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Masan Resources đạt lợi nhuận kỷ lục 664 tỷ đồng năm 2018  

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2019 – Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (HNX-UpCOM: “MSR”, “Masan 

Resources” hoặc “Công ty”), một trong những nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn 

nhất tại Việt Nam, trân trọng công bố kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2018.  

Kết quả tài chính trong Quý 4 của Công ty tiếp tục khởi sắc nhờ giá vonfram (Giá APT Châu Âu thấp) ổn định 
hơn so với Quý 3, nhưng vẫn giữ ở mức thấp so với những tháng đầu năm nay. Thị trường tinh quặng vonfram 
thế giới tiếp tục khan hiếm do hạn chế về nguồn cung, đem lại kỳ vọng cho những chuyển biến tích cực đối 
với giá vonfram trong năm 2019. Điều quan trọng là nhu cầu sử dụng các sản phẩm vonfram vẫn ở mức cao 
cho dù cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra căng thẳng. 
 
Lợi nhuận quý 4 thu được từ việc sở hữu 100% Công ty TNHH Vonfram Masan (“MTC”) đã đóng góp đáng 
kể vào kết quả kinh doanh của Quý. Về tài chính, Công ty đã đạt được những kỷ lục mới về doanh thu, lợi 
nhuận trước lãi vay, khấu hao và thuế (EBITDA) và lợi nhuận sau thuế (NPAT). 
 
Ngoài ra, Công ty được nhận giải thưởng “Sao vàng Đất Việt Top 100 năm 2018” do Hội doanh nhân trẻ Việt 
Nam xét chọn và trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Công ty vinh dự được nhận giải thưởng danh giá này.  
 

KẾT QUẢ KINH DOANH NỔI BẬT NĂM 2018: TÌNH HÌNH KINH DOANH ỔN ĐỊNH NHỜ LƯỢNG 

CẦU VÀ GIÁ KIM LOẠI ỔN ĐỊNH 

◼ Doanh thu thuần tăng 27% – Doanh thu thuần của MSR đạt 6.865 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 27% 

so với 5.405 tỷ đồng trong năm 2017, do giá bán các sản phẩm chính của Công ty đều cao hơn đáng kể 

so với cùng kỳ năm trước. Chiến lược tăng giá thực bán của Ban điều hành tiếp tục đem lại hiệu quả với 

việc giá thực bán theo hàm lượng vonfram tương đương trong năm 2018 cao hơn 7,2% so với cùng kỳ 

năm trước.        

◼ EBITDA đạt 3.331 tỷ đồng – Mặc dù hàm lượng vonfram đầu vào thấp hơn dẫn đến sản lượng theo hàm 

lượng vonfram tương đương giảm 9,4%, nhưng EBITDA của Công ty trong năm 2018 vẫn tăng 20% so 

với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Công ty đã tăng lượng chế biến nguyên liệu vonfram của bên thứ ba từ 

237 tấn theo hàm lượng vonfram tương đương năm 2017 lên 958 tấn trong năm 2018. Do biên lợi nhuận 

cho nguyên liệu mua từ bên thứ ba thấp hơn nên biên EBITDA của Công ty trong năm 2018 là 48,5% 

thấp hơn so với năm 2017 là 51,5%. Ban điều hành đang tiếp tục thắt chặt kiểm soát chi phí và tăng lợi 

nhuận cộng hưởng từ việc hợp nhất kết quả kinh doanh của MTC, để duy trì vị trí là một trong những nhà 

sản xuất có chi phí sản xuất thấp nhất thế giới.  

◼ Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông Công ty tăng 222% - Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận thuần 

phân bổ trong năm 2018 là 664 tỷ đồng, tăng 222% so với năm 2017. Biên lợi nhuận thuần đạt 9,7%. 

Thực hiện các sáng kiến tái cơ cấu các khoản nợ được đưa ra trong báo cáo kế toán quản lý của 6 tháng 

đầu năm 2018, Công ty đã phát hành thành công trái phiếu mệnh giá 1,500 tỷ đồng có kỳ hạn hấp dẫn để 

có thể tái cơ cấu một phần các khoản nợ hiện hữu bằng việc gia hạn thời điểm đáo hạn của các khoản 

nợ để tối ưu hóa dòng tiền thu được trong ngắn hạn.  

Tỷ đồng 
Năm 
2018 

Năm 
2017 

Tăng 
trưởng 

Kết quả Báo cáo Tài chính Hợp nhất của Masan Resources(1)    
Doanh thu thuần      6.865  5.405 27% 

EBITDA(2) 3.331 2.784 20% 

Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông của Công ty (Chuẩn mực kế toán 
Việt Nam) 

664 206 222% 

(1) Các số liệu tài chính được dựa theo số liệu của Ban điều hành. 
(2) Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) sau khi trừ các khoản thu nhập và chi phí khác. 
 



PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG: BIẾN ĐỘNG TẠM THỜI DO CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ-

TRUNG TRONG THỊ TRƯỜNG VONFRAM LUÔN TĂNG CAO 

◼ Như đã dự báo từ đầu quý 4/2018, tình hình căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung 

Quốc tiếp tục ảnh hưởng đến tính nhạy cảm của thị trường, và cản trở đà tăng giá trong quý 4. Giá các 

sản phẩm vonfram vẫn ở mức ổn định mặc dù bị ảnh hưởng bởi vấn đề nhu cầu theo mùa tại châu Âu và 

hàng tồn kho cuối năm. 

◼ Trong năm 2018, các động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn được duy trì và ngày càng mạnh 

mẽ. Sự thay đổi cấu trúc nguồn cung tiếp tục diễn ra tại Trung Quốc do nước này tiếp tục thực hiện 

nghiêm các quy định về môi trường, tăng chi phí sản xuất và duy trì các đợt thanh tra các mỏ.  Những áp 

lực này tiếp tục góp phần hỗ trợ quá trình ổn định ngành công nghiệp vonfram của Trung Quốc. Đồng 

thời, với nhu cầu ngày càng tăng cao của các ngành dầu khí, hàng không và vũ trụ sẽ giúp tạo một nền 

tảng vững chắc cho các sản phẩm vonfram.  

◼ Giá các sản phẩm vonfram luôn duy trì ở mức ổn định trong 2-3 tháng qua cho dù vấn đề kinh tế vĩ mô 

vẫn chưa được giải quyết. Khi tình hình thị trường ổn định trong năm mới, cũng như nhu cầu đối với sản 

phẩm của Công ty tiếp tục tăng, thì Ban điều hành MTC kỳ vọng chỉ số giá sẽ tăng cao và đạt được kết 

quả tài chính tốt hơn bất chấp tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra.  

◼ Giá florit tiếp tục giữ ở mức khả quan. Do sản lượng xuất khẩu của Trung Quốc giảm và nhu cầu tăng 

cao của khách hàng, nên giá florit được dự đoán tiếp tục giữ ở mức cao trong thời gian ngắn và trung 

hạn. 

GIÁ CẢ HÀNG HOÁ TRUNG BÌNH Đơn vị 
tính 

Trung 
bình năm 

2018 

Trung 
bình năm 

2017 
% Thay 

đổi 
Tại 

31.12.18 
Tại 

31.12.17 

Giá APT Châu Âu thấp* USD/mtu 308 239 28,7% 270 294 
Mức Bismuth thấp* USD/Pao 4,4 4,8 -8,5% 3,4 5,1 
Đồng* USD/tấn 6.514 6.166 5,6% 6.018 7.157 
Florit cấp axit** USD/tấn 493 345 43,0% 565 410 

         * Theo Metals Bulletin, **Theo Industrial Minerals  

 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT NỔI BẬT: TỶ LỆ THU HỒI CAO, CHI PHÍ ÍT HƠN  

◼ Việc nâng cấp chu trình tuyển trọng lực vonfram đã giúp tăng tỷ lệ thu hồi vonfram lên 2,6% so với cùng 

kỳ năm trước và tăng 3,7% so với năm 2017. Việc tối ưu hóa chu trình đang diễn ra được kỳ vọng sẽ giúp 

tăng trưởng của Công ty cao hơn trong năm 2019. Mặc dù Công ty đã có những cải tiến nâng cao tỷ lệ 

thu hồi vonfram và tăng khối lượng nguyên liệu mua từ bên thứ ba, nhưng tổng sản lượng vonfram lại 

thấp hơn so với năm 2017 do hàm lượng đầu vào thấp hơn.  

◼ Hiệu suất chu trình tuyển florit trong quý 4 đạt mức kỷ lục với tỷ lệ thu hồi cao hơn 13,7% so với cùng kỳ 

năm trước. Tỷ lệ thu hồi tính theo cả năm tăng 4,0%. Hiện Công ty đang tập trung duy trì các mức tỷ lệ 

thu hồi này trong suốt năm 2019.  

BẢNG TÓM TẮT SẢN LƯỢNG Đơn vị tính Năm 2018 Năm 2017 Tăng trưởng 

Quặng chế biến Nghìn tấn 3.804 3.888 -2,2% 

APT / BTO / YTO / ST  (có chứa) tấn 6.155 6.301 -2,3% 

Đồng trong tinh quặng đồng (có chứa)  tấn 9.331 8.498 9,8% 

Flourspar cấp axít tấn 238.702 234.905 1,6% 

Bismut trong xi măng bismut (có chứa) 
 

tấn 2.639 2.403 9,8% 

 

 

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019 

◼ Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2018, Công ty kỳ vọng tiếp tục tăng doanh thu và lợi nhuận 

cho cổ đông dựa trên nền tảng vững chắc đã đạt được trong năm 2018. Dựa vào tình hình kinh tế thế 

giới hiện nay, Ban Điều hành tin tưởng Công ty có thể đạt doanh thu thuần 7.700 – 8.500 tỷ đồng và lợi 

nhuận thuần phân bổ cho cổ đông 700 – 1.000 tỷ đồng.       



◼ Thực hiện kế hoạch chiến lược 5 năm, Công ty tiếp tục thảo luận, tìm kiếm các cơ hội để củng cố mảng  

khai thác chế biến khoáng sản, đồng thời duy trì trao đổi với các đối tác đã chọn để tìm kiếm đối tác chiến 

lược trong và ngoài nước nhằm hướng tới mảng sản xuất kinh doanh tích hợp.  

◼ Ban điều hành sẽ nâng cao công suất chế biến của Nhà máy Hóa chất Vonfram Masan. Trong năm 2019, 

Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn tinh quặng vonfram và nguyên liệu vonfram của bên thứ ba để tận 

dụng tối đa công suất vượt trội của Nhà máy Hóa chất Vonfram Masan.  

     

  



GIỚI THIỆU MASAN RESOUCES 

Masan Resources là nhà cung cấp hàng đầu các khoáng sản quan trọng như Vonfram, Florit và Bismuth.  

Hiện nay, Masan Resources đang quản lý và vận hành nhà máy sản xuất và chế biến quặng đa kim hàng đầu 

thế giới tại miền Bắc Việt Nam. Tầm nhìn của Masan Resources là nhằm chứng tỏ với thế giới rằng một công 

ty Việt Nam có thể dẫn dắt sự thay đổi của thị trường vonfram toàn cầu. 

 

LIÊN HỆ: 

(Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích) 

Tanveer Gill 

ĐT: +848 6256 3862  

E-mail: tanveer@msn.masangroup.com  

 

(Dành cho truyền thông) 

Nguyễn Vân 

ĐT: +848 6256 3862   

E-mail: van.nguyen@msn.masangroup.com  

 

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai, kỳ vọng, dự định, hoặc chiến lược của Masan Resources, có thể liên 

quan đến những rủi ro và biến động. Những nhận định tương lai, bao gồm cả những kỳ vọng của Masan Resources, có chứa 

đựng những rủi ro, biến động hoặc những yếu tố khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan Resources, khiến cho kết quả thực 

tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hiệu suất hoặc thành tích của Masan Resources khác biệt rất lớn so với 

những nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định tương 

lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc những hứa hẹn về hiệu quả trong tương lai. 


