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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.
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Kết quả kinh doanh  hợp nhất 11T 2022

DOANH THU THUẦN 3.950 tỷ đồng

41,0% SO VỚI CÙNG KỲ 2021

LỢI NHUẬN RÒNG           553 tỷ đồng

45,6% SO VỚI CÙNG KỲ 2021

DOANH THU XUẤT KHẨU

513 tỷ đồng

Biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng tiếp tục cải thiện so với cùng

kỳ năm trước nhờ vào doanh thu tiếp tục tăng trưởng và chi phí sản

xuất được tối ưu, đồng thời cơ cấu doanh thu dịch chuyển theo

hướng tích cực.

ACG kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch doanh thu cả năm trong tháng 12

bởi đây là tháng cao điểm đối với hoạt động kinh doanh của công

ty. Theo đó, Lợi nhuận ròng sẽ tiếp tục vượt kế hoạch đã đặt ra.

% Hoàn thành Kế hoạch năm

100.6%

93.1%

Net Profit

Net Revenue

YTD

Doanh thu 
thuần

Lợi nhuận 
ròng



Hoạt động nổi bật trong tháng
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Tiếp tục tiến hành mở rộng hệ thống phân phối

Hợp tác chiến lược với Tập đoàn An Gia

Vừa qua, thỏa thuận hợp tác mới giữa An Cường và tập đoàn phát triển bất động sản An Gia đã

được ký kết nhằm tăng cường các thế mạnh kinh doanh giữa hai bên. Theo thỏa thuận, An Cường

sẽ trở thành nhà cung cấp độc quyền các sản phẩm nội thất cho các dự án của An Gia. Chất lượng

sản phẩm và giải pháp vượt trội của An Cường được kỳ vọng sẽ gia tăng các trải nghiệm và nâng

tầm không gian sống cho các khách hàng sở hữu căn hộ An Gia.

Trong tháng vừa qua An Cường tiếp tục kế hoạch mở rộng hệ thống

showroom và trung tâm phân phối khắp cả nước và ở thị trường

Campuchia.

Showroom mới tại Kiên Giang
Thỏa thuận phân phối sản phẩm tại 

thị trường Campuchia
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