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THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

Masan điều chỉnh tăng kế hoạch năm 2018 nhờ kết quả tài chính dự đoán Q1/2018 tăng 

trưởng cao hơn 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2018 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 

(HOSE: MSN, “Masan” và “Công ty”), công bố kế hoạch tài chính điều chỉnh theo Mức cao, nghĩa 

là điều chỉnh kế hoạch tài chính cao hơn mức mà Ban Điều hành đã công bố trước đây. Đó là nhờ 

vào tăng trưởng cao hơn của các công ty thành viên và tình hình thị trường đã cải thiện trong 2 

tháng đầu năm 2018. 

Công ty sẽ trình bày các mức Kế hoạch chi tiết về Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất để 

Cổ đông thông qua vào Đại hội cổ đông thường niên 2018. 

Tỷ đồng FY2017 
Kế hoạch  
trước đây 

(Mức thấp) 

Kế hoạch  
điều chỉnh 
(Mức cao) 

Doanh thu thuần 37.621 45.150 47.000 

   Masan Consumer Holdings 13.526 17.900 19.500 

   Masan Nutri-Science   18.690 19.950 19.500 

   Masan Resources 5.405 7.300 8.000 

EBITDA1  9.397 11.150 11.900 

Lợi nhuận thuần sau cổ đông thiểu số 3.103 3.400 4.000 

NPAT Post-MI (Lợi nhuận thuần sau 
cổ đông thiểu số (Sau khi loại trừ các 
khoản thu nhập/chi phí bất thường)2  

2.170 3.400 4.000 

Biên EBITDA 25,0% 24,7% 25,3% 
Biên Lợi nhuận thuần sau cổ đông 
thiểu số (Sau khi loại trừ các khoản 
thu nhập/chi phí bất thường) 

5,8% 7,5% 8,5% 

Điều chỉnh của Ban Điều hành về triển vọng năm 2018        

 Triển vọng năm 2018 điều chỉnh: Ban Điều hành đưa ra Kế hoạch tài chính 2018 theo Mức 

cao cho doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số là do: 

 Đà tăng trưởng mạnh hơn trong toàn bộ lĩnh vực thực phẩm và đồ uống của Masan 

Consumer Holdings (“MCH”) và sức mua các sản phẩm mới tung trong 6-12 tháng gần 

đây tăng mạnh; 

 Giá vonfram hiện tại là 310USD/mtu - 330USD/mtu cao hơn mức dự đoán của Ban 

Điều hành là 275USD/mtu; 

 Lợi nhuận từ công ty liên kết cũng cao hơn so với Kế hoạch trước đây; và 

 Hiệu quả từ việc quản lý chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hợp nhất, chi phí 

này ước tính chiếm 15% doanh thu hợp nhất, giảm 19% so với năm 2017.  

                                                           
1 EBITDA là lợi nhuận thuần sau thuế của MSN, cộng lại chi phí tài chính thuần, thuế, khấu hao và phân bổ. Đóng góp của 

công ty liên kết Techcombank (“TCB”) được đưa vào do tầm quan trọng của TCB trong kết quả hoạt động của MSN. 
2 Lợi nhuận thuần sau thuế và lợi ích của cổ đông thiểu số (đã loại trừ các khoản thu nhập/chi phí bất thường) không bao gồm 

khoản lời 933 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu chuyển đổi của TCB trong năm 2017. 
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 Doanh thu thuần được dự đoán sẽ tăng trưởng hơn 20% nhờ vào tăng trưởng hai chữ 

số của MCH và Masan Resources (“MSR”). 

 MCH dự kiến sẽ tăng trưởng thêm khoảng 10% so với Kế hoạch trước đây nhờ vào 

kết quả tăng trưởng của gia vị và thực phẩm tiện lợi cao hơn dự đoán. 

- Trong 2 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần MCH tăng thêm 10% so với Kế 

hoạch chi tiết “bottom-up” của Ban Điều hành, do đó, doanh thu Quý 1/2018 tăng 

khoảng 70% so với cùng kỳ 2017. Ngoài ra, hàng tồn kho tại nhà phân phối tính 

đến tháng 2/2018 vẫn giữ ở mức thấp, còn khoảng dưới 3 tuần tương ứng với 700 

tỷ đồng giá trị hàng tồn kho. Điều này nhất quán với chiến lược của MCH là giữ kỷ 

luật và duy trì hàng tồn kho tại nhà phân phối ở mức độ thấp và bền vững. Ban 

Điều hành dự tính doanh thu thuần Q1/2018 đạt khoảng 3.600 tỷ đồng, cao hơn 

Kế hoạch ban đầu 15%. 

 Masan Nutri-Science (“MNS”) dự kiến Quý 1/2018 chỉ đạt khoảng 70-80% kế hoạch 

ban đầu. Do đó, Ban Điều hành đã điều chỉnh kế hoạch 2018 giảm xuống. Dù giá heo 

bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, Ban Điều hành cho rằng giá sẽ chưa tăng mạnh cho 

đến nửa cuối năm 2018. MNS đang thực hiện đúng lộ trình để giới thiệu sản phẩm thịt 

mát (fresh chilled meat) có thương hiệu vào Quý 4/2018 và dự tính sẽ giúp tăng doanh 

thu và tăng biên lợi nhuận của MNS trong trung hạn.  

 Kế hoạch năm 2018 của MSR dự kiến điều chỉnh tăng thêm khoảng 10% nhờ vào tình 

hình thị trường và giá vonfram tăng cao hơn.       

 Lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số (đã loại trừ các khoản thu nhập/chi chí 

bất thường) dự kiến tăng trưởng gấp 3 lần tăng trưởng doanh thu thuần, chủ yếu nhờ 

vào việc quản lý chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hiệu quả và tỷ lệ đóng góp 

của MCH cao hơn. 

 Tỉ lệ chi phí quản lý và bán hàng trên doanh thu trong năm 2018 dự kiến sẽ giảm hơn 350 

điểm cơ bản so với năm 2017. Những khoản đầu tư một lần ở MCH để giảm hàng tồn kho 

tại nhà phân phối, và tại MNS để hỗ trợ nhà phân phối và các hộ chăn nuôi đã hoàn tất. 

 Ban Điều hành dự tính MCH đóng góp khoảng 40% doanh thu thuần hợp nhất năm 2018 

của Công ty so với mức 36% vào năm 2017, nhờ vậy, biên lợi nhuận hợp nhất của Công 

ty đạt cao hơn: biên lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số đạt hơn 8,0% so với 

mức dự tính trước đây là 7,5%.  

 Nếu tính luôn kết quả kinh doanh của 2 tháng đầu năm 2018, Ban Điều hành dự tính 

EBITDA tăng trưởng hơn 30% và lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số tăng hơn 

1,5 lần trong Q1/2018 so với cùng kỳ 2017. 

 Ban Điều hành cũng cho rằng có những rủi ro tiềm tàng đối với Kế hoạch kinh doanh 

2018 ở Mức cao như: 

 MNS: Giá nguyên vật liệu có thể tăng cao và MNS không thể quản lý các chi phí này 

cũng như tăng giá bán các sản phẩm; và giá heo vẫn duy trì mức thấp như hiện tại 

khoảng 30.000 đồng/kg. 

 MCH: Sức mua các sản phẩm mới tung ra của người tiêu dùng giảm hay rủi ro trì hoãn 

thời gian tung hàng đối với các sản phẩm mới. 

 MSR: Giá vonfram giảm xuống dưới mức trung bình là 300 USD/mtu trong năm 2018 

và chất lượng quặng không cao như dự tính.     
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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN 

Masan tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Công ty là cung cấp các sản phẩm 
và dịch vụ vượt trội cho 90 triệu người dân Việt Nam. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng 
cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương 
hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa 
số người dân. 

Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các ngành hàng 
thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm chế biến và đồ uống, tài nguyên và dịch vụ tài chính, là 
những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam. 
 

LIÊN HỆ:  

Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích 

Tanveer Gill 

T: +8428 6256 3862  

E: tanveer@msn.masangroup.com  

 

Dành cho truyền thông  

Van Nguyen 

T: +8428 6256 3862   

E: van.nguyen@msn.masangroup.com 

 

 

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược của Masan 
Group có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn, Những nhận định tương lai này, bao gồm cả 
những kỳ vọng của Masan Group, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắc và những yếu tố minh định 
hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan Group, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh 
doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của Masan Group 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 lời hứa về hiệu quả trong tương lai. 
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