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1. THÔNG TIN NGÀNH 
 

Tình hình xuất khẩu dệt may VN năm 2021 và tháng 01/2022 

 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam năm 2021 đạt 40,45 tỷ USD, tăng 15,36% so với 

năm 2020, tăng 4% so với năm 2019, cao hơn 1,45 tỷ USD so với dự kiến đã đưa ra. 

Tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may đạt 24,24 tỷ USD tăng 23,76% so với cùng kỳ 2020. 

Giá trị thặng dư thương mại đạt 19,74% USD, tăng 5,58% so với năm 2010. 

 

Nguồn: Vitas 

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 1/2022 đạt 60,29 tỷ USD, giảm 

8,9% so với tháng 12/2021. So với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 1 năm nay 

tăng 9,6%. 

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2022 đạt 30,84 tỷ USD, giảm 

10,8% so với tháng 12/2021. So với tháng 1/2021, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 năm nay tăng 

8,1%. Xuất khẩu hàng dệt may tháng 1/2022 đạt 3,57 tỷ USD, là một trong các mặt hàng xuất khẩu cao 
nhất trong tháng 01/2022. 

Tắc nghẽn logistic tác động đến ngành thời trang 

Ngành thời trang phụ thuộc vào một mạng lưới phức tạp của các chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đối 

mặt với áp lực và gián đoạn chưa từng có. Chi phí logistic tăng cao cùng tình trạng thiếu hụt nhiều loại 

hàng hóa khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi các công ty thời trang phải suy nghĩ lại về chiến 

lược (sourcing) tìm nguồn cung ứng trong khi phải thiết lập chuỗi cung ứng tiên tiến, có tính linh hoạt cao 
hơn để giữ cho sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong năm tới. 

Bình thường mới cho hoạt động logistic toàn cầu 

Hiện tại, chi phí vận chuyển một container từ Trung Quốc đến châu Âu cao hơn gấp 6 lần so với đầu năm 

2019 và gấp 10 lần từ Trung Quốc đến Bờ Tây Hoa Kỳ. Trong điều kiện thực tế, cước vận chuyển một 

container 40 feet từ châu Á đến Bờ Tây Hoa Kỳ có giá từ 1.600 USD đến 2.100 USD vào tháng 7 năm 

2019; đã tăng lên từ 21.000 USD đến 23.000 USD. Dự kiến năm 2022, giá vận chuyển có thể sẽ tiếp tục 
tăng và duy trì trên mức trước đại dịch.  
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Khoảng một nửa số doanh nghiệp toàn cầu bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn chuỗi cung ứng vào năm 2021, 

trong đó 1/8 số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là hậu quả của sự kết hợp của các yếu tố 

có tính toàn cầu và địa phương, bao gồm tình trạng thiếu nguyên liệu và phụ kiện, tắc nghẽn vận chuyển,  

lao động thiếu hụt và chi phí vận chuyển tăng. Phần lớn lãnh đạo các doanh nghiệp cho rằng tình trạng 

này chưa có dấu hiệu dừng lại, sẽ kéo dài đến năm 2022 và có thể lâu hơn nữa. Cụ thể, 87% trong số 

220 giám đốc điều hành các hãng lớn trong ngành thời trang qua khảo sát của Mc Kinsey cho 
rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng sẽ tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận trong năm 2022. 

Những thách thức về logistics thậm chí còn gia tăng trong năm 2022, với nhu cầu tăng mạnh trên toàn 

cầu sẽ tiếp tục tạo áp lực khó lường đối với các dịch vụ vận tải hàng hóa, cảng và nhà ga. Ngày càng có 

nhiều lo ngại rằng việc gia tăng mức độ gián đoạn và tăng giá có thể kéo dài lâu hơn và có thể trở thành 
một “bình thường mới cho hoạt động logistic toàn cầu”. 

Joseph Phi, Giám đốc điều hành quản lý chuỗi cung ứng của Li & Fung cho rằng: “Chuỗi cung ứng đang 

hoạt động hết công suất. Nó đang vỡ ra ở các điểm nối. Tôi cho rằng, tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến ít 

nhất là nửa cuối năm 2022 thậm chí kéo dài đến năm 2023”. 

sTrong báo cáo của Liên Hợp quốc tháng 11/2021 cho biết, giá cước vận tải cao đang đe dọa sự phục hồi 

toàn cầu, cho rằng cước vận tải cao có thể khiến chi phí nhập khẩu trên toàn cầu tăng 11%, và làm giá 
tiêu dùng tăng thêm 1,5% từ nay đến năm 2023. 

Nguồn: Vinatex 

Ngành thời trang đối mặt nhiều thách thức, kể cả khi nhu cầu tăng nhanh 

Sau nhiều tháng phải đóng cửa (lockdown) hoặc tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, nhu cầu của 

người tiêu dùng đang tăng mạnh tại các thị trường như Mỹ và Anh. Tuy nhiên, chưa kịp mừng thì một số 

thương hiệu đã phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh như việc nhận được hàng đúng hạn trước tình hình 

chậm trễ trong sản xuất và vận chuyển – bao gồm cả đường biển, đường hàng không và đường bộ – dẫn 

đến hàng tồn kho thường xuyên trong trạng thái cạn kiệt. Các nhãn hàng có hoạt động sản xuất tại các 

khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên và đóng cửa nhà máy. 

Vào tháng 8/2021, Adidas cho biết sự gián đoạn chuỗi cung ứng do Covid-19 gây ra có thể khiến công ty 
thiệt hại lên tới 500 triệu Euro (586 triệu USD) doanh thu. 
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Tỷ lệ hàng tồn kho trên doanh số bán hàng ở Mỹ hiện gần mức thấp kỷ lục, do đó nhu cầu mua bổ sung 

hàng hóa trong nửa đầu năm tới chắc chắn sẽ cao. Sức ép lên hệ thống logistic sẽ lại xuất hiện và tình 
trạng tắc nghẽn, đẩy chi phí logistic lên cao sẽ còn tiếp diễn trong năm tới. 

Dự thảo quy định mới của EU về đánh thuế biên giới carbon (carbon border tax) và khí thải từ 

động cơ tàu biển cũng là một thách thức mới với các hãng thời trang 

Bên cạnh những khó khăn, thách thức của hệ thống logistic hiện tại, các hãng thời trang và cả các công ty 

vận chuyển đang phải đối mặt với một loạt các quy định mới trở thành rào cản thương mại. Trong số các 

quy định sắp tới đáng chú ý là đề xuất của EU về thuế biên giới carbon lần đầu tiên trên thế giới và các 

hạn chế mới đối với khí thải từ động cơ tàu. Các nhãn thời trang phải quản lý chuỗi cung ứng để đáp ứng 

những quy định mới cùng với những thách thức như lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc bông 

từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc vẫn duy trì. Việc vận chuyển giữa EU và Vương quốc Anh cũng gặp 

trở ngại hậu Brexit phải bổ sung thêm các lớp thủ tục giấy tờ mới gây ra sự chậm trễ trong thông quan 

của hải quan. Ngoài ra, căng thẳng thương mại ra giữa Mỹ và Trung Quốc chưa kết thúc luôn tiềm ẩn nguy 
cơ làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng. 

Hành động ứng phó của các hãng thời trang  

Các hãng thời trang không coi tăng chi phí logistic là một sự cố trong ngắn hạn và chỉ có giải pháp trong 

ngắn hạn, thay vào đó họ xây dựng kế hoach cố định cho sự gia tăng của chi phí logistic. Một số hãng 

nhận thấy, đây cũng là cơ hội để chuyển bớt gánh nặng chi phí cho người tiêu dùng bằng cách tăng giá 

bán. Trong cuộc khảo sát của Mc Kinsey, 67% giám đốc điều hành thời trang dự kiến sẽ tăng giá bán lẻ 

vào năm 2022, với mức tăng trung bình là 3,2%, trong khi 14% giám đốc điều hành thậm chí còn kỳ vọng 

tăng giá hơn 10%. Tuy nhiên, 17% giám đốc điều hành dự kiến giảm giá, trong đó dự kiến giảm giá nhiều 
nhất là đối với nhóm hàng tầm trung. 

Khó khăn khác với các hãng thời trang là khách hàng đã “quen” với việc giao hàng siêu nhanh, cả trực 

tuyến và tại cửa hàng, việc chậm trễ giao hàng ảnh hưởng đến sự hài lòng của họ, cũng như xu hướng 
tăng nhanh nhu cầu đối với vật liệu bền vững cũng gây thêm áp lực lên nguồn cung. 

Về lâu dài, các thương hiệu thời trang sẽ tìm biện pháp để tối ưu hóa sản xuất, lập kế hoạch logistic, đảm 

bảo booking, cũng như có kế hoạch dự phòng và các nhà cung cấp thay thế nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu 

và linh hoạt nhất có thể. Chính vì vậy, một số hãng lớn đã tính đến việc tự xây dựng hệ thống vận chuyển 

riêng vào cuối năm 2021. Các công ty như Walmart và American Eagle đã đầu tư vào các dịch vụ container 
chuyên dụng để tránh phụ thuộc dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba. 

Đồng thời, các thương hiệu sẽ làm việc với các nhà cung cấp của họ để mở rộng quy mô các hoạt động 

sản xuất gần trụ sở hoặc sản xuất ngay tại nơi đặt trụ sở. Thực tế, một số hãng thời trang tại châu Âu đã 

nỗ lực dịch chuyển hoạt động sản xuất hàng dệt may từ Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ để giảm thiểu sự 

chậm trễ trong giao hàng. Hơn 70% công ty có kế hoạch tăng tỷ lệ mua hàng tại các nơi sản xuất gần 

nước nhập khẩu và khoảng 25% dự định để tìm nguồn cung ứng ngay tại nước họ, theo khảo sát các CPO 
trong lĩnh vực của McKinsey năm 2021. 

Giám đốc điều hành của Tập đoàn PVH – ông Stefan Larsson cho biết: “Là một ngành công nghiệp, chúng 

ta vẫn có thời gian giao hàng quá dài. Khả năng kết hợp tốt hơn giữa việc lập kế hoạch và mua hàng theo 

nhu cầu là điều mà chúng tôi đã học được khi Covid-19 xảy ra. Bài học lớn thứ hai là xây dựng khả năng 
phục hồi trong chuỗi cung ứng ngay bây giờ”. 

Erik Nordstrom – Giám đốc điều hành tại Nordstrom cho biết: “Rất khó để lập kế hoạch luân chuyển hàng 

tồn kho với độ chính xác cao. Chúng tôi không kỳ vọng tình hình tắc nghẽn logistic hiện tại sẽ sớm thay 

đổi”. Các giải pháp thực tế đang được triển khai phổ biến bao gồm giới thiệu cách làm việc nhanh để cải 

thiện hiệu quả, nâng cấp hệ thống quản lý hàng tồn kho, mô phỏng lại các chuỗi cung ứng (kết hợp các 

giải pháp nâng cao khả năng hiển thị) và ứng dụng công nghệ như việc thiết lập bảng điều khiển phức tạp 
(hay còn gọi là tháp kiểm soát) chuỗi cung ứng dưới dạng số. 
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Các Giám đốc điều hành hãng thời trang đã chỉ ra rằng, hướng đi sắp tới sẽ tiếp tục tập trung số hóa các 

hoạt động của chuỗi cung ứng. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của VF Corporation, Steve Rendle nhận 

thấy được những cơ hội đáng kể trong việc tạo ra một chuỗi cung ứng siêu kỹ thuật số (hyper digital supply 

chain). Trong khi đó, Giám đốc điều hành H&M Group, Helena Helmersson cho rằng, phần lớn sự phát triển 

chuỗi cung ứng của công ty tập trung vào công nghệ và ưu tiên hàng đầu là tìm ra “lợi thế cạnh tranh 
trong bối cảnh chuỗi cung ứng đòi hỏi tốc độ, sự nhanh nhạy, hiệu quả chi phí và giá cả”. 

Câu chuyện thành công của Shein – hãng bán lẻ thời trang nhanh trực tuyến của Trung Quốc mới đây đã 

vượt qua cả Zara và H&M trở thành nhà bán lẻ thời trang nhanh bán chạy nhất nước Mỹ với 3000 sản phẩm 

mới ra mắt mỗi tuần, thời gian từ khi thiết kế đến hoàn tất sản xuất chỉ 10 ngày vượt xa thương hiệu Zara 

khi phải cần đến 5 tuần. Có nhiều yếu tố tác động khiến Shein thành công, trong số đó phải kể đến thuật 

toán và khoa học dữ liệu để xác định xu hướng thời trang mới, cùng với hệ thống phần mềm quản lý chuỗi 

cung ứng, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất và chia sẻ theo thời gian thực về dữ liệu tìm kiếm của 
khách hàng với các nhà cung cấp để hướng dẫn thiết kế và sản xuất. 

Nói tóm lại, khi áp lực ngày càng gia tăng, việc lập kế hoạch cẩn thận và tích hợp sâu hơn các yêu cầu của 
chuỗi cung ứng vào quá trình ra quyết định sẽ trở thành những yếu tố quan trọng trong năm tới./. 

            Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo State of Fashion in 2022 của Mc Kinsey  

Uniqlo sẽ sử dụng một nửa nguyên liệu từ nguồn tái chế 

Fast Retailing, tập đoàn chủ quản của Uniqlo đã cam kết sử dụng một nửa nguyên liệu từ các nguồn tái 

chế vào năm 2030, như một phần của nỗ lực phát triển bền vững lớn hơn nhằm “nhấn mạnh sự quan 

tâm đến môi trường trong tất cả các quy trình” từ sản xuất đến vận chuyển và bán hàng. 

 

Nhà bán lẻ Nhật Bản được xếp thứ ba thế giới về doanh thu chỉ sau sau Inditex và H&M, Uniqlo cho biết 

họ có kế hoạch nâng cao khái niệm LifeWear về “quần áo được thiết kế để làm cho cuộc sống của mọi 

người tốt hơn” bằng cách “giảm mạnh” lượng khí thải và chất thải gây hiệu ứng nhà kính và đẩy nhanh 

quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh doanh mới bao gồm cả tính bền vững và tăng trưởng đồng thời 

“bảo vệ quyền con người trong tất cả các quá trình”. 

 

 
 

Fast Retailing cho biết họ đã xác định biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề cấp bách nhất của 

mình bằng cách cam kết giảm phát thải khí nhà kính tuyệt đối từ các hoạt động của chính mình, chẳng 

hạn như cửa hàng và văn phòng, 90% so với mức cơ bản năm 2019 vào năm 2030 và mức phát thải khí 

nhà kính tuyệt đối từ nguyên phụ liệu, vải và sản xuất hàng may mặc tăng 20% so với cùng kỳ.  
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Tất cả điện năng được sử dụng bởi các cửa hàng Fast Retailing và các văn phòng chính trên toàn cầu cũng 

sẽ đến từ các nguồn tái tạo vào năm 2030, mặc dù tất cả các cửa hàng ở Bắc Mỹ và một số quốc gia ở 

Đông Nam Á, cùng với tất cả 64 cửa hàng Uniqlo từ chín thị trường ở Châu Âu, đã chuyển đổi hoặc sẽ làm 

như vậy vào cuối năm. Trong khi đó, công ty sẽ làm việc với các nhà máy đối tác cốt lõi chiếm 90% sản 

xuất Uniqlo và GU để thực hiện các chương trình năng lượng tái tạo, khử cacbon và tiết kiệm năng lượng. 

“Bằng cách tiến lên phía trước với sự hỗ trợ và hợp tác rộng rãi từ khách hàng và các tập đoàn đối tác, 

Fast Retailing sẽ tạo ra ngành công nghiệp mới ’của LifeWear”.  

Nguồn: Tổng hợp từ Vitas 

 
Nguyên liệu xanh - bước đi bền vững cho ngành dệt may Việt Nam 

Quá trình “xanh hóa” ngành dệt may Việt Nam theo xu hướng chung của thế giới đã và đang tạo động lực 

thúc đẩy các nhà cung ứng nguyên liệu nội địa nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm mới phù hợp với 

thị hiếu của người tiêu dùng.  

Dù là nước xuất khẩu dệt may với kim ngạch lên tới hàng chục tỷ đôla Mỹ mỗi năm song Việt Nam vẫn chỉ 

được thế giới biết đến là một nước chuyên về gia công sản phẩm. Theo Bộ Công Thương, điều này xuất 
phát từ việc Việt Nam mới chỉ chủ động được khoảng 30-40% nguyên liệu trong nước. 

Cụ thể là Việt Nam mới cung cấp được 0,2% nhu cầu về bông, 30% nhu cầu xơ, còn lại là phải nhập khẩu 

từ Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan,… Sản lượng sợi đạt 1,4 triệu tấn một năm nhưng hơn 70% trong đó là 

xuất khẩu do chất lượng thấp, không đáp ứng được nhu cầu trong nước. Đặc biệt, phần lớn doanh nghiệp 

trong ngành là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn hạn chế nên việc đầu tư cho nghiên cứu cũng như công nghệ 
chưa được chú trọng. 

Cơ hội cho doanh nghiệp cung ứng nội địa 

Nhận thấy những điểm hạn chế của ngành dệt may Việt Nam, thời gian qua nhiều doanh nghiệp dệt may 

đã đẩy mạnh nội địa hóa nguyên phụ liệu, đồng thời liên kết chặt chẽ với các trường để tìm kiếm nhân tài 

và nâng cao chất lượng gia tăng sản xuất. Công ty CP Dệt may - đầu tư - thương mại Thành Công (TCM) 

là một trong những đơn vị dệt may tiên phong, bên cạnh doanh nghiệp có hệ thống sản xuất khép kín từ 

Sợi – Đan/Dệt – Nhuộm – May, chủ động nguồn nguôn liệu, doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng cho 

R&D, phối hợp với Viện nghiên cứu Dệt may Kotiti – Hàn QUốc và đồng thời hàng năm đều tuyển dụng 

sinh viên của Trường đại học Bách Khoa để nghiên cứu ra những loại sợi, vải vừa thân thiện môi trường lại 

vừa có tính ứng dụng cao đã và đang được khách hàng đánh giá cao và tin dùng. 
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Trên thực tế, theo VITAS, việc nội địa hóa nguyên phụ liệu cũng như “xanh hóa” các sản phẩm này đang 

là xu thế tất yếu mà doanh nghiệp Việt bắt buộc phải đáp ứng. Bởi lẽ trên thế giới quá trình chuyển đổi 

xanh của ngành dệt may thời trang ngày càng rõ rệt và người tiêu dùng không chấp nhận sử dụng những 

sản phẩm thời trang không có nguồn gốc rõ ràng, không bảo vệ môi trường; thậm chí là nếu doanh nghiệp 
sử dụng lao động không đúng theo cam kết quốc tế cũng sẽ không được chấp nhận. 

Nguồn: TCM & Tổng hợp từ Vitas 
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    2. KẾT QUẢ KINH DOANH  
Đơn vị: USD 

 
 

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 01/2022 của Công ty, doanh thu đạt 17.269.953 USD, tăng 12% 

so với cùng kỳ tháng 01/2021 và tăng 67% so với tháng 12/2021. Lợi nhuận sau thuế tháng 01/2022 

đạt 1.116.278 USD tăng 4% so với cùng kỳ tháng 01/2021 và tăng 73% so với tháng 12/2021. Hoạt 

động sản xuất kinh doanh đã đi vào ổn định, năng suất đã phục hồi sau đại dịch và chi phí logistic đang 

có xu hướng giảm, nhờ vậy mà biên lợi nhuận đã được cải thiện đáng kể so với trước đó. 

 

Doanh thu tháng 01/2022 đến từ 3 mảng chính trong đó sản phẩm may chiếm 80%, vải chiếm 13% và 

sợi chiếm 6% tổng doanh thu. Tháng này, tỷ trọng doanh thu của Sợi thấp hơn những tháng trước, một 

phần do doanh thu mảng may chiếm tỷ trọng cao dẫn đến tỷ trọng mảng sợi thu hẹp lại. 

 

 

             Thị trường xuất khẩu 

                     
        

6%

80%

13%
1%

Sợị May Vải Khác

15,461,629 

17,269,953 
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 -
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0.17%
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53.03%

8.74%

Thị trường XK tháng 1/2022 theo Châu lục

Châu Đại Dương Châu Mỹ Châu Á Châu Âu
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                                                                                                                                           Nguồn: TCM

 

TCM xuất khẩu hàng dệt may đi nhiều nước lớn trên thế giới. Trong tháng 1/2022, xuất khẩu sang thị 

trường Mỹ chiếm tỷ trọng cao nhất chiếm 34,58% % tổng lượng hàng xuất khẩu, tiếp đến là Hàn Quốc 

chiếm 24,72%, Nhật chiếm 17,07%. Để tận dụng những ưu đãi về thuế quan do khi Hiệp định EVFTA và 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) mang lại, Công ty đã và đang tiếp cận 

khách hàng mới, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Âu tiềm năng và còn nhiều dư địa để tăng 

trưởng. Trong tháng 1/2022, xuất khẩu cuản TCM vào thị trường châu Âu chiếm 8,78% trong đó có thị 

trường UK chiếm ưu thế 8%. 

 

TÌNH HÌNH ĐƠN HÀNG 

 

Hiện Công ty đã nhận đơn hàng đến Quý 3/2022. Công ty đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng nhà 

máy may Thành Công Vĩnh Long 2 với việc đầu tư kỷ thuật tiên tiến và bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống 

điện năng lượng mặt trời, đáp ứng những tiêu chuẩn audit và môi trường của những khách hàng khó tính 

của thị trường Mỹ, Nhật, EU...dự kiến nhà máy đi vào hoạt động vào đầu tháng 4/2022 để kịp sản xuất 

đơn hàng cho năm 2022 và mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới.  
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2. HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 
 

 THÔNG TIN CỔ PHIẾU TCM 

 

~ 4.703 

Vốn hóa ngày 

28/01/2022 

(Tỷ đồng) 

61.300 ~ 66.000 

Biến động giá  

(1 tháng) 

(1.23%) 

19 

Phiên/Tháng 1 

629.074 

KLGD bình 

quân/ngày 

(Tháng 1/2022) 

11,951,900 
Tổng KL khớp 

(Tháng 1/2022) 

71.260.358 

KL Cổ phiếu 

đang lưu hành 

104.353 

Cao nhất trong vòng 

52 tuần 

(31/03/2021) 

61.300 

Thấp nhất trong 

vòng 52 tuần 

(25/01/2021) 

2.108 

EPS 2021 

30.93 

P/E 2021 

 

                                                                                                           Nguồn TCM, Vietstocks 

 
 

Trong vòng 52 tuần, giá cổ phiếu TCM cao nhất là 104.353 đồng/cổ phiếu vào ngày 31/3/2021, giá thấp 

nhất là 61.300 đồng/cổ phiếu vào ngày 25/01/2021. Trong tháng Giêng 2022, giá giao dịch cổ phiếu TCM 

giao động 1,23%. Vốn hóa thị trường của cổ phiếu TCM vào ngày 28/01/2022 khoảng 4.703 tỷ đồng, 

đứng thứ 2 trong các doanh nghiệp dệt may niêm yết sau Vinatex, đồng thời TCM là một trong Top 3 cổ 

phiếu dệt may có tính thanh khoản tốt nhất thị trường trong vòng 1 năm qua. 

 

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG TCM 

 

 
 

Ngày 24/01/2022, Cổ đông lớn E.land Asia Holding Pte.Ltd đăng ký mua 1.200.000 cổ phiếu TCM, thời 

gian dự kiến giao dịch từ ngày 7/02/2022 đến ngày 7/03/2022.  

43.27%

15.67%

41.06% Eland Asia Holding Pte.Ltd

Mr. Nguyễn Văn Nghĩa

Cổ đông khác

61.300 

104.353

30 
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH TCM 
                                                                                                                                              Đơn vị: Triệu đồng 

 

 
 

Chỉ số tài chính 2018 2019 2020 2021 

EPS  4,877 3,827 4,614 2,108 

BVPS cơ bản 23,580 24,609 26,445 23,976 

P/E cơ bản 4.72 5.02 11.27 30.93 

ROS 7.11 5.95 7.96 4.06 

ROEA 22.07 15.97 17.97 8.52 

ROAA 8.25 6.99 9.33 4.33 

Nguồn TCM, Vietstock       
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TCM nằm trong Top 10 doanh nghiệp dệt may chủ lực của TP.HCM giai đoạn 

2021-2025. 

 
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Công Thương đã phối hợp các Sở Ban Ngành, Hội 

đồng phát triển các ngành công nghiệp thành phố, các tổ chức Hội đề xuất, rà soát, xác minh để xác định 

Danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu sản xuất sản phẩm thuộc Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và 

tiềm năng Thành phố giai đoạn 2021-2025 theo Danh mục tại Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 

05/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

TCM là một trong số 10 doanh nghiệp dệt may tiêu biểu tại TP.HCM nằm trong danh sách doanh nghiệp 

sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng của Tp.HCM giai đoạn 2021 -2025. 

 * Tiêu chí chung của sản phẩm công nghiệp chủ lực: 

- Sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp của thành phố, đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 

và có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Sản phẩm có thiết kế sáng tạo, tính ưu việt, có độ bền và chất lượng cao. Ưu tiên cho các sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn quốc gia hay tiêu chuẩn quốc tế. 

- Ưu tiên cho các sản phẩm được sản xuất với hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc 

tế. 

- Doanh thu từ sản phẩm chiếm tỷ lệ cao và đóng góp quan trọng cho ngành; có giá trị gia tăng và năng 

suất lao động cao. 

- Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất sản phẩm, thân thiện môi trường. 

- Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước hay ngoài nước. Có khả năng thay thế, cạnh tranh với sản phẩm 

nhập khẩu hay có tiềm năng xuất khẩu. Có khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. 

- Có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển ngành và các ngành khác cùng tăng trưởng. 

- Không vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. 

 

* Đối với ngành Dệt may: 

- Sản phấm có phương thức sản xuất "mua nguyên liệu, bán thành phẩm" (FOB) trở lên. 

- Sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao về nguyên phụ liệu. 

- Áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường. 

- Sản phẩm đảm bảo chất lượng xuất khẩu vào các thị trường lớn: Mỹ, EƯ, Nhật Bản, Hàn Quốc… 
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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

 

http://www.thanhcong.com.vn/

