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Lợi nhuận thuần cho Cổ đông Công ty đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với
cùng kỳ năm trước
KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
(Nghìn tỷ đồng)
Doanh thu
MCH
MNS
MSR
EBITDA
Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông
Công ty
Lợi nhuận thuần từ “core” phân bổ cho
Cổ đông Công ty 1
Biên lợi nhuận EBITDA
Biên Lợi nhuận thuần từ “core” phân bổ
cho Cổ đông Công ty
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu từ lợi nhuận
từ “core” 2 (VND)
Doanh thu (nếu không tính MNS do ảnh
hưởng khủng hoảng giá heo)

2017

2018

% Tăng
Quý 4/17 Quý 4/18
trưởng
2%
10.2
11.6
28%
4.6
5.4
(25)%
4.1
3.9
27%
1.5
2.2
12%
3.2
2.8

% Tăng
trưởng
14%
18%
(4)%
47%
(12)%

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
Kết quả tài chính năm 2018

 Doanh thu tăng trưởng 2%, trong đó:

28% tăng trưởng doanh thu từ MCH nhờ tung ra các phát kiến mới

37.6
13.5
18.7
5.4
9.4

38.2
17.3
14.0
6.9
10.5

3.1

4.9

58%

1.9

1.1

(40)%



27% tăng trưởng doanh thu từ MSR nhờ tăng hiệu suất sản xuất và
giá vonfram tăng;

2.2

3.5

58%

1.0

1.1

17%



25%

27%

2%

31%

24%

(7)%

Doanh thu MNS giảm 25% do thị trường thức ăn chăn nuôi heo
phục hồi chậm hơn dự đoán sau khủng hoảng giá heo hơi

6%

9%

3%

10%

10%

0%

2,681

4,227

58%

1,633

978

(40)%

1,905

2,990

57%

845

988

17%

18.9

24.2

28%

6.1

7.6

và tăng trưởng ở các thương hiệu chủ chốt. Hàng tồn kho tại nhà
phân phối vẫn được giữ ở mức ổn định dưới 1 tháng tồn kho; và

 Lợi nhuận thuần từ “core” phân bổ cho Cổ đông Công ty tăng 57%:


Quản lý chi phí hiệu quả: tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh
nghiệp (“SG&A”) trên doanh thu giảm 2,6%



Phân bổ nguồn vốn hiệu quả (giảm nợ vay + tăng % sở hữu
trong các công ty con): trong năm 2018, chi phí tài chính thuần
giảm khoảng 17% so với năm 2017.

25%

Kết quả tài chính quý 4/2018

Lợi nhuận thuần từ “core” phân bổ cho
Cổ đông Công ty (nếu không tính MNS
do ảnh hưởng khủng hoảng giá heo)

1.6

Lợi nhuận thuần từ “core” phân bổ cho
Cổ đông Công ty (giả định sở hữu tại
TCB không thay đổi 3)

1.6

3.4

3.5

115%

118%

0.9

0.7

1.2

1.1

36%

58%

1. Không bao gồm chủ yếu lợi nhuận một lần (không phải kinh doanh chính) là 1.472 tỷ đồng trong quý 2/2018
được xem như là “giả định” bán một phần tỉ lệ sở hữu trong công ty liên kết - Techcombank” (deemed
disposal) nhờ vào kết quả phát hành cổ phiếu quỹ với giá cao hơn giá trị sổ sách của Công ty. Bao gồm khoản
thu một lần 933 tỷ đồng trong quý 4/2017 từ việc bán trái phiếu chuyển đổi của Techcombank.
2. Lãi cơ bản trên cổ phiếu từ lợi nhuận từ “core” được tính bằng Lợi nhuận thuần từ “core” phân bổ cho Cổ đông
Công ty định nghĩa ở ghi chú số 1 chia cho tổng số lượng cổ phiếu (bao gồm cổ phiếu quỹ)
3. Giả định tỷ lệ sở hữu trong TCB trong năm 2017 bằng năm 2018

 Doanh thu tăng trưởng 14% nhờ MCH và MSR tiếp tục đạt tăng trưởng 2
chữ số. Thị trường thức ăn chăn nuôi heo bắt đầu cho thấy dấu hiệu phục
hồi với Doanh thu MNS tăng trưởng 18% trong quý 4/2018 so với quý
3/2018. MNS đã ra mắt nhãn hiệu thịt mát “MEATDeli” trong quý
4/2018. Đây là cột mốc quan trọng để MNS bắt đầu hành trình trở
thành công ty FMCG.

 Lợi nhuận thuần từ “core” phân bổ cho Cổ đông Công ty tăng 17%,
biên lợi nhuận đạt 2 chữ số, chủ yếu đến từ:




Lãi tiền vay giảm 170 tỷ đồng nhờ giảm khoảng 12,5 nghỉn tỷ nợ vay
EBITDA giảm 12% chủ yếu do MCH tăng đầu tư xây dựng thương
hiệu nhằm hỗ trợ cho hoạt động tung sản phẩm mới vào3cuối năm
2018.

Lợi nhuận thuần từ “core” phân bổ cho Cổ đông Công ty tăng 57% + Quản lý chi phí
hiệu quả
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

 28% tăng trưởng doanh thu trong MCH trong

(Nghìn tỷ đồng)

3.8

năm 2018 nhờ vào việc chú trọng xây dựng
thương hiệu và tung sản phẩm mới. Doanh thu
MCH tiếp tục đạt đà tăng trưởng 20% trong
quý 4/2018

1.5
(4.7)

37.6

37.6

38.2

37.6

32.9

 Ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi

tăng trưởng hơn 30% nhờ thành công từ
việc tung các sản phẩm cao cấp hơn

 Ngành hàng đồ uống tăng trưởng 35%
2017

MCH

MNS

MSR

2018

BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN THUẦN TỪ “CORE” PHÂN BỔ CHO CỔ ĐÔNG

nhờ tăng trưởng mạnh từ nhãn hàng
nước tăng lực Wake-up 247 và nỗ lực mở
rộng độ bao phủ sản phẩm

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG
 Quản lý hiệu quả chi phí bán hàng và quản lý

(Nghìn tỷ đồng)

doanh nghiệp:

 Giảm chi phí bán hàng và đầu tư thêm vào
0.2

0.1

0.9

0.6

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2017

Doanh thu

(0.4)
3.5

Biên lợi nhuận Hiệu quả quản Giảm chi phí
gộp
lý chi phí
lãi tài chính
SG&A
thuần

1.8
Khác

2018

xây dựng thương hiệu trong MCH. Chi phí bán
hàng và quản lý doanh nghiệp chỉ tăng 7%
trong doanh thu tăng trưởng 28%.

 MNS thực hiện duy trì đội ngũ bán hàng tinh
gọn và quản lý chi phí bán hàng hiệu quả
trong giai đoạnh khủng hoảng. Chi phí bán
hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 43%
trong khi doanh thu giảm 25%.
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Tiếp tục cải thiện chỉ số về sức mạnh tài chính
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG

TỔNG NỢ

(Nghìn tỷ đồng)

Tổng nợ

 Tổng nợ vay giảm khoảng 13 nghìn tỷ

Chỉ số Nợ/EBITDA

trong năm 2018

4.2x

 Chỉ số Nợ/EBITDA đạ 2,1x so với

3.7x

3,7x trong năm 2017

 Việc trả nợ giúp giảm lãi vay hàng

2.1x
41.1

năm giảm khoảng 1 nghìn tỷ đồng,
được ghi nhận đầy đủ từ 2019. Quý
4/2018 đã được ghi nhậm giảm
khoảng 200 tỷ lãi vay.

34.8
22.2

2016

2017

 Công ty nỗ lực giảm nợ nhằm nâng hạng tín
dụng dài hạn trong vòng 12 tháng tới. Mục
tiêu bằng hạng tín dụng dài hạn của trái
phiếu Chính phủ Việt Nam.

2018

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Nghìn tỷ đồng)

 Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

(1.3)
10.9
7.3

8.1

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG

8.1

(2.6)
12.8

Số dư tiền Tiền thuần Lãi vay đã
đầu năm
từ hoạt trả - thuần
2018
động kinh
doanh

(2.6)
10.1
CAPEX

(13.0)
19.8

10.1

(1.9)
17.8

 2,6 nghìn tỷ đồng chi cho TSCĐ

17.8

6.8

Tiền thu từ Cổ tức đã Nợ vay đã Tiền thuần
phát hành trả - thuần trả - thuần từ hoạt
động mua
cổ phiếu
bán và sáp
mới và phát
nhập
hành lại cổ
(M&A)
phiếu quỹ

đạt 7,3 nghìn tỷ đồng trillion (tăng trưởng
20% so với năm 2017)

0.1

5.0
Khác

Số dư tiền
cuối năm
2018

(“CAPEX”) trong đó, 1,2 nghìn tỷ đồng chi
cho xây dựng chuỗi thịt mát, 1 nghìn tỷ đồng
và 400 tỷ đồng chi lần lượt cho MSR và MCH
trong việc bảo trì và mở rộng sản xuất
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Dự báo năm 2019: đạt biên lợi nhuận thuần 2 chữ số
(Nghìn tỷ đồng)
Doanh thu
EBITDA
Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ
đông Công ty
Lợi nhuận thuần từ “core” phân bổ
cho Cổ đông Công ty
Biên lợi nhuận EBITDA
Biên lợi nhuận thuần từ “core”

50.0

2019 (Thấp) so với
2018
18%

2019 (Cao) so với
2018
31%

5.0

5.5

2%

12%

5.0

5.5

44%

58%

11%

11%

2017A

2018A

2019 (Thấp)

2019 (Cao)

37.6

38.2

45.0

9.4

10.5

3.1

4.9

2.2
25%
6%

3.5
27%
9%

MCH

MNS

MSR

MSN Group

 Duy trì đà tăng trưởng

 Giá heo hơi phục hồi dẫn

 Doanh thu thuần của MSR

 Lợi nhuận dự kiến tăng

20%+ nhờ vào các phát
kiến mới và cao cấp hoá
(“premiumization”) trong
ngành hàng gia vị và thực
phẩm tiện lợi + mở rộng độ
bao phủ trong các kênh
phân phối của ngành hàng
nước

 Những dự báo này có thể

thay đổi đáng kể dưới sự
tác động của nhiều yếu tố
như sức mua của khách
hàng và tăng trưởng tiêu
dùng thấp hơn dự đoán

đến thị trường thức ăn
chăn nuôi dự báo tăng
trưởng hơn 10%

 Mảng thịt kỳ vọng sẽ đóng
góp 5% - 10% doanh thu
thuần của MNS

 Yếu tố rủi ro chính với

doanh thu mảng thức ăn
chăn nuôi là dịch bệnh heo
bùng phát và với mảng thịt
là độ phủ của kênh phân
phối

tăng từ 12% đến 22% do
sản lượng bán tăng;

 Mảng thịt kỳ vọng sẽ đóng
góp 5% - 10% doanh thu
thuần của MNS

 Những yếu tố chính ảnh

hưởng đến kết quả kinh
doanh bao gồm giá
vonfram và thay đổi tỷ giá
hối đoái

lần tăng
trưởng doanh thu
revenue, đạt biên
lợi nhuận 2 chữ số
trưởng gấp 2

 Công ty dự kiến lãi vay

giảm khoảng 1.000 tỷ trong
năm 2019, do MSN đã trả
khoảng 12 nghìn tỷ nợ gốc
trong quý 4/2018, giảm
khoảng 30% so với năm
2018

Tăng
trưởng lợi
nhuận
Gấp 2 lần
Tăng
trưởng
doanh thu
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KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỪNG LĨNH VỰC KINH DOANH
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MCH: doanh thu tăng trưởng 28% và EBITDA tăng gấp 1,5 lần là kết quả của việc tập
trung xây dựng thương hiệu và tung phát kiến mới
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

DOANH THU
(Nghìn tỷ đồng)

 Tăng trưởng doanh thu 2 chữ số được đánh giá là bền vững khi (i)

mức tồn kho tại nhà phân phối duy trì ở mức dưới 1 tháng và (ii) đầu tư
xây dựng thương hiệu tăng 34% trong khi chi phí bán hàng giảm 7%

+28%
+18%

13.5

2017

khát, đặc biệt trong mảng nước tăng lực

2018

20%

EBITDA
24%

ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi

 Duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng nước giải

17.3
4.6

5.4

4Q2017

4Q2018

EBITDA
(Nghìn tỷ đồng)

 Tăng trưởng mạnh mẽ ở các dòng sản phẩm cao cấp trong

 Sự phục hồi của ngành hàng cà phê với mức tăng trưởng 10%
năm 2018 trong khi 2017 không tăng trưởng

Tất cả sự tăng trưởng và phục hồi của các ngành hàng được dẫn dắt
bởi (i) việc tập trung vào các sản phẩm mới với mức doanh thu đóng
góp khoảng 1,000 tỷ đồng và (ii) tập trung vào xây dựng thương hiệu
với ngân sách đầu tư tăng 34%

 Tốc độ tăng trưởng 50% của EBITDA (tăng trưởng gấp 2 lần tăng

Biên lợi nhuận EBITDA

trưởng doanh thu) dẫn dắt bởi mô hình kinh doanh tập trung vào xây
dựng thương hiệu

26%
20%

 Tối ưu hóa chi phí khuyến mãi: chiếm 8% tổng doanh thu trong
năm 2018 so với 11% trong năm 2017

 Biên lợi nhuận EBITDA trong Quý 4/2018 thấp hơn mức trung
4.2
2.8
2017

2018

1.2

1.1

4Q2017

4Q2018

bình cả năm do ngân sách đầu tư cho xây dựng thương hiệu
cao hơn trong Quý 4/2018 nhằm hỗ trợ cho hoạt động tung sản
phẩm mới. Đây là tiền đề cho sự tăng trưởng trong năm 2019.
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MCH: Tăng Trưởng Vượt Bậc Ở Các Ngành Hàng Lớn + Tăng Trưởng Chậm Hơn Trong
Ngành Bia
NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT VỀ TĂNG TRƯỞNG NĂM 2018 SO VỚI NĂM 2017

Gia vị
35% tăng trưởng doanh

Mì ăn liền
29% tăng trưởng doanh

Nước giải khát
36% tăng trưởng doanh

11% tăng trưởng doanh

26% tăng trưởng doanh

17% tăng trưởng doanh

56% tăng trưởng doanh

Không tăng trưởng

thu Quý 4/2018
(Chiếm 40% doanh thu)

thu Quý 4/2018)
(Chiếm 30% doanh thu)

thu Quý 4/2018
(Chiếm 15% doanh thu)

doanh thu Quý 4/2018
(Chiếm 10% doanh thu)

thu cả năm

thu cả năm

 Các dòng sản phẩm

 Các dòng sản phẩm

 Sản lượng tăng trưởng

 Doanh thu trung bình

cao cấp đạt mức tăng
trưởng 40% và đóng
góp 10% vào tổng
doanh thu ngành hàng
30% đến chủ yếu từ
các thương hiệu chính
– Nam Ngư, Chin-su

 Kênh phân phối hiện

đại = kênh chiến lược
để chiến thắng ở thị
trường thành thị

cao cấp đạt mức tăng
trưởng 60% và đóng
góp 45% vào tổng
doanh thu ngành hàng
Mì ly Omachi tăng 3 lần
so với lúc tung hàng
cách đây 5 Quý (chiếm
15% doanh thu Omachi
trong Quý 4/2018)

 Duy trì thị phần và tăng
lợi nhuận đối với các
sản phẩm ở phân khúc
trung cấp và thấp cấp

thu cả năm

 Các sản phẩm nước

tăng lực đạt mức tăng
trưởng ổn định 60%
qua các năm dẫn dắt
bởi việc tập trung xây
dựng thương hiệu và
mở rộng hệ thống phân
phối

 Số điểm bán hàng tăng

từ 75 ngàn lên 160
ngàn điểm bán tính đến
hiện tại

Cà phê
thu cả năm

 Sự phục hồi của ngành
hàng cà phê chủ yếu
đến từ thương hiệu
Vinacafe với mức tăng
trưởng doanh thu 25%.

 Cải tiến và nâng cấp

R&D để tung ra được
các dòng sản phẩm
khác biệt giúp duy trì
tốc độ tăng trưởng
doanh thu trên 10%
mỗi năm

Thịt chế biến
(5)% tăng trưởng doanh
thu cả năm

Bia
23% tăng trưởng doanh
thu cả năm

25% tăng trưởng doanh thu (33)% tăng trưởng doanh
Quý 4/2018
(Chiếm 1% doanh thu)

 Ponnie, dòng sản

phẩm xúc xích cao cấp
và là sản phẩm mới
đầu tiên với sự liên
doanh giữa Masan và
Jinju Ham, đã tung ra
trong Quý 4/2019

 Kỳ vọng các dòng sản

phẩm mới với chất
lượng vượt trội sẽ tiếp
tục được tung ra trong
năm 2019

thu Quý 4/2018
(Chiếm 2% doanh thu)

 Tập trung vào các khu
vực bán hàng trọng
điểm để cải thiện hiệu
quả đầu tư xây dựng
thương hiệu và bán
hàng

 Xây dựng hệ thống
kênh bán hàng hàng
quán. Đây được coi là
kênh bán hàng chiến
lược để đưa sản phẩm
tới gần hơn người tiêu
dùng và xây dựng hình
ảnh thương hiệu
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MNS: Chuyển đổi sang mô hình kinh doanh hàng tiêu dùng với việc giới thiệu thành
công ra thị trường thương hiệu thịt mát “MEATDeli”
THIẾT LẬP NỀN TẢNG
THỊT SẠCH VÀ AN TOÀN
CHO SỨC KHOẺ

 Thức Ăn Chăn Nuôi:
12 nhà máy trên toàn
quốc với tổng công
suất 3,2 triệu tấn/ năm

 Trang Trại Chăn Nuôi:

Hệ thống trang trại tại
Nghệ An với tổng công
suất 250 ngàn con heo
thịt/ năm và tổng mức
đầu tư 1.400 tỷ đồng

 Tổ hợp chế biến thịt

tại Hà Nam: với tổng
công suất 1,4 triệu con
heo thịt/ năm và tổng
mức đầu tư 1.000 tỷ
đồng. Bắt đầu hoạt
động trong tháng
12/2018 theo tiêu
chuẩn BRC – tiêu
chuẩn hàng đầu thế
giới về vệ sinh an toàn
thực phẩm.

DANH MỤC SẢN PHẨM
TIÊU DÙNG ĐA DẠNG

 Thịt tươi được làm
mát và đóng gói

 Đạt tiêu chuẩn
TCVN12429-1:2018
về thịt mát

 Danh mục sản phẩm

đa dạng với hơn 28
sản phẩm là các phần
thịt khác nhau được
đóng gói với các kích
cỡ khác nhau

XÂY DỰNG THƯƠNG
HIỆU VÀ THAY ĐỔI
HÀNH VI TIÊU DÙNG

 Phát sóng TVC trong

quý 4/2018 nhằm giới
thiệu người tiêu dùng
về khái niệm loại thịt
mát đáp ứng nhu cầu
cho sản phẩm thịt
sạch và an toàn cho
sức khỏe

BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG MÔ
HÌNH PHÂN PHỐI ĐẾN
NGƯỜI TIÊU DÙNG

 5 cửa hàng bán lẻ

thương hiệu MEATDeli

 39 siêu thị Vinmart tại
Hà Nội
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MNS: Tập trung cải thiện lợi nhuận từ mảng Thức Ăn Chăn Nuôi trong năm 2018 + dấu
hiệu phục hồi vào quý 4/2018 …
ĐIỂM NỔI BẬT

DOANH THU
(Nghìn tỷ đồng)

 Dù doanh thu năm 2018 giảm 25% so với cùng kỳ, mảng kinh

Tổng cám

Doanh thu/nhân viên KD (tỷ đồng)

3.5

18.7

2.9

13.9

2017

2018

doanh thức ăn chăn nuôi của MNS đã đạt được tăng trưởng
17% doanh thu trong quý 4/2018 so với quý 3/2018 cùng với
đó là sự phục hồi của thị trường thức ăn cho heo

3.9

4.4

5.2

4.1

3.2

3.5

3.3

3.9

4Q17

1Q18

2Q18

3Q18

4Q18

EBITDA
(Nghìn tỷ đồng)

10.2%

EBITDA

9.4%

Biên EBITDA

 Chuẩn hóa chính sách bán hàng + tối ưu hóa hiệu quả bán

hàng để bảo vệ lợi nhuận với EBITDA đạt khoảng 9% trong
suốt cuộc khủng hoảng và tình trạng giá nguyên liệu đầu vào
tăng.

 Biên EBITDA giảm ~1% trong năm 2018 so với năm 2017

chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu tăng khoảng 10%
trong năm 2018 nhưng không tăng được vào giá bán
cho nông dân do tình trạng khủng hoảng giá heo, tuy
nhiên được bù đắp bằng

 Hiệu quả nhân viên bán hàng tăng lên gấp 2 lần trong

quý 4/2018 so với Quý 1/2018. Hiệu quả này sẽ được
phản ánh đầy đủ trong năm 2019.

8.8%

8.7%

0.4

0.3

4Q17

4Q18

1.9
1.3
2017

2018
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… Và dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn thị trường trong năm 2019
GIÁ HEO HƠI
(Nghìn đồng/kg)

Nam
45.2

39.0
39.3

50.1
41.7

43.5
36.8

43.2
36.4

2Q16

30.8

29.6
23.8
31.8

31.1
25.7

1Q16

Bắc

3Q16

4Q16

1Q17

27.3
28.3

29.2

49.5

52.0
45.2

44.2

31.4

20.7
2Q17

3Q17

4Q17

ĐIỂM NỔI BẬT

1Q18

2Q18

3Q18

4Q18

1Q19

3Q19

THỜI GIAN PHỤC HỒI CỦA THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI BỊ
CHẬM HƠN THỊ TRƯỜNG HEO HƠI

 Thị trường Thức ăn chăn nuôi cho heo cần 6-9 tháng để hồi phục hoàn toàn
 Thị trường Thức ăn chăn nuôi dự báo tăng trưởng hơn 10% trong năm 2019

2Q19

3 THÁNG
Giá bán giữ ở mức cao
giúp người chăn nuôi tự tin
vào việc tăng đàn
(Quý 2/2018)

6 THÁNG cho heo
nái nằm ổ và sinh
con
(Quý 3 + Quý 4
2018)

3 THÁNG cho heo cơn
phát triển thành heo thịt.
Đây là giai đoạn tiêu thụ
nhiều cám nhất của quá
trình chăn nuôi
=
Thị trường hoàn toàn phục
hồi vào Quý 1/2019

Phụ thuộc vào mức tăng trưởng thị trường thức ăn chăn nuôi, doanh số bán thức ăn chăn nuôi của MNS dự kiến sẽ tăng khoảng 10%
với biên EBITDA được duy trì ít nhất tương đương với mức của năm 2018 là ~9%
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MSR: từng bước để đạt mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất hóa chất
công nghiệp vonfram lớn nhất thế giới
ĐIỂM NỔI BẬT

DOANH THU

 Doanh thu tăng trưởng 27% trong năm 2018 nhờ vào

(Nghìn tỷ đồng)

việc tăng hiệu suất sản xuất và giá bán vonfram tăng cao

 Chiến lược dài hạn: xây dựng MSR trở thành nhà sản

+47%

xuất hoát chất công nghiệp vonfram lớn nhất thế giới
ngoài Trung Quốc

+27%

 Mua lại 49% phần góp vốn của H.C.Starck tại Công
ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H.C.Starck
– nay là Công ty TNHH Masan Tungsten (MTC).
Nhờ giao dịch này, biên lợi nhuận thuần phân bổ cho
Cổ đông Công ty tăng khoảng 1,5% trong năm 2018
hoặc 4% nếu tính cả 12 tháng.

6.9

5.4

2017

2018

1.5

2.2

4Q17

4Q18

 MTC đang đầu tư để nâng công suất nhà máy sản
xuất hóa chất công nghiệp vonfram lên 12.000 tấn

GIÁ VONFRAM

 Giá nguyên liệu thô

(USD/mtu)

 Giá vonfram (Giá APT Châu Âu thấp) giảm xuống

258
199

282

318

336

302

275

213

mức 260-270 USD/mtu so với mức 300+ USD/mtu
nửa đầu năm 2018. Thị trường vonfram toàn cầu vẫn
trong tình trạng cung ít hơn cầu, báo hiệu giá sẽ tốt
hơn trong năm 2019. Nhu cầu vẫn ổn định mặc dù
căng thẳng thương mại Trung-Mỹ tiếp tục gia tăng.
Ban Điều hành dự đoán giá vonfram trong năm 2019
ở mức 300 USD/mtu do cung yếu, cầu tăng mạnh và
căng thẳng thương mai Trung-Mỹ được giải quyết

 Giá fluorspar tăng từ 410 USD/tấn trong đầu năm
1Q17

2Q17

3Q17

4Q17

1Q18

2Q18

3Q18

4Q18

2018 đến 565 USD/tấm, bù cho ảnh hưởng giảm của
13
giá vonfram

MSR: tăng hiệu suất sản xuất

ĐIỂM NỔI BẬT

EBITDA

 EBITDA tăng trưởng 20% nhờ vào tăng trưởng doanh thu

(Nghìn tỷ đồng)

và kiểm soát chi phí

Biên lợi nhuận EBITDA

EBITDA

 Tăng hiệu suất sản xuất: tỷ lệ thu hồi quặng vonfram
tăng từ 64% năm 2017 lên 68% năm 2018

51.5%

2.8

2017

 Biên lợi nhuận EBITDA giảm nhẹ do mua nhiều hơn

55.4%
48.5%

44.6%

nguyên liệu từ bên thứ ba để tận dụng công suất nhà
máy

3.3

2018

0.8

1.0

4Q17

4Q18
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TCB: đạt lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) là 21,5%
ĐIỂM NỔI BẬT

 Tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng 18%
 Tăng trưởng thu nhập lãi thuần là 66% và lãi
thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng 34%

 Tăng trưởng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đến từ

tăng trưởng trong các mảnh kinh doanh trái phiếu,
bancassurance và kinh doanh thẻ

 Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 33%
 Duy trì tỷ lệ chi phí trên thu nhập ở mức 35%

Nguồn: Báo cáo phân tích 2018 của Techcombank

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

 Chỉ số lợi nhuận
 Lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu bình quân =
21,5%

 Lợi nhuận thuần trên tài sản bình quân = 2,9%
 Tỷ lệ thu nhập lãi thuần = 3,7%
 Chỉ số tài sản
 Tỷ lệ nợ xấu = 1,8%
 CASA = 29%
 Chỉ số huy động/cho vay = 65%
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Tóm tắt các điểm chính cho năm 2018
Lợi nhuận thuần từ “core” phân bổ cho Cổ đông Công ty đạt 3,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2018 + biên lợi nhuận thuần đạt 2 chữ số trong
quý 4/2018

 Tăng trưởng từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh trừ MNS
 MCH: Duy trì đà tăng trưởng 20% (20% trong quý 4/2018) nhờ tung ra những phát kiến mới và việc cao cấp hoá trong ngành
hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi + mở rộng bao phủ các kênh phân phối cho ngành hàng đồ uống. Ngành hàng bia vẫn đang
tăng trưởng chậm.

 MNS: Chuyển đổi sang mô hình kinh doanh hàng tiêu dùng với việc giới thiệu thành công ra thị trường thương hiệu thịt mát
“MEATDeli” ở Hà Nội. Mảng thịt mát sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn + thị trường thức ăn chăn nuôi dự kiến
sẽ phục hồi và tăng trưởng trên 10% trong năm 2019

 MSR: từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất hóa chất công nghiệp vonfram lớn nhất thế giới
 TCB: đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục là 10,7 nghìn tỷ với lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 21,5%
 Quản lý chi phí hiệu quả: chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giảm xuống 16% trong năm 2018 từ 19% trong
năm 2017.

 Cải thiện các chỉ số sức mạnh tài chính: trong năm, Công ty đã trả khoảng 12,5 nghìn tỷ đồng nợ vay nhằm giảm chi phí lãi vay và
tăng tỷ lệ sở hữu trong các công ty con như VCF và Masan Tungsten nhằm tăng lợi nhuận phân bổ cho Cổ đông Công ty
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Miễn trừ trách nhiệm
Tất cả các nhận định hoặc phát biểu trong phần trình bày này này không phải là những dữ liệu ghi lại các sự kiện đã xảy ra, mà trong đó có bao hàm những “nhận định về tương lai”. Những
nhận định này có thể có những từ ngữ như “dự đoán”, “tin tưởng”, “có thể”, “ước tính”, “dự kiến”, “dự phóng”, “kỳ vọng”, “dự định”, “kế hoạch”, “nhắm đến”, “sẽ” hoặc những từ ngữ tương tự.
Tuy nhiên, đây không phải là những dấu hiệu duy nhất để xác định và nhận biết chúng. Toàn bộ các bài viết dự đoán về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch và triển
vọng đều được xem là những nhận định về tương lai. Ngoài ra, chúng còn bao gồm cả những bài viết về chiến lược kinh doanh, triển vọng doanh thu và lợi nhuận (bao gồm, nhưng không
giới hạn những dự phóng hoặc dự báo về tài chính hoặc hoạt động kinh doanh), dự án đã lên kế hoạch và các vấn đề khác trong tài liệu này mà không phải là những dữ kiện đã xảy ra.
Những nhận định về tương lai và dự báo được trình bày trong báo cáo cũng tùy thuộc vào những rủi ro xác định và không xác định, những bất trắc nhất định và các yếu tố khác vốn có thể
khiến kết quả tài chính, hiệu quả kinh doanh hoặc thành tích thực tế hoàn toàn khác biệt so với những nhận định về tương lai hoặc dự báo đó.
Những nhận định về tương lai này dựa trên niềm tin và giả định được chúng tôi xây dựng từ những thông tin có sẵn. Chúng tôi hoạt động tích cực trong lĩnh vực xây dựng, mua lại và quản lý
các doanh nghiệp hàng đầu trong một số lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế Việt Nam. Triển vọng của Masan Group chủ yếu dựa trên diễn giải của chúng tôi về các yếu tố kinh
tế quan trọng có ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh và các doanh nghiệp của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tin rằng các giả định nền tảng của những nhận
định về tương lai là hợp lý trong thời điểm hiện tại, nhưng bất kỳ giả định nào cũng đều có thể sai lệch trong thực tế khiến cho những nhận định về tương lai dựa trên giả định đó trở nên thiếu
chính xác. Kết quả thực tế có thể sai biệt đáng kể so với những thông tin trong nhận định về tương lai do nhiều yếu tố, đa phần nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, các nhà đầu tư
cần lưu ý không phụ thuộc quá nhiều vào những nhận định về tương lai được trình bày trong báo cáo này. Chúng chỉ có hiệu lực vào ngày lập báo cáo hoặc ngày tương ứng được nêu trong
báo cáo, và Masan Group không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai đối với bất kỳ nhận định nào, cho dù có xuất hiện những thông tin mới hoặc những sự kiện tương lai.
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