
 
 
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

KẾT QUẢ KINH DOANH ẤN TƯỢNG NHỜ GIÁ HÀNG HÓA PHỤC HỒI VÀ VIỆC TĂNG HIỆU SUẤT SẢN XUẤT  

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017 – Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (HNX-UpCOM: “MSR”, “Masan 

Resources” hoặc “Công ty”), một trong những nhà sản xuất hóa chất hàng đầu trong ngành khai thác và chế biến 

khoáng sản tại Việt Nam, công bố kết quả kinh doanh của sáu tháng đầu năm 2017.  

Giá hàng hóa của Công ty phục hồi cùng với việc tăng hiệu suất sản xuất đã giúp doanh thu của Công ty tăng 

mạnh so với sáu tháng đầu năm 2016. Lợi nhuận thuần phân bổ cho Chủ sở hữu công ty của MSR trong nửa đầu 

năm 2017 đạt 63 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước khi không tính đến khoản điều chỉnh lợi nhuận 

một lần. 

KẾT QUẢ KINH DOANH NỔI BẬT: MÔ HÌNH KINH DOANH HIỆU QUẢ 

 Doanh thu thuần tăng 47% - Trong sáu tháng đầu năm 2017, sản lượng bán hàng tăng cùng với giá toàn bộ 

các mặt hàng chính của Công ty không ngừng phục hồi góp phần tăng doanh thu thuần của Công ty lên 2.559 

tỷ đồng. Do thị trường xuất khẩu vonfram và florit dòng trung và dòng cao cấp ở ngoài Trung Quốc vẫn tiếp 

tục thiếu hụt, bên mua đang trả giá cho sản phẩm cao hơn giá cả thị trường để đảm bảo nguồn cung. Do 

vậy, Ban Giám đốc đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh để nắm bắt sự mất cân bằng giữa cung và cầu đang 

tăng lên nhằm đem lại giá trị tối đa nhờ các thỏa thuận ngắn hạn và việc bán hàng giao ngay, trong khi vẫn 

tiếp tục duy trì cam kết đã ký kết với các đối tác chiến lược dài hạn.        

 EBITDA tăng 45% - Các sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu suất sản xuất tiếp tục mang lại kết quả tốt. Thời gian 

chạy máy và lượng cấp liệu máy nghiền tăng đáng kể trong sáu tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 

trước. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc đã nhận định và tháo gỡ được các vấn đề còn vướng mắc giúp tăng đáng 

kể tỷ lệ thu hồi các sản phẩm so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA trong sáu tháng đầu năm 2017 đạt mức 

1.275  tỷ đồng , tăng 45% so với cùng kỳ năm 2016. Biên lợi nhuận EBITDA chưa điều chỉnh chi phí phát sinh 

1 lần của sáu tháng đầu năm 2017 tăng 50% so với mức cùng kỳ 2016 là 45%. Sáu tháng cuối năm 2017, Ban 

lãnh đạo dự kiến EBITDA sẽ tăng trưởng hơn 10% so với sáu tháng đầu năm 2017 do giá hàng hóa tăng cao 

cùng với việc hoàn thành công trình nâng cấp mạch tuyển trọng lực vonfram góp phần nâng tỷ lệ thu hồi 

khoáng sản.    

 Lợi nhuận thuần phân bổ cho Chủ sở hữu công ty đạt 63 tỷ đồng – Giảm là do không còn các chi phí vốn 

hóa liên quan đến dây chuyền sản xuất bismut (dây chuyền này đã chính thức sản xuất thương mại từ 

1/7/2016) cũng như không còn gói hỗ trợ tài chính một lần từ cổ đông như ở 6 tháng đầu năm 2016. Ban 

Giám đốc nhận thấy kết quả đạt được của Công ty trong nửa đầu năm 2017 là do mô hình kinh doanh hiệu 

quả và đó là nền tảng để Công ty có thể tăng trưởng hữu cơ và mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua 

hoạt động mua bán và sáp nhập nhằm đem lại lợi nhuận lớn hơn cho cổ đông Công ty.    

 

 



Tỷ VND 
6 Tháng 

 năm 2017 
6 Tháng 

năm 2016 
Tăng trưởng 

Kết quả tài chính hợp nhất của Masan Resources(1)    
Doanh thu thuần 2.559 1.745 47% 

EBITDA(2) 1.275 877 45% 

Lợi nhuận thuần phân bổ cho Chủ sở hữu công ty 
(Chuẩn mực kế toán Việt Nam) 

63 70 -10% 

(1) Các số liệu tài chính được dựa theo số liệu của Ban Giám đốc. 
(2) ETBIDA (Lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao) trừ các thu nhập khác và chi phí khác 

TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG: GIÁ HÀNG HÓA TRÊN THẾ GIỚI ĐANG HỒI PHỤC 

 Giá vonfram đầu năm chỉ ở mức 187 USD/mtu và đến thời điểm phát hành báo cáo đạt mức 226 USD/mtu, 

tăng 21%. Các đợt thanh tra môi trường tại Trung Quốc đã bắt đầu khiến sản lượng vonfram nước này bị cắt 

giảm, dẫn đến lượng sản phẩm APT xuất khẩu thấp hơn dự kiến. Với những thị trường phụ thuộc vào xuất 

khẩu của Trung Quốc đối với các sản phẩm vonfram dòng trung và cao cấp, việc cắt giảm sản lượng sẽ gia 

tăng áp lực đáng kể lên giá vonfram. Xu hướng này theo dự đoán vẫn còn tiếp diễn.   

 Việc thanh tra môi trường ở Trung Quốc cũng khiến giá Florit tăng lên. Ban giám đốc Công ty đã nắm bắt cơ 

hội này để nhắm đến các khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn. Trong khi chờ kết luận thanh tra các mỏ florit 

ở Trung Quốc, giá florit được dự đoán sẽ giảm hơn trong 6 tháng cuối năm 2017.       

 Giá đồng đã tăng 10% kể từ đầu năm cho đến nay. Giá đồng thương phẩm đạt mức giá 5.907 USD/tấn vào 

cuối 6 tháng đầu năm 2017. Giá đồng tăng là do tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc cao hơn dự kiến 

và do các cuộc đình công tại các mỏ đồng ở Nam Mỹ.   

GIÁ CẢ HÀNG HOÁ 
TRUNG BÌNH 

Đơn vị 
6 Tháng 

2017 
6 Tháng 

2016 

%  
Thay 

đổi 
Ngày  

30/6/2017 
Ngày  

30/6/2016 

Giá APT Châu Âu thấp* USD/mtu 206 179 15% 212 200 

Mức Bismuth thấp* USD/lb 4,6 4,3 7% 4,7 4,2 

Đồng* USD/t 5.748 4.701 22% 5.907 4.827 

Florit cấp axit** USD/t 324 255 27% 390 280 
 

 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT NỔI BẬT: HIỆU SUẤT VÀ CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

 Việc áp dụng các sáng kiến cải tiến hiệu suất được thực hiện vào sáu tháng đầu năm 2017 đã giúp Công ty 

sản xuất được 6.804 tấn sản phẩm tương đương vonfram, đây là một con số kỷ lục đối với sản lượng 6 tháng. 

Dự kiến sản lượng vonfram sẽ tăng vào cuối năm sau khi nghiệm thu các sáng kiến nâng cấp công nghệ và 

hiệu suất sản xuất. 

 Sau khi hoàn tất việc thử nghiệm chương trình hỗ trợ tài chính cho đối tác thì sáng kiến này đã được thực 

hiện cho một số nhà cung cấp chính. Khi đi vào hoạt động chính thức, Ban Giám đốc kỳ vọng chương trình 

cắt giảm được các chi phí tài chính cho Công ty trên 40 tỷ đồng/năm.         

 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành đợt thanh tra toàn diện tại mỏ Núi Pháo. Đoàn thanh tra có sự 

tham gia của các Bộ, Sở, Ngành liên quan cùng các chuyên gia đã thanh tra về các lĩnh vực hoạt động của dự 

* Theo Metals Bulletin, **Theo Industrial Minerals 



án Núi Pháo, đặc biệt là thanh tra công tác môi trường và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Kết 

quả thanh tra đã kết luận Công ty không có vi phạm lớn nào về môi trường, tuy nhiên có hai vi phạm hành 

chính khiến Công ty phải nộp phạt 510 triệu đồng. Ban giám đốc Công ty đã chấn chỉnh lại các quy trình nội 

bộ nhằm tránh tái phạm các vi phạm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để không 

ngừng cải thiện và trở thành mỏ hàng đầu tại Việt Nam. Với kết quả đạt được sau đợt thanh tra, dự án Núi 

Pháo được chọn là điểm đến để Nhóm Đặc trách về Khai khoáng của APEC gồm 21 thành viên đến tham 

quan và học hỏi. Các thành viên APEC đều đánh giá rất cao về công tác môi trường, trách nhiệm doanh 

nghiệp với cộng đồng và chính sách tuyển dụng của Công ty.        

  

 

 

 

(1)  Thành phẩm của Núi Pháo được chuyển đổi sang sản lượng tương đương vonfram   

TÓM TẮT DỮ LIỆU SẢN LƯỢNG 
Đơn vị 

6 Tháng 
năm 2017 

6 Tháng 
năm 2016 

Tăng 
trưởng 

Quặng được chế biến Nghìn tấn 1.872 1.727 8% 

Tinh quặng Vonfram (quy về kim loại) tấn 3.324 2.756 21% 

Sản lượng tương đương vonfram (quy về kim loại)(1) tấn 6.840 5.466 25% 



GIỚI THIỆU MASAN RESOUCES 

Masan Tài nguyên là một trong những công ty khai thác tài nguyên và sản xuất hóa chất hàng đầu thuộc khu vực 

kinh tế tư nhân Việt Nam, hiện đang vận hành dự án mỏ đa kim Núi Pháo đẳng cấp thế giới ở miền Bắc. Núi Pháo 

là mỏ vonfram đang hoạt động lớn nhất thế giới về trữ lượng và là dự án vonfram mới đầu tiên của ngành công 

nghiệp khai khoáng được đưa vào nghiệm thu vận hành trong hơn một thập kỷ qua. Masan Tài nguyên cũng là 

nhà sản xuất florit và bismut lớn trên thế giới. Tầm nhìn của Masan Tài nguyên 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. 
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(Dành cho truyền thông) 

Van Nguyen 

T: +848 6256 3862   
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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. 
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