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Miễn trừ trách nhiệm

Ấn phẩm này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Đây không phải là lời đề nghị hay lời mời của Công ty Cổ phần Gỗ

An Cường (sau đây được gọi là "An Cường" hoặc "Công ty") hoặc bất kỳ pháp nhân nào liên quan đến Công ty liên quan

đến việc mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào. Số liệu trong quá khứ không nhất thiết đảm bảo triển vọng tích cực trong

tương lai. Các ý kiến nêu trong Ấn phẩm này là ý kiến của Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (Bộ phận IR) tại thời điểm phát

hành và có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo thời gian mà không cần thông báo trước. Thông tin trong Ấn phẩm

được thu thập từ và mọi ý kiến được đưa ra ở đây đều dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy, tuy nhiên, chúng

được đưa ra trên cở sở đánh giá và phân tích chủ quan có thể đúng hoặc có thể không đúng. Công ty không tuyên bố hoặc

đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin có trong Ấn phẩm này và không có gì ở đây là,

hoặc sẽ được dựa vào, một tuyên bố hoặc bảo đảm đối với các sự kiện hoặc kết quả trong quá khứ hoặc tương lai. Nói
cách khác, Công ty không đảm bảo (một cách rõ ràng hoặc ẩn ý) rằng nó là chính xác hoặc đầy đủ.

Chúng tôi hiểu rằng bạn có đủ kiến thức, kinh nghiệm và lời khuyên chuyên môn để tự đánh giá lợi ích và rủi ro của giao

dịch này và bạn không chỉ dựa vào Công ty để được cung cấp thông tin. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện phân tích độc

lập bởi chính mình trong việc đưa ra quyết định đầu tư liên quan đến Công ty. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp

lý nào đối với những tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc do hậu quả có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong Ấn

phẩm này.



Điểm nhấn



Số liệu hợp nhất Q2 2022

DOANH THU THUẦN

1.059 tỷ đồng

14,9% YOY

Q2 2021: 922 tỷ đồng

LỢI NHUẬN RÒNG

159 tỷ đồng

16,4% YOY

Q2 2021: 136 tỷ đồng

LỢI NHUẬN GỘP

308 tỷ đồng

21,7% YOY

Q2 2021: 253 tỷ đồng

TỔNG TÀI SẢN

5.144 tỷ đồng

3,7% YTD

VỐN CHỦ SỞ HỮU

3.725 tỷ đồng

1,4% YTD

ĐIỂM NHẤN



Thông tin thị trường



Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng chậm

02

01

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu hơn 8,5 tỷ đôla gỗ và sản phẩm gỗ, ghi nhận mức tăng trưởng

2,8% so với cùng kỳ. Số liệu này vẫn thấp hơn so với mức tăng trưởng 5% - 8% được dự báo bởi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam VietForest.

Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc vẫn là các thị trường xuất khẩu chính, trong đó giá trị xuất khẩu vào thị trường Mỹ chiếm 60%, tương

đương 4,8 tỷ đôla.

02 Nguồn cung căn hộ mới tăng mạnh trong quý 2

Tại Tp Hồ Chí Minh, tổng căn hộ mở bán đạt 15.528 sản phẩm trong quý 2, nâng tổng nguồn cung căn hộ mở bán trong nửa đầu năm 2022 lên

16.803 đơn vị. Cùng lúc, thị trường chào đón 3.200 căn hộ mới mở bán tại Hà Nội trong quý 2, giảm 30% so với cùng kỳ.

Theo các đơn vị tư vấn bất động sản, trong 6 tháng cuối năm tới đây sẽ có thêm 10 nghìn căn hộ mở bán tại Tp Hồ Chí Minh, trong khi nguồn cung

tại Hà Nội được dự báo sẽ tăng mạnh.

Tuy nhiên việc siết chặt các quy định về khoản vay và phát hành trái phiếu đối với ngành bất động sản, cùng với các vấn đề pháp lý tiếp tục hạn

chế số lượng dự án mới của các đơn vị phát triển bất động sản.



Chính phủ Mỹ mở cuộc điều tra xuất xứ đối với sản phẩm tủ

gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

02
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Cơ quan thương mại Mỹ (DOC) vừa qua đã tiến hành cuộc điều tra xuất xứ đối với sản phẩm tủ gỗ sản xuất tại Việt Nam bao gồm tủ kệ bếp và nhà
tắm, trong đó cấu phần của sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và thuộc phạm vi áp thuế của Mỹ. Quyết định của DOC dựa trên cơ sở Mỹ áp
thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.
Nếu sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Mỹ được nhận định là có chứa các cấu phần sản xuất tại Trung Quốc, sản phẩm đó sẽ bị áp thuế tương
đương sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Thuế chống bán phá giá dao động từ 4.37% đến 262.18% trong khi thuế chống trợ cấp có
thể nằm trong khoảng từ 13.33% đến 293.45%.

Diễn biến cuộc điều tra

Ngày 22/04/2022
Nguyên đơn, Liên minh các doanh nghiệp sản xuất tủ bếp Mỹ (AKCA) đại diện một số công ty sản xuất tủ gỗ Mỹ đã nộp yêu cầu điều tra về hành vi
gian lận trên các tủ có nhãn “made in Việt Nam”.

Ngày 24/05/2022
DOC bắt đầu cuộc điều tra. Các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu Việt Nam (bên liên quan đến vụ việc) sẽ có 30 ngày từ ngày bắt đầu điều tra
(24/05/2022) để gởi các bình luận và các thông tin phản bác cho đại diện cơ quan điều tra Mỹ.

Ngày 07/06/2022
DOC ban hành Thông báo chính thức về việc bắt đầu điều tra.

Ngày 21/06/2022
Xét rằng khung thời gian thông báo trước đó là không đủ để bên liên quan vụ việc phía Việt Nam gởi các thông tin cần thiết, DOC tiếp tục ban hành
Thông báo chính thức về việc gia hạn thời gian gởi thông tin, theo đó thời hạn sẽ kết thúc vào ngày 07/07/2022 (giờ Việt Nam).

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG



Kết quả kinh doanh



2Q20 2Q21 2Q22

Lợi nhuận gộp

Chú thích

Biên lợi nhuận tiếp tục
được củng cố nhờ vào
(i) tăng trưởng doanh
thu và (ii) tiếp tục
kiểm soát tốt chi phí và
tối ưu hóa hoạt động.

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

Chú thích

Thị trường xuất khẩu
tiếp tục được giữ vững
và tăng trưởng. Tỷ
trọng doanh thu xuất
khẩu chiếm 16% tổng
doanh thu 1H 2022.

Số liệu kinh doanh Quý 2 2022

KẾT QUẢ KINH DOANH

2Q20 2Q21 2Q22 1H20 1H21 1H22

14.9%

12.0%

2Q20 2Q21 2Q22 1H20 1H21 1H22

21.7%
16.4%

Chú thích

Doanh thu hàng quý
giữ vững xu hướng
tăng trưởng. Công ty
tiếp tục mở rộng thị
trường cả trong nước
và xuất khẩu.

Doanh thu xuất khẩu 
306,9 tỷ đồng

1H20 1H21 1H22

15.0%

17.4%

Chú thích

Tốc độ tăng trưởng lợi
nhuận sau thuế cao
hơn tốc độ tăng doanh
thu nhờ vào việc tối ưu
hóa sản xuất, kiểm
soát tốt chi phí và gia
tăng lợi nhuận tài
chính.



3,777 3,725 

1/1/2022 6/30/2022

1,206 

1,419 

1/1/2022 6/30/2022

Sức khỏe tài chính

Tổng tài sản Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu

4,983 

5,144 

1/1/2022 6/30/2022

Đơn vị: tỷ đồng

Chú thích

Tổng tài sản tăng 161
tỷ đồng chủ yếu do
Công ty (i) tăng khoản
mục hàng tồn kho để
chuẩn bị cho mùa cao
điểm vào quý 3 và quý
4, (ii) gia tăng đầu tư
nhờ vào nguồn vốn vay
ngắn hạn.

Chú thích

Chủ yếu là tăng khoản vay ngắn hạn.
Trong kỳ, Công ty tiếp tục chiến lược
tăng gửi tiền kỳ hạn dài và/hoặc đầu
tư dài hạn với lãi suất tốt và vay ngắn
hạn với lãi suất thấp hơn nhằm sử
dụng hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi.

Chú thích

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức
bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021 cho cổ
đông hiện hữu với tỷ lệ 20%/mệnh
giá, tương ứng với mỗi cổ phần nhận
được 2.000 đồng.

KẾT QUẢ KINH DOANH



Biên lợi nhuận (%) Tỷ lệ đòn bẩy (%)

27.41 

23.68 

26.86 

29.40 29.05 

14.80 

11.85 
14.25 14.01 

15.00 

2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22

Gross profit margin Net profit margin

Chỉ số tài chính

25.96 
23.56 24.21 24.99 

27.59 

35.07 

30.81 31.93 
33.32 

38.10 

2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22

Total Debts/ Total Assets Debts/Owner's EquityBiên Lợi nhuận gộp Biên Lợi nhuận ròng Nợ/Tổng tài sản Nợ/Vốn chủ sở hữu

KẾT QUẢ KINH DOANH
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Hoạt động nổi bật



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Đại hội đồng cổ đông đầu tiên kể từ khi cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên sàn UpCom

Ngày 06/06/2022 vừa qua, Công ty cổ phần gỗ An Cường (ACG) đã tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của hơn 95% số
lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao đối với tất cả các Tờ trình, cho thấy
sự ủng hộ và niềm tin lớn của các cổ đông vào đội ngũ điều hành Công ty.

Cho năm 2022, Công ty đặt mục tiêu 4.242 tỷ đồng doanh thu, 550 tỷ đồng
lợi nhuận ròng, với mức tăng trưởng lần lượt 28,8% và 21,9%. Theo đó, An
Cường sẽ tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, với việc đẩy
mạnh doanh thu xuất khẩu nhằm giảm rủi ro tập trung vào thị trường trong
nước, và ổn định doanh thu của công ty.

Đại hội vừa qua cũng mang đến cơ hội cho Hội đồng quản trị và đội ngũ điều
hành kết nối trực tiếp với các cổ đông, chia sẻ tầm nhìn và các kế hoạch dài
hạn, qua đó gắn kết lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông.

Vào cuối tháng 5 vừa qua, An Cường cũng đã nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu
tại sàn chứng khoán HOSE. Công ty kì vọng các thủ tục cần thiết sẽ hoàn tất
trong quý 3 năm nay.



Hợp tác chiến lược với Sumitomo Forestry Mỹ 
Bước đi chiến lược nhằm khai thác nhu cầu nội thất khổng lồ tại thị trường lớn nhất thế giới

Ngày 01/07 vừa qua, thỏa thuận hợp tác trị giá hàng trăm triệu đôla đã được ký kết giữa Công ty cổ phần gỗ An Cường và Sumitomo Forestry
Mỹ, đánh dấu một bước ngoặc mới cho sự hợp tác giữa An Cường và tập đoàn Sumitomo Forestry. Theo thỏa thuận mới này, từ 2022 An Cường
sẽ thành đơn vị cung cấp các sản phẩm nội thất cho tất cả dự án phát triển nhà ở tại thị trường Mỹ của Sumitomo Forestry Mỹ.

Với các đơn hàng xuất khẩu từ Sumitomo Forestry Mỹ, An Cường sẽ nhanh chóng đẩy nhanh công suất khai thác về mức tối đa tại nhà máy Đất
Cuốc, đồng thời gia tăng nguồn thu xuất khẩu thêm khoản 50 triệu đôla vào năm 2025.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



Khai trương trung tâm nội thất lớn nhất miền Bắc

• Tòa nhà 6 tầng với 5.000m2 diện tích sàn là trung tâm mua sắm nội
thất nhượng quyền mới nhất và lớn nhất của An Cường tại miền Bắc

• Với trung tâm mới tọa lạc tại thành phố Bắc Ninh, An Cường đã mở
rộng hệ thống phân phối lên 27 địa điểm khắp cả nước, gia tăng khả
năng tiếp cận của khách hàng đối với các sản phẩm và giải pháp của
An Cường.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



Tài trợ giải thưởng BCI Asia Interior Design Award 2022

Các công ty nội thất và tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu có ảnh hưởng lớn đến ngành xây dựng tại Việt Nam đã được vinh danh Top
10 công ty chủ đầu tư, Top 10 Công ty Kiến trúc, Giải thưởng BCI FutureArc Prize và Giải thưởng BCI Asia Interior Design Awards tại lễ trao giải
BCI Asia Awards 2022 được tổ chức vào ngày 30/06 vừa qua.

Là nhà tài trợ và cũng là đơn vị đồng hành cùng BCI Asia Award trong nhiều năm liền, An Cường tin rằng bộ sưu tập màu gỗ nội thất khổng lồ
của thương hiệu Gỗ An Cường được cập nhật liên tục theo xu hướng của thế giới, sẽ giúp các đơn vị thi công thiết kế thỏa sức lựa chọn tạo nên
những công trình chất lượng và đẳng cấp.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



An Cường Interior Design Award 2022
An Cường Interior Design Award (An Cuong IDA) là cuộc
thi thường niên do An Cường tổ chức từ năm 2021 với
mục đích kết nối, phát triển và vinh danh các tài năng trẻ
trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế nội thất tại Việt Nam.

Cuộc thi dành cho đối tượng sinh viên, kiến trúc sư và
nhà thiết kế nội thất theo cả hình thức cá nhân và nhóm.

Với chủ đề chính “Shophouse – When Dream and Life
become Home”, Ban tổ chức tin rằng cuộc thi năm nay
sẽ tiếp tục thu hút lượng lớn bài thi tham dự.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư

Những tháng vừa qua, An Cường tiếp tục đẩy
mạnh hoạt động quan hệ nhà đầu tư thông qua
các buổi gặp mặt trực tiếp và các tour tham quan
doanh nghiệp dành cho đối tượng nhà đầu tư tổ
chức, cá nhân và các công ty chứng khoán lớn ….

Các hoạt động này tiếp tục phát huy vai trò kết
nối doanh nghiệp với cộng đồng đầu tư, theo đó
các bên liên quan có cái nhìn sâu hơn về ngành
nghề kinh doanh cốt lõi, số liệu cập nhật và các kế
hoạch dài hạn của Công ty.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
702/1K đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

Ông Ngụy Thanh Vĩ
Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư
M (84) 909 626 516
E ir@ancuong.com

Thank you


