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PHẦN VI 
CCÁÁCC  NNHHÂÂNN  TTỐỐ  RRỦỦII  RROO  ẢẢNNHH  HHƯƯỞỞNNGG  ĐĐẾẾNN  

GGIIÁÁ  CCẢẢ  CCHHỨỨNNGG  KKHHOOÁÁNN  PPHHÁÁTT  HHÀÀNNHH  

 

1. Rủi ro về kinh tế 

a. Ảnh hưởng của việc VN gia nhập AFTA và WTO đối với hoạt động kinh doanh (HĐKD) 

của doanh nghiệp. 

 Ảnh hưởng của AFTA: 

- Theo lộ trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung CEPT/AFTA: 

 Dầu thực vật tinh luyện các loại (dầu cọ, dầu nành, dầu hạt cải…) có thuế suất nhập khẩu 

với mức 30 - 50% (trước 1/7/2003) hiện nay xuống còn 5%  

 Dầu thô có thuế suất nhập khẩu với mức 5% (trước 1/7/2003) hiện nay xuống còn 3%  

- Thuế suất nhập khẩu giảm làm tăng khối lượng hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nội địa, 

dẫn đến hàng hoá nước ngoài cạnh tranh quyết liệt với các doanh nghiệp trong nước tại thị 

trường Việt Nam. 

 Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO: 

- Hàng hóa, sản phẩm sẽ chịu cạnh tranh quyết liệt không chỉ ở thị trường nước ngoài mà ngay 

cả tại thị trường nội địa.  

- Việc hỗ trợ của Nhà Nước mang tính chất trực tiếp không còn (miễn giảm thuế, các khoản trợ 

cấp, ưu đãi…), doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trước xu thế hội nhập Kinh tế thế giới. 

- Doanh nghiệp phải đảm bảo sản phẩm chất lượng tốt và hệ thống phân phối rộng. 

- Đầu tư thêm chi phí ứng dụng CNTT vào quản lý SXKD, giao dịch thương mại điện tử… 

b. Ảnh hưởng của chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài đến vấn đề cạnh tranh, nguồn 

nguyên liệu, đầu ra của sản phẩm/dịch vụ: 

- Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư được điều chỉnh, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006 

ít nhiều tác động và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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2. Rủi ro về tỷ giá  

- Nguyên vật liệu chủ yếu của Công ty là nhập khẩu (khoảng 90%) do đó Công ty sử dụng ngoại 

tệ trong giao dịch thanh toán quốc tế là khá lớn chủ yếu là vốn lưu động dùng để thanh toán 

nhập khẩu nguyên vật liệu. Do đó, những biến động về tỷ giá có ảnh hưởng giá nguyên liệu 

nhập khẩu làm cho chi phí đầu vào tăng, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. 

- Để giảm áp lực ảnh hưởng của tỷ giá đến kết quả kinh doanh, Công ty tiến hành tìm nguồn 

nguyên liệu trong nước và thực hiện các biện pháp tài chính nhằm hạn chế rủi ro về tỷ giá ảnh 

hưởng đến kết quả kinh doanh và lợi nhuận của Công ty. 

 

3. Rủi ro về pháp luật  

3.1. Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước: 

- Trở thành thành viên của WTO, Việt Nam phải theo luật chung và chấp nhận những rủi ro và 

thách thức. Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, trong quá trình 

hội nhập, Việt Nam phải liên tục bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống thể chế luật lệ. Điều 

này tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhưng cũng có không ít những rủi ro. 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm như Tường An, những rủi ro về luật 

pháp có thể gặp trong những lĩnh vực sau đây: 

 Chính sách thuế xuất nhập khẩu với những ưu đãi về thuế quan theo những cam kết của 

Việt Nam khi tham gia các tổ chức thương mại thế giới và ký kết những hiệp định chung về 

thương mại. 

 Các quy định và chính sách về vệ sinh an toàn thực phẩm, về thương hiệu nhãn hiệu hàng 

hóa, về cạnh tranh và bán phá giá, các chính sách về đất đai, về ưu đãi đầu tư trong nước và 

nước ngoài... còn nhiều vấn đề phức tạp và vướng mắc phát sinh khi áp dụng thực tế. 

 Quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam vẫn chưa thực hiện xong, 

thị trường chứng khoán hoạt động với thời gian chưa lâu, luật doanh nghiệp và luật chứng 

khoán mới có hiệu lực thi hành và chưa có Nghị định, thông tư hướng dẫn. 

 

3.2. Đối với các hoạt động của Công ty tại nước ngoài: 

- Các hoạt động đầu tư, xuất khẩu, xúc tiến thương mại của Công ty tại các thị trường nước 

ngoài phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước sở tại. Mức độ am hiểu luật pháp và kinh 

nghiệm về thị trường của Công ty tại mỗi nước càng cao thì rủi ro càng thấp và ngược lại. 
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4. Rủi ro về lãi suất tiền gửi và cho vay 

- Hiện nay, lượng tiền mặt của Công ty đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Lượng tiền đang dự trữ dùng để đầu tư cho dự án Nhà máy mới tại Phú Mỹ, 

do đó khi nhà máy mới đi vào hoạt động Công ty cần sử dụng vốn vay để bổ sung vốn lưu 

động cho hoạt động kinh doanh, vì vậy những biến động về lãi suất sẽ ảnh hưởng đáng kể đến 

kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Nguồn vốn cho đầu tư nhà máy mới, vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp và các quỹ tạm thời 

chưa sử dụng đến, Công ty linh động gửi vào ngân hàng theo các kỳ hạn khác nhau căn cứ vào 

nhu cầu thanh toán, nhằm gia tăng lợi nhuận đồng thời bù đắp một phần chi phí lãi vay cho dự 

án đầu tư nhà máy mới. 

 

5. Rủi ro về tín dụng  

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty với khoảng 200 Nhà phân phối và Đại lý, 20 Siêu thị 

và 100 khách hàng Công nghiệp. Hiện nay, chủ yếu các Nhà phân phối và Đại lý là các Công ty 

tư nhân hoặc Công ty TNHH nhỏ và các Hộ kinh doanh chiếm khoảng 50% doanh số của Công 

ty. Do tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các Nhà phân phối, đại lý và tình hình cạnh tranh của 

các Công ty trong ngành do phải bán chịu (bán trả chậm) cho các nhà bán buôn và bán lẻ cho 

nên nếu các nhà bán buôn và bán lẻ không thanh toán cho Đại lý và Nhà phân phối một phần 

nào đó ảnh hưởng khả năng thanh toán của nhà phân phối, Đại lý cho Công ty. 

 

6. Rủi ro khác (Thiên tai, địch họa, quan hệ ngoại giao giữa các nước với VN…) 

- Các yếu tố môi trường vĩ mô khác: lũ lụt thiên tai, khủng bố toàn cầu, giá dầu, giá vàng trên 

thế giới… tác động như một hệ thống mang tính dây chuyền, ảnh hưởng đến giá thành sản 

phẩm. 

- Những sự kiện như chiến tranh, biến động chính trị hay hệ thống pháp luật trong và ngoài 

nước có thể tạo ra những thay đổi về môi trường kinh doanh, làm tăng thêm sự bất ổn về thu 

nhập mong đợi và làm cho các nhà đầu tư quan tâm hơn các khoản đầu tư khác để bù đắp rủi 

ro. 

 

Trên đây là bản cáo bạch của Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố ra công chúng để 

phục vụ cho việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. 
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