNG 8/2020

THÁNG 8/2021

DT thuần

LNST

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8/2021 của Công ty, doanh thu đạt 10.513.811 USD trong đó
Garment chiếm 74%, Fabric chiếm 14% và Yarn chiếm 11% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế
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tháng 8 đạt -282.425 USD. Trong tháng 8, do tình hình dịch bệnh phức tạp, công ty thực hiện làm
việc giản cách nên năng suất lao động ngành may không đạt kế hoạch, cộng với chi phí hoạt động
theo phương thức 3 tại chỗ cao, dẫn đến biên lợi nhuận gộp không cao và lợi nhuận sau thuế bị lỗ
trong tháng này.
Doanh thu lũy kế 8 tháng đạt 106.140.728 USD, cao hơn 4% so với cùng kỳ năm 2020 và tương
ứng với việc hoàn thành 59,1% kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận lũy kế sau thuế đạt 5.482.323 USD,
tương ứng với việc hoàn thành 44,4% kế hoach năm 2021.

Tình hình đơn hàng
Hiện Công ty đã nhận đơn hàng đến cuối năm 2021 và Q1/2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh,
mặc dù Công ty tổ chức làm việc theo phương thức “3 tại chỗ” nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu
cầu đơn hàng. Công ty đã và đang đẩy mạnh xây dựng nhà máy may Thành Công Vĩnh Long 2 để
chuẩn bị phục vụ cho sản xuất những đơn hàng của Quý 1 và những quý tiếp theo của năm 2022
góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới.

Thị trường xuất khẩu

Thị trường xuất khẩu tháng 8/2021

1.01%
57.01%
38.16%
3.82%

Châu Á

Châu Đại Dương

Châu Mỹ
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Thị trường xuất khẩu tháng 8/2021
3,500,000
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2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

27.93%

12.53%
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3.50%0.84%
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TCM xuất khẩu hàng dệt may đi hầu hết các nước trên thế giới, trong đó, thị trường Mỹ chiếm
tỷ trọng cao nhất khoảng 32% tổng lượng hàng xuất khẩu, tiếp đến là Hàn Quốc chiếm khoảng
28%, Nhật và Trung Quốc là những thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo chiếm khoảng 12%.
Nhu cầu mua sắm mạnh của thị trường Mỹ và EU sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Kim ngạch
nhập khẩu dệt may trong nữa đầu năm 2021 tăng 31,16% so với cùng kỳ lên 50,6 tỷ USD
trong đó kim ngạch nhập khẩu hàng may mặc tăng 26,9% so với cùng kỳ (Nguồn OTEXA).
Ngoải ra, theo Tổng cục Hải Quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu dệt may của EU từ Việt
nam trong tháng 5 và tháng 6/2021 lần lượt tăng 11,9% và 21% so với cùng kỳ nhờ mở cửa
lại nền kinh tế.

3. HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ PHIẾU TCM
~ 5.024

71.500 ~ 84.000

22

654.140

12.474.500

Vốn hóa ngày 31/8

Biên độ giao động
giá tháng 8

Phiên/tháng

KLGD/Ngày

Tổng KL
khớp/tháng 8

(Tỷ đồng)

(1 tháng)

(17%)

71.260.358

104.353

19.182

4.506

20,02

KL Cổ phiếu đang
lưu hành

Cao nhất 52 tuần
(31/03/2021)

Thấp nhất 52 tuần
(25/09/2020)

EPS
Q2/2021

PE Q2/2021

Nguồn TCM, Vietstock

104.353

19.182

Trong 52 tuần, giá cổ phiếu TCM thấp nhất là 19.182 đồng/cổ phiếu vào ngày 25/9/2020 và cao
nhất là 104.353 đồng/cổ phiếu vào ngày 31/3/2021, giá cổ phiếu TCM tăng 546%, là một trong
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những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau đó giá cổ phiếu
được điều chỉnh giảm theo biến động của thị trường. Trong tháng 8/2021, giá giao động khoảng
17% từ 71,500 ~ 84,000 đồng/CP. Vốn hóa thị trường của cổ phiếu TCM vào ngày 31/8/2021
khoảng hơn 5 nghìn tỷ đồng, lớn thứ 2 trong số các doanh nghiệp dệt may được niêm yết sau
Vinatex.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2018
Tài sản ngắn hạn

2019
Tổng tài sản

2020

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

6T/2021
Vốn chủ sở hữu

Ratios

Q3/2020

Q4/2020

Q1/2021

Q2/2021

EPS

4,342

4,442

4,898

4,309

BVPS

25,225

26,445

26,924

23,659

ROS

8.73

10.05

6.58

6.01

ROEA

5.68

4.69

3.76

3.50

ROAA

2.84

2.54

2.06

1.77
Nguồn TCM, Vietstock
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TCM KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY
(16/8/1976 – 16/8/2021)

Ngày 16/08/2021 ghi một dấu ấn rất đặc biệt đối với toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên
của Công ty. Ngày Thành Công tròn 45 năm thành lập và phát triển bền vững.
Suốt 45 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đã không ngừng phấn đấu, nỗ
lực. Từng bước vững chắc xây dựng và phát triển Thành Công, trở thành một trong những công ty
Dệt May hàng đầu trong ngành Dệt May Việt Nam như ngày hôm nay.
Đặc biệt năm 2021, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn lớn nhỏ do cơn đại dịch khốc liệt
Covid gây ra, nhưng may mắn đến nay Công ty vẫn có thể hoạt động, đảm bảo được cuộc sống cho
hàng ngàn gia đình trong tình hình kinh tế đầy khốn khó.
Bí quyết cho tất cả sự phát triển không ngừng đó chính là TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CỦA
TẤT CẢ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN và Ban lãnh đạo Thành Công, những người đã cống hiến hết
mình bằng những giọt mồ hôi vô giá cho Công ty.
Nhân dịp này, Ông Jung Sung Kwan – Tổng Giám Đốc Công ty có những chia sẻ gửi đến toàn
thể cán bộ công nhân viên Công ty, mong rằng chúng ta sẽ vượt qua cơn đại họa này, nếu tất cả
chúng ta KHÔNG BỎ CUỘC, KHÔNG BỎ RƠI NHAU, CHẤP NHẬP THÁCH THỨC VÀ GẮNG SỨC
LÀM ĐẾN CÙNG. Điều này đã được biểu hiện, chứng minh xuyên suốt chiều dài lịch sử 45 năm của
Thành Công, nơi đã trở thành gia đình thứ hai của rất nhiều Cán bộ công nhân viên.
Tổng Giám Đốc rất mong đến ngày nhìn thấy mọi người được cởi bỏ những chiếc khẩu trang, để
hiện lên những gương mặt rạng ngời, đầy xinh tươi, sức sống mãnh liệt.
Eland đã, đang là doanh nghiệp thời trang lớn nhất tại Hàn Quốc, và là doanh nghiệp thời trang
nước ngoài thành công nhất tại thị trường Trung Quốc. Do đó, TGĐ rất muốn nhất định cùng với
tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên cùng đưa Thành Công làm nên một lịch sử tương tự tại
Việt Nam.

11
www.thanhcong.com.vn

TCM – IR NEWSLETTER
Đồng thời truyền đi thông điệp HÃY NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI VÀ KỲ VỌNG MỚI SAU KHI COVID
QUA ĐI.
Mong rằng tập thể cán bộ công nhân viên Thành Công và gia đình nhiều sức khỏe, bình an đi
qua đại dịch.

TCM ĐẠT DANH HIỆU DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN NĂM 2020
Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Thành Công được xem là một trong những doanh nghiệp
tiêu biểu nhất của ngành dệt may Việt Nam. Là một Công ty Dệt May có lịch sử phát triển lâu dài,
tiên phong trong hoạt động xuất khẩu, Thành Công được khách hàng trong và ngoài nước biết đến
như một trong những Công ty dệt may hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm Công ty xuất khẩu ra các thị
trường lớn như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, EU. Là một doanh nghiệp dệt may có quy trình
sản xuất khép kín từ Sợi – Đan/Dệt – Nhuộm – May, Công ty Dệt May Thành Công là một trong số
ít các doanh nghiệp dệt may VN có thể hưởng lợi về ưu đãi thuế trong xuất nhập khẩu cũng như
các ưu đãi khác từ Hiệp đĩnh Đối tác toàn diên và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) & Hiệp
định Thương mại tự do Việt Nam EU (EVFTA).
Tận dụng cơ hội và lợi thế để mở rộng thị trường xuất khẩu, gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Trong
năm 2020 vừa qua, giá trị xuất khẩu của công ty đạt 2,908 tỷ đồng (125 triệu USD). Doanh nghiệp
luôn nỗ lực không ngừng nhằm tạo ra và duy trì lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư cũng như nâng
cao vị thế của mình, kinh doanh trên nền tảng tri thức và tính chính trực, luôn trung thực trong môi
trường kinh doanh, đối xử công bằng với người tiêu dùng và các nhà cung cấp. Bên cạnh đẩy mạnh
sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp luôn tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho tất cả cán bộ công
nhân viên, xem nơi làm việc cũng là trường học về tri thức và nhân cách, xem khách hàng là thượng
đế, cộng đồng là gia đình để phục vụ tận tâm, đóng góp thiết thực cho xã hội thông qua việc nộp
ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động, tham gia đóng góp cho cộng đồng qua các
chương trình trách nhiệm xã hội…vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Trong những năm qua Công ty đã đạt nhiều giải thưởng lớn có giá trị của các cơ quan Nhà Nước và
các tổ chức uy tín.
Trong tháng 8 vừa qua, Công ty được lọt vào danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm
2020 do Bộ Công Thương xét chọn. Một lần nữa, khẳng định THÀNH CÔNG là doanh nghiệp dệt
may xuất khẩu hàng đầu tại Việt Nam và hướng đến công ty thời trang sở hữu nhãn hiệu tự thân
lớn nhất của Việt Nam trong thời gian tới.
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Mời Quý Nhà đầu tư/Cổ đông tham khảo thêm công bố thông tin của
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TCM) trên
Website: www.thanhcong.com.vn

TCM – CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tất cả nội dung trong Bản tin chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư/Cổ đông, tổ chức/cá nhân
của TCM. TCM nỗ lực đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ và chính xác về các thông tin được trình bày trong Bản tin.
Tuy nhiên, những thông tin này không phải là lời chào mua/chào bàn cổ phiếu TCM, do đó, Nhà đầu tư/Cổ đông chỉ
nên xem Bản tin này là một nguồn tham khảo và TCM miễn trừ trách nhiệm trước những trường hợp ngoài ý muốn
khi có cá nhân khác sử dụng thông tin trên dưới bất kỳ mục đích nào.

Thông tin liên hệ:
Phòng Quan hệ nhà đầu tư
Mail: ir@thanhcong.com.vn
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