
 

1 
 

Tổng kết tình hình kinh doanh quý 3/2012 - 

Ai đang là vua! 

1. tranngocbau Công nhân tài chính 

 

Như vậy là tính đến thời điểm 29/10 cũng đã có gần 500 doanh nghiệp niêm yết công bố 

báo cáo tài chính quý 3 với những gam màu trắng xám xen lẫn, nhưng nếu nhìn tổng thể 

cả thị trường thì chúng ta có thể thấy rõ gam màu xám đang chiếm chủ đạo. Trong cơn 

bão suy thoái của nền kinh tế cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thì 

cũng có những doanh nghiệp đã cho những kết quả thuộc loại khủng, vậy đâu là những 

doanh nghiệp đã vượt qua cơn bão một cách ngoạn mục như thế! Chúng ta cùng điểm 

danh nào. 

Trước tiên là về tăng trưởng lợi nhuận so với Quý 2 năm 2012 Thủy điện Cần Đơn là 

quán quân! 

 

http://vfpress.vn/members/tranngocbau.1105/
http://vfpress.vn/tags/b%C3%A1o+c%C3%A1o+t%C3%A0i+ch%C3%ADnh+qu%C3%BD+3/
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Tăng trưởng so với Quý 3 năm 2011, vỏn vẹn hơn 30 doanh nghiệp có mức tăng trưởng 

dương trong đó Thủy sản bến tre đang tạm thời là nhà vô địch. 

 
Top Doanh nghiệp mang về lợi nhuận cao nhất trên mỗi cổ phần của cổ động (EPS) vào 

quý 3 năm 2012, Cao su Tây Ninh là quán quân. 

 

 

Top doanh nghiệp có lợi nhuận 3 quý vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2012, BVS một cái 

tên đầy bất ngờ. 
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Tình hình tài chính của các doanh nghiệp nằm trong rổ Vn30 và Hnx30 đã công bố báo 

cáo tài chính quý 3/2012 cũng không tránh khỏi những gam màu xám. 
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Cho đến nay đã có gần chục tổ chức tín dụng công bố báo cáo tài chính quý 3/2012. Tuy 

nhiên, khác với mọi năm, khi lợi nhuận ngân hàng liên tục tăng và con số nghìn tỷ không 

phải hiếm hoi, năm nay, kết quả kinh doanh của các ngân hàng lại phủ một màu xám xịt. 

Chỉ có Vietinbank (CTG) và Vietcombank (VCB) là có lợi nhuận cao hơn cùng kỳ năm 

ngoái. 

Lợi Nhuận trước thuế của một số ngân hàng đã công bố. 

 

Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2012 của các ngân hàng. 

 

Nguồn dữ liệu trong bài viết được mình tổng hợp từ các báo cáo tài chính của các doanh 

nghiệp và trên các trang báo. 

Chúc cả nhà một tuần mới làm việc hiệu quả!  

Nguồn: http://vfpress.vn/threads/chart-tong-ket-tinh-hinh-kinh-doanh-quy-3-2012-ai-

dang-la-vua.4056/ 


