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Kính gửi:   - UBCK NHÀ NƯỚC 

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 Công ty Cổ phần Thép DANA - Ý (DNY) xin gửi tới Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao 
dịch chứng khoán Hà Nội  lời chào trân trọng nhất. 

 Theo Báo cáo tài chính quý III năm 2012 của Công ty cổ phần thép DANA-Ý, kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh biến động hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Sự biến động 
này chủ yếu từ là do giá bán giảm. Cụ thể như sau:  

Hiện nay, giống với các ngành kinh tế khác, ngành thép đang phải đối diện với nhiều khó 
khăn, đặc biệt là dư thừa cung. Chịu tác động từ sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu nói chung 
và Việt Nam nói riêng nên thị trường tiêu thụ thép bị thu hẹp do chính sách kiểm soát kinh tế 
chặt chẽ, cắt giảm đầu tư, giảm công nợ. Vì vậy, thời gian qua, mặc dù giá nguyên vật liệu có 
xu hướng giảm dần, lãi suất vay ngân hàng đã hạ nhiệt cùng với sự cố gắng tiết giảm tối đa chi 
phí, chất lượng sản phẩm đã được khẳng định, song với sự xâm nhập của sản phẩm chất lượng 
thấp (đặc biệt là nguồn sản phẩm từ Trung Quốc) nên sự cạnh tranh về giá bán vô cùng gay 
gắt. Tuy nhiên, để tạo nguồn thu, quay vòng vốn và giải quyết việc làm cho người lao động, 
Công ty chấp nhận mức lợi nhuận thấp. 

Do đó, với lượng bán ra tăng so với cùng kỳ song doanh thu trong quý này chỉ bằng với 
doanh thu cùng kỳ năm trước và lợi nhuận biến động hơn 10%.  

Trân trọng! 
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý 

 
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu Văn thư. 

 

  
 


