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Kết quả tài chính 2017
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Về chúng tôi

Doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam với một nền tảng hàng tiêu dùng đa

dạng, phục vụ nhu cầu của 90 triệu người tiêu dùng Việt Nam



3

Mục lục

1

2

3

Hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của các công ty thành viên

Triển vọng tài chính hợp nhất cho năm 2018

MCH: Hoàn tất viêc chuyển đổi chuyển đổi mô hình kinh doanh từ “bán hàng hóa” thành “xây dựng 

thương hiệu” = tăng trưởng bền vững và tăng lợi nhuận
2.1

2.2
MNS: Yếu tố chính làm giảm tăng trưởng trong năm 2017 nay đã có triển vọng tốt hơn nhờ

vào giá heo phục hồi và tung ra sản phẩm thịt mát có thương hiệu vào Quý 4/2018

2.3
MSR: Doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tự do tăng trên 30%, nhờ vào giá vonfram tăng lên và cải

thiện hiệu suất

2.4
TCB: Lợi nhuận tăng gấp đôi nhờ mô hình “Rủi ro thấp, lợi nhuận cao” = nhờ chiến lược tập

trung vào bán lẻ và thu nhập từ phí dịch vụ

Số liệu hợp nhất + Phân tích tình hình kinh doanh
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Phần I: Kết quả tài chính hợp nhất + Phân tích tình hình kinh doanh

2017
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NGÀNH HÀNG CỐT LÕI

Gia vị

Doanh thu: 5,1 nghìn tỷ đồng, giảm

11% so với năm 2016

Cà phê hoà tan

Doanh thu: 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm

16% so với năm 2016

Thực phẩm tiện lợi

Doanh thu: 3,6 nghìn tỷ đồng, bằng

với năm 2016

Đồ uống

Doanh thu: 2 nghìn tỷ đồng, tăng 24% 

so với năm 2016

Thịt chế biến

Doanh thu: 220 tỷ đồng, tăng 6 lần so 

với năm 2016

Bia

Doanh thu: 350 tỷ đồng, giảm 67% so 

với năm 2016

Thức ăn chăn nuôi

Doanh thu: 18,7 nghìn tỷ đồng, giảm

23% so với 2016

Thịt mát

Sẽ tung ra vào cuối năm 2018

Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ vonfram

Doanh thu: 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2016

Dịch vụ tài chính

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh: 16,3 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2016

Lợi nhuận trước thuế: 8 nghìn tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016

 Doanh thu hợp nhất cho ngành hàng cốt lõi: 

35 nghìn tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2016

 Doanh thu hợp nhất (chưa tính MNS): 18,9 

nghìn tỷ đồng, bằng với năm 2016

NGÀNH HÀNG TĂNG TRƯỞNG CAO

 Doanh thu hợp nhất cho ngành hàng tăng

trưởng cao: 2,6 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so 

với năm 2016

 Không bao gồm bia và nỗ lực giảm tồn kho

một lần: 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với

2016

 Cổ phần tại MCH: 85,7%

 Doanh thu: 13,5 nghìn tỷ đồng

 EBITDA : 2,7 nghìn tỷ đồng

 Cổ phần tại MNS: 82,4%

 Doanh thu: 18,7 nghìn tỷ đồng

 EBITDA : 1,9 nghìn tỷ đồng

 Cổ phần tại MSR: 96,0%

 Doanh thu: 5,4 nghìn tỷ đồng

 EBITDA : 2,8 nghìn tỷ đồng

 Cổ phần tại TCB: 25,2%

 Doanh thu: 37,6 nghìn tỷ đồng

 EBITDA : 9,4 nghìn tỷ đồng

Tình hình kinh doanh năm 2017
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Doanh thu thuần giảm do MNS + chuyển đổi mô hình kinh doanh của MCH 
thành “xây dựng thương hiệu”

Doanh thu thuần giảm 13% còn 37,6 nghìn tỷ đồng trong năm 2017 từ mức 43,3 nghìn tỷ đồng:

 MCH: doanh thu giảm 9% tương đương 1,3 nghìn tỷ đồng do áp dụng chiến lược chuyển đổi mô hình kinh doanh từ

“bán hàng hoá” sang “xây dựng thương hiệu”, nhờ vậy mà số ngày tồn kho giảm từ hơn 2 tháng xuống dưới 30 ngày.

 MNS: khủng hoảng giá heo kéo dài khiến doanh thu của MNS giảm 5,7 nghìn tỷ đồng tương đương giảm 23%, trong đó

34% giảm tăng trưởng đến từ thức ăn cho heo, trong khi quy mô thị trường thức ăn cho heo giảm gần 50%. Thị phần

thức ăn cho heo của MNS tăng từ 30% vào cuối năm 2016 lên khoảng 35% vào cuối năm 2017. 

 MSR: ghi nhận doanh thu kỷ lục 5,4 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 33% nhờ giá vonfram phục hồi và tăng hiệu suất

43.3 
37.6

Doanh thu MSN

(13)%

1 Doanh thu MCH giả định không có chênh lệch giảm hàng tồn kho tại nhà phân phối là 1.200 tỷ đồng

2016

2017

(nghìn tỷ đồng)

14.8 14.8 

24.4 

4.0 

13.5 14.7 
18.7 

5.4 

Doanh thu MCH Doanh thu MCH 
(loại trừ ảnh hưởng của 

giảm hàng tồn kho)

Doanh thu MNS Doanh thu MSR

(9)% (23)%
33%

1
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Lợi nhuận hoạt động giảm do các khoản đầu tư một lần từ MNS + MCH 
nhưng biên lợi nhuận vẫn cải thiện…

Biên lợi nhuận EBITDA tương đương hàng tiêu dùng nhanh: 25%

 MCH: Biên EBITDA giảm từ 24% xuống còn 20% trong năm 2017 do khoản đầu tư một lần 6501 tỷ đồng chi phí khuyến mãi nhằm

chuyển đổi mô hình kinh doanh từ “bán hàng hóa” thành “xây dựng thương hiệu”.

 Trong nửa cuối năm 2017, biên EBITDA tăng lên 25,6%, so với mức 12,7% trong nửa đầu năm 2016, tương đương mức

của nửa cuối năm 2016 (27%) = chuyển đổi mô hình kinh doanh đã hoàn thành

 MNS: Biên EBITDA giảm từ 12% còn 10% trong 2017 do doanh thu giảm và khoản đầu tư 1 lần vào chi phí bán hàng 3002 tỷ đồng

nhằm gia tăng thị phần từ 30% vào tháng 12/2016 lên 35% vào tháng 12/2017.

 MSR: Biên EBITDA tăng nhẹ lên 52% nhờ vào giá hàng hoá tăng trở lại và duy trì hoạt động hiệu quả.

 TCB: Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế gấp đôi nhờ vào thu nhập từ hoạt động kinh doanh tăng gần 40% và tỷ lệ Chi phí trên thu

nhập thấp nhất ngành.

9.7 9.4 

MSN EBITDA

22% 25%

(3)%

biên EBITDA

2016

2017

(nghìn tỷ đồng)

3.6 
3.0 

2.1 

4.0 
2.8 

1.9 
2.8 

8.0 

MCH EBITDA MNS EBITDA MSR EBITDA TCB Lợi nhuận trước thuế

24% 20% 12% 10% 51% 52%

(24)% (37)%
35% 2x

1 Ước tính dựa trên EBITDA giảm 250 tỷ đồng (giả định biên EBITDA giữ nguyên và có doanh thu từ 1.200 tỷ đồng không ghi nhận do chiến lược giảm tồn

kho tại nhà phân phối) + tăng chi phí bán hàng lên 400 tỷ đồng do chiến lược giảm tồn kho

2 Ước tính dựa trên mức tăng chi phí bán hàng 300 tỷ đồng (giả định chi phí bán hàng trên doanh thu bằng mức 2016)
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…do vậy, lợi nhuận thuần giảm nhưng Quý 4/2017 phục hồi mạnh mẽ , điều
này tạo đà tăng trưởng cho 2018

Lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số (loại trừ các khoản thu nhập/chi phí bất thường) năm 2017 giảm 22% từ 2.791 tỷ

đồng còn 2.170 tỷ đồng do

 EBITDA giảm gần 2.000 tỷ đồng do các khoản đầu tư một lần vào MNS và MCH

 Chi phí tài chính thuần tăng 700 tỷ đồng do chi phí vay trung bình tăng từ 6,6% lên 8,5%

Lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số trong Quý 4/2017 (loại trừ loại trừ các khoản thu nhập/chi phí bất thường) bắt

đầu đà tăng trưởng trở lại, tăng 1% so với quý trước và biên lợi nhuận tăng từ 7% lên 9% do:

 MCH phục hồi nhờ vào việc giảm phần lớn chi phí khuyến mãi sau khu hoàn tất chuyển đổi mô hình hoạt động (biên EBITDA đạt

26%)

 Tăng trưởng mạnh của TCB + MR

1 Lợi nhuận thuần sau cổ đông thiểu số không bao gồm khoản lợi nhuận từ việc bán trái phiểu chuyển đổi của TCB trị giá 933 tỷ đồng.

ROE

2016

2017

(tỷ đồng)

Biên lợi nhuận

thuần sau cổ

đông thiểu số

944 944 

1,890 

957 

MSN Lợi nhuận thuần sau cổ 
đông thiểu số

MSN Lợi nhuận thuần sau cổ 
đông thiểu số (loại trừ các 
khoản thu nhập/chi phí bất 

thường)

7% 19% 7% 9%

100% 1%

2,791 2,791 
3,103 

2,170 

MSN Lợi nhuận thuần sau cổ 
đông thiểu số

MSN Lợi nhuận thuần sau cổ 
đông thiểu số (loại trừ các 
khoản thu nhập/chi phí bất 

thường)

18% 21% 18% 14%

11% (22)%

6% 8% 6% 6%

1 1
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Tiếp tục tối ưu hoá bảng cân đối kế toán

15,290 

8,154

2016 2017

SỐ DƯ TIỀN1

(tỷ đồng)

15,290 

8,154 

7,072 

(340) (704)
(2,790)

(2,111)

(6,558)

3,513 
3,867 

(5,877)
(2,713)

Tiền vào 
cuối 2016

Tiền thuần 
từ hoạt 

động kinh 
doanh

Thay đổi 
vốn lưu 
động

Thuế thu 
nhập doanh 
nghiệp đã 

trả

Lãi thuần đã 
trả

Đầu tư tài 
sản cố định 
(CAPEX)

Tiền thuần 
trả các 

khoản vay

Vốn chủ sở 
hữu nhận 

được

Bán trái 
phiếu 

chuyển đổi 
của TCB

Mua lại cổ 
phiếu

Cổ tức 
thuần đã trả

Tiền vào 
cuối 2017

(Tỷ đồng)

THAY ĐỔI DÒNG TIỀN TRONG NĂM 2017

1 Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu liên quan đến hoạt động quản lý dòng tiền của Tập đoàn

nhằm tối đa hóa thu nhập tài chính từ các tài sản có tính thanh khoản cao.

2 Dòng tiền tự do được tính từ EBITDA và loại trừ đóng góp từ TCB, điều chỉnh cho thay đổi trong vốn lưu động, thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí đầu 

tư Capex.

3 FFO: Tiền từ hoạt động thuần – được tính từ EBITDA và loại trừ đóng góp từ TCB, điều chỉnh cho doanh thu tài chính thuần không bao gồm khoản thu 

một lần từ việc bán trái phiếu chuyển đổi của TCB và điều chỉnh cho thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn báo cáo.

41,091 

34,796 

2016 2017

TỔNG NỢ
(tỷ đồng)

4.2x 3.7x

Nợ trên EBITDA

4,163 

3,886 

2016 2017

DÒNG TIỀN TỰ DO2

(tỷ đồng)

13% 10%

FFO3 trên nợ
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Phần II: Tình hình kinh doanh và kết quả tài chính của các công ty 

thành viên
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Mức tồn kho = 

2.200 tỷ đồng

tương đương

doanh thu 2 tháng

% Khuyến mãi trên

doanh thu = 8%

2016: Những gì đã xảy ra?

Mức tồn kho = 

1.200 tỷ đồng

tương đương

doanh thu 1 tháng

% Khuyến mãi trên

doanh thu = 16%

5,6 nghìn tỷ đồng 6,7 nghìn tỷ đồng

15,1 nghìn tỷ đồng 14,4 nghìn tỷ đồng

Bán đến

nhà phân phối

Bán đến

người tiêu dùng
Nửa đầu năm 2017: Chiến

lược giảm tồn kho

Mức tồn kho = 

1.000 tỷ đồng

tương đương

doanh thu <1 

tháng

% Khuyến mãi trên

doanh thu = 7%

8,1 nghìn tỷ đồng 8,3 nghìn tỷ đồng

Nửa cuối năm: Duy trì

việc đưa hàng ra thị

trương bền vững

 Lượng hàng tồn kho lớn

tại nhà phân phối

 Hàng bán tới nhà phân

phối không đồng nhất với

hàng bán ra người tiêu

dùng

 Khó tung ra sản phẩm mới

 Giảm hàng tồn kho tại nhà

phân phối

 Đầu tư một lần nhằm hỗ

trợ cho nhà phân phối để

bán nhiều hàng hơn đến

người tiêu dùng

 Giảm khoảng cách giữa

hàng bán đến nhà phân

phối và người tiêu dùng

 Tăng cường hệ thống

phân phối vào nửa cuối

năm 2017 bằng việc ít phụ

thuộc vào khuyến mãi hơn

 Tập trụng nguồn lực để

đầu tư vào xây dựng

thương hiệu

NHÀ           

PHÂN PHỐI

NGƯỜI TIÊU 

DÙNG
MCH

NHÀ           

PHÂN PHỐI

NGƯỜI TIÊU 

DÙNG
MCH

NHÀ           

PHÂN PHỐI

NGƯỜI TIÊU 

DÙNG
MCH

MCH: Hoàn tất việc chuyển đổi sang mô hình “xây dựng thương hiệu” 
tạo tiền đề cho phát triển bền vững…

Bán đến

nhà phân phối

Bán đến

người tiêu dùng

Bán đến

nhà phân phối

Bán đến

người tiêu dùng
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…và tăng cường nền tảng hoạt động trong năm 2017…

NỀN TẢNG PHÂN 

PHỐI HIỆU QUẢ  

+ VỮNG MẠNH

 Cấu trúc lại quy trình phát triển

sản phẩm mới để đảm bảo tỷ lệ

thành công cao hơn, đạt 50%

 Tập trung vào quảng cáo trên TV 

nhằm xây dựng sự nhận biết

thương hiệu rộng rãi, nhưng

ngành đồ uống sẽ không dùng

TVC mà các hình thức như kích

hoạt ở điểm bán hàng và lễ hội

bia nhằm

 Duy trì hàng tồn kho tại hệ thống

phân phối dưới 1 tháng bán hàng

 Cùng hiệp lực với đội ngũ Thực

phẩm (bao gồm thịt) và đội ngũ

bia (bao gồm bia và đồ uống

không cồn) “One Masan”

 Mở rộng hệ thống phân phối ra

toàn quốc: tăng điểm bán hàng đồ

uống từ 50.000 lên 75.000

 Tăng tỷ lệ phân phối của Thực

phẩm lên trên 90% và Đồ uống

trên 30%

 Quản lý chi phí hiệu quả: đầu tư

vào bán hàng tính theo % của

doanh thu là 5-7% trong 2018 (dự

báo) so với 8% trong Quý 4/2017 

và 10% trong năm 2016

 Các chuyên gia nghiên cứu và phát

triển sản phẩm (R&D) hàng đầu giúp

nâng cao khả năng phát triển sản

phẩm mới xuyên suốt các ngành

hàng

 Ông Park Hye Ryong, phụ

trách lĩnh vực Thực phẩm

Tiện lợi, có hơn 30 năm kinh

nghiệm R&D trong ngành

thực phẩm tại nhiều công ty 

đa quốc gia như Nongshim

và Monde Nissin.

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

VƯỢT TRỘI = KINH 

NGHIỆM QUỐC TẾ + AM 

HIỂU THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

TĂNG CƯỜNG 

XÂY DỰNG 

THƯƠNG HIỆU
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…cho phép MCH tập trung vào các phát kiến nâng cấp sản phẩm 
mà người tiêu dùng muốn và cần

Quý 1/2017 Quý 2/2017 Quý 3/2017 Quý 4/2017 Quý 1/2018 Quý 2/2018 Quý 3/2018 Quý 4/2018

 Tung Nam Ngư Phú

Quốc: cao cấp hơn

200% so với sản

phẩm giá cao nhất

hiện nay dưới thương

hiệu Nam Ngư

 Tung Chin-su Mặn mà

cao cấp hơn khoảng 200% 

so với Chin-su

 Nam Ngư Nhãn Vàng

cao cấp hơn khoảng 65-

70% so với Nam Ngư

nguyên bản

 Tung Mì ly Omachi với

cây thịt cao cấp hơn

khoảng 75% so với mì ly

Omachi nguyên bản

 Tái tung nhãn hiệu

Wake-up và mở rộng ra

thị trường miền Bắc

 Tung Kokomi Đại + Mì ly

Omachi (cao cấp hơn

khoảng 24%-40% so với

sản phẩm nguyên bản)

 Ra mắt 2 hương vị mới

cho “Heo Cao Bồi” Xốt

Lắc

 Tái tung Sư Tử Trắng

 Tung “Heo Cao Bồi” 

Xốt Lắc

Trong tháng 1/2018

 Tung Tam Thái Tử

Thượng Hạng cao

cấp hơn khoảng 70% 

so với Tam Thái Tử

nguyên bản

 Tung “Heo Cao 

Bồi” Thịt viên 3 

phút

SẢN PHẨM MỚI ĐỘT PHÁ TRONG NĂM 2018:

 Gia vị (3+ sản phẩm mới): nâng lên hàng cao cấp hơn + 

mở rộng danh mục sản phẩm

 Thực phẩm tiện lợi (3+ sản phẩm mới): nâng cấp hình ảnh

của nhãn hiệu Omachi và Kokomi + nhãn hiệu mới dành cho

giới trẻ + tạo ra xu hướng tiêu dùng mới với mì nấu

 Cà phê (2+ sản phẩm mới): làm mới nhãn hiệu Vinacafé + 

nâng cấp danh mục sản phẩm Wake-up

 Đồ uống (6+ sản phẩm mới): mở rộng danh mục đồ

uống/nước tinh khiết + nhãn hiệu nước khoáng mới

 Thịt chế biến (3+ sản phẩm mới): mở rộng danh mục

snack từ thịt + gia nhập thị trường thịt cho bữa ăn

 Bia (1+ sản phẩm mới): sản phảm bia cao cấp mới
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Danh mục cốt lõi: nền tảng tăng trưởng quay trở lại trong 2017 với
tăng trưởng hai chữ số

GIA VỊ

-11%
-3%

15%

2017 2018

Hàng bán đến nhà phân phối

Hàng bán đến người tiêu dùng

% TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

 Kết quả kinh doanh 2017: (i) Tồn kho tại

hệ thống phân phối giảm khoảng 580 tỷ

đồng; (ii) Nâng cấp sản phẩm: doanh thu từ

sản phẩm trung và cao cấp vẫn ổn định; (iii) 

tung các sản phẩm cao cấp nhằm chuyển

đổi khách hàng sang sản phẩm cao cấp

hơn; và (iv) thị phần ổn định ở mức 65%

 Mục tiêu 2018: (i) yếu tố đóng góp tăng

trưởng: 30/70 sản lượng/tăng trưởng; (ii) 

tiếp tục nâng cấp danh mục gia vị nguyên

bản nhằm tung các sản phẩm mới trong

phân khúc cao cấp

THỰC PHẨM TIỆN 

LỢI

Không
đổi

-3%

15-20%

2017 2018

Hàng bán đến nhà phân phối

Hàng bán đến người tiêu dùng

 Kết quả kinh doanh 2017: (i) Đà tăng

trưởng trở lại với doanh thu tăng 16,3% 

trong nửa cuối 2017 nhờ tung ra các sản

phẩm mới cho các nhãn hiệu Omachi và

Kokomi; (ii) tăng trưởng nửa cuối 2017 đã

bù vào mức giảm tăng trưởng trong nửa

đầu năm 2017 do giảm tồn kho, điều này

dẫn dến doanh thu trong năm 2017 bằng

với năm 2016; và (iii) thị phần ổn định ở 

mức 13% cho Kokomi và 7% cho Omachi.

 Mục tiêu 2018: (i) Duy trì đà tăng trưởng

của Omachi và Kokomi + tung sản phẩm

mới đột phá vào năm 2018 (như mì nấu tốt

cho sức khoẻ và ngon hơn); (ii) tung nhãn

hiệu mới sành điệu hơn cho giới trẻ.

-17%
-8%

15%

2017 2018

Hàng bán đến nhà phân phối

Hàng bán đến người tiêu dùng

 Kết quả kinh doanh 2017: Giảm tăng trưởng

do (i) giảm hàng tồn kho tại hệ thống phân

phối khoảng 200 tỷ đồng và (ii) mất thị phần ở 

sản phẩm truyền thống Vinacafé. Tuy nhiên, 

thị phần của nhãn hiệu Wake-up vẫn ổn định

nhờ vào đợt tái tung Wake-up vào Quý

4/2017 nhằm (a) nâng cấp nhãn hiệu với sản

phẩm mới cao cấp (b) giành chiến thắng tại

thị trường miền Bắc và chuyển đổi Wake-up 

thành thương hiệu toàn quốc. Thị phần của

Wake-up là 15% vào cuối năm 2017.

 Mục tiêu 2018: (i) Tận dụng chiến lược tái

tung của Wake-up trong nửa cuối 2017 nhằm

nâng cấp danh mục sản phẩm của Wake-up 

và mở rộng ra miền Bắc và (ii) làm mới hình

ảnh nhãn hiệu Vinacafé với hình ảnh trẻ trung

và chất lượng cao hơn. 

CÀ PHÊ

% TĂNG TRƯỞNG DOANH THU % TĂNG TRƯỞNG DOANH THU
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Danh mục sản phẩm tăng trưởng tiềm năng: tiếp tục đà tăng trưởng
nhờ các sản phẩm mới và hệ thống phân phối mở rộng

 Kết quả kinh doanh 2017: Tăng trưởng 2 

chữ số nhờ vào đà tăng trưởng của ngành

hàng Nước uống tăng lực (Wake-up 247) 

với doanh thu tăng trưởng 55% lên 1.225 tỷ

đồng trong năm 2017.

 Mục tiêu 2018: (i) Duy trì đà tăng trưởng

của nước tăng lực bằng việc mở rộng danh

mục sản phẩm và hệ thống phân phối toàn

quốc (30%+ lên 50%+); và (ii) xây dựng một

nhãn hiệu nước khoáng toàn quốc + dựa

vào nền tảng nước khoáng để mở rộng

sang nước tinh khiết nhằm đẩy mạnh tiêu

thụ ngoài hàng quán.

 Kết quả kinh doanh 2017: Tăng trưởng

nhờ vào sản phẩm snack từ thịt Xốt lắc

“Heo Cao Bồi” vào Quý 1/2017 với đầy đủ

dinh dưỡng và bao bì độc đáo

 Mục tiêu 2018: (i) Mở rộng danh mục snack 

từ thịt với 2-3 phát kiến mới với nhiều

hương vị mới và nhiều dinh dưỡng hơn

nhằm duy trì đà tăng trưởng của 2017; (ii) 

chiến thắng thị trường bữa ăn tại nhà: tung

thịt viên vào tháng 12/2017 và sẽ tung 1-2 

phát kiến mới vào 2018.

 Kết quả kinh doanh 2017: Hàng bán đến

người tiêu dùng quay trở lại mức khoảng

160 tỷ đồng mỗi quý nhờ vào việc tái tung

bia vào Quý 3/2017 và các hoạt động xây

dựng thương hiệu: TVC + 6 lễ hội bia vào

nửa cuối 2017, và (ii) kết quả nửa đầu

2017 bị ảnh hưởng nặng nề bởi giảm tồn

kho. Tuy nhiên, đợt tái tung bia bào Quý

3/2017 được người tiêu dùng thành thị đón

nhận tốt hơn với doanh thu ở TP.HCM 

chiếm 19% doanh thu của nửa cuối năm

2017 so với 13% vào nửa cuối năm 2016. 

 Mục tiêu 2018: (i) Tung 1-2 phát kiến mới

cao cấp hơn nhằm hoàn thiện danh mục

sản phẩm (ii) dựa vào đội ngũ “One Masan” 

trong ngành hàng đồ uống để mở rộng ra

toàn quốc mà không cần đầu tư thêm.

ĐÒ UỐNG THỊT CHẾ BIẾN BIA

1,678 2,007 

2016 2017 2018

Hàng bán đến người tiêu dùng

(tỷ đồng)

20% 20-25%

38 184 

2016 2017 2018

Hàng bán đến người tiêu dùng
(tỷ đồng)

20% 3.5x+

165 162 
304 

117 167 

Hàng bán đến
người tiêu dùng

(tỷ đồng)

944 

525 

2016 2017 2018

2x-44%



16

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: mức giảm chi phí khuyến mãi là
minh chứng cho thành công mô hình xây dựng thương hiệu trong nửa
cuối năm 2017…

502 

688 

887 

577 

Nửa đầu 
2016

Nửa cuối 
2016

Nửa đầu 
2017

Nửa cuối 
2017

KHUYẾN MÃI
(tỷ đồng)

8% 8% 16% 7%

298 253 
164 

518 

Nửa đầu 
2016

Nửa cuối 
2016

Nửa đầu 
2017

Nửa cuối 
2017

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
(tỷ đồng)

5% 3% 3% 6%

% của doanh thu

Doanh thu cao hơn trong khi chi phí khuyến mãi giảm rõ rệt

 Giảm khuyến mãi một nửa vào nửa cuối năm 2017

 Doanh thu ổn định: Vào nửa cuối năm 2017, doanh thu của những ngành hàng trụ cột (gia vị, thực phẩm tiện lợi, và cà phê) ổn định trong khi

những ngành hàng tiềm năng (thịt chế biến, đồ uống và bia) có đà tăng trưởng tốt. Điều này dẫn đến giảm doanh thu 5% doanh thu trong

nửa cuối năm 2017 so với 13% vào nửa đầu năm 2017.



223 

(60)

Tăng 21 lần so 
với năm 2017Cả năm

2,582 
2,029 

Tăng trưởng 91% 
so với 2017

Cả năm

3,602 
2,755 

4,000+Cả năm

17

…nhằm đem lại biên lợi nhuận bền vững ở mức trên 20% và  duy trì 
trong năm 2018.

NGÀNH CỐT LÕI: 

EBIT

825 
1,757 

527 
1,502 

Nửa đầu năm Nửa cuối năm

17% 13% 27% 25% 23% 20%

TRỤ CỘT TĂNG 

TRƯỞNG: EBIT 81 142 

(164)

104 

Nửa đầu năm Nửa cuối năm

6% -14% 10% 7% 8% -2%

MCH: EBITDA
1,278 

2,323 

696 

2,059 

Nửa đầu năm Nửa cuối năm

20% 13% 27% 26% 24% 20%

Giảm chi phí bán hàng giúp đem lại

biên lợi nhuận 25%

Có lời

Lợi nhuận bền vững

% doanh thu

2016

2017

(Tỷ đồng)

2018

30%+

20%+

27%
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MNS: hoảng giá heo kéo dài dẫn đến quy mô thụ trường thu hẹp = 
đẩy mạnh gia tăng thị phần…

39

44

39

35

28

22

31 30

GIÁ HEO HƠI TRUNG BÌNH
('000 ĐỒNG / KG)

Giá hoà vốn ~35k mỗi kg

 Toàn cảnh thị trường: giá heo hơi giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử vào năm 2017:

 Quy mô thị trường thức ăn chăn nuôi thưong mại giảm gần 50% từ 6,3 triệu tấn xuống còn 3,4 triệu tấn.

 Sản lượng giảm 0,7-1,0 triệu tấn do nông dân chuyển từ thức ăn chăn nuôi thương mại sang tự làm để giảm chi 

phí sản xuất

 Thị phần thức ăn tự làm chiếm 55% thị trường năm 2017 so với 45% vào năm 2016

 Chiến lược đẩy nhanh việc gia tăng thị phần:

 Đầu tư hỗ trợ nông dân và nhà phân phối, thể hiện qua chi phí bán hàng tăng từ 3,7% lên 5,1%

 Ra mắt sản phẩm Bio-zeem có giá bình dân nhằm đón đầu khi nông dân quay lại sử dụng thức ăn thương mại

khi thị trường phục hồi vào 2018

 Duy trì hệ thống phân phối rộng khắp với 4.200 đại lý

30% ~35%

2016 2017

THỊ PHẦN THỨC 
ĂN CHO HEO

909 

957 

3.7%

5.1%

2016 2017
Chi phí bán hàng

% Chi phí bán hàng/Doanh 
thu thuần

6.3 
3.4 

4.8 

4.0 

2016 2017

Thức ăn tự làm

Thức ăn thương mại

THỊ PHẦN THỨC ĂN 

CHĂN NUÔI HEO

(triệu tấn)
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…số liệu tài chính năm 2017 chưa phản ánh hết nhưng năm 2018 
sẽ tốt hơn do thị trường phục hồi.

 Sản lượng và doanh thu của MNS 

giảm 23%

 Sản lượng thức ăn cho heo giảm

34%, trong đó sản phẩm Bio-

zeem giảm 30%. Điều này cho

thấy sức mạnh của nhãn hiệu

Bio-zeem, vốn chiếm 60% danh

mục sản phẩm thức ăn cho heo.

 Sản lượng thức ăn gia cầm giảm

2% trong 2017. Dựa trên nền

tảng của Bio-zeem, sản phẩm

Bio-zeem cho gà thịt đã được

tung ra vào tháng 11/2017.

5,280 

3,025 
3,991 

1,915 

Lợi nhuận gôp EBITDA

22% 21%

12% 10%

Biên lợi nhuận

2016 2017

(tỷ đồng)

24.4 

18.7 ~20

2016 2017 2018

DOANH THU
(nghìn tỷ đồng)

7%

12% 10% 8% - 10%

Biên EBITDA

 Biên EBITDA giảm 2% trong 2017 do 

chi phí bán hàng lớn hơn nhằm tăng thị

phần

 Thị trường dự kiến sẽ phục hồi

vào Quý 2/2018 sau dịp Tết với

doanh thu tăng trưởng một

chữ số (mức thận trọng)

 Biên EBITDA thấp hơn do: (i) 

Mức đóng góp lớn hơn của Bio-

zeem “Xanh”, sản phẩm có giá

bình dân, chiếm 30% danh mục

sản phẩm và (ii) bù vào chi phí

bán hàng giảm.

16.1
10.4

5.0

4.8

2.9

3.0

0.4

0.5

24.4

18.7

2016 2017

DOANH THU

(Nghìn tỷ đồng)

(23)%

1.6 
1.1 

0.6 

0.6 

0.3 

0.3 

2.5 

2.0 

2016 2017

Khác
Thức ăn cho cá
Thức ăn cho gia cầm
Thức ăn cho heo

SẢN LƯỢNG

(Triệu tấn)

(23)%
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Thịt mát có thương hiệu: sẽ tung ra vào Quý 4/2018

SLAUGHTERINGFARM

 Hoàn tất xây dựng trang trại với công

suất 230.000 đến 250.000 heo

thịt/năm

 Vào tháng 12/2017, trang trại chăn

nuôi heo kỹ thuật cao của MNS ở 

Nghệ An đi vào hoạt động

 Có được giấy phép đầu tư tại Hà

Nam vào tháng 12/2017 là bước đầu

thực hiện mục tiêu bán thịt mát có

thương hiệu, truy xuất được nguồn

gốc vào Quý 4/2018

 MNS sẽ tổ chức lễ động thổ Dự án

Tổ hợp Chế biến Thịt tại Hà Nam vào

ngày 4/2/2018 với công suất 1,4 triệu

heo thịt/năm.

 Thịt tươi/mát có thương hiệu bán ra

vào Quý 4/2018
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MSR: hưởng lợi từ giá cả hàng hoá hồi phục và duy trì xu hướng
tăng…

Sự phục hồi giá sẽ được duy trì là do:

 Nhu Cầu: 

 Nhu cầu lớn xuyên suốt các lĩnh vực tiêu dùng – dầu khí, công cụ cắt kim loại, hàng không vũ trụ.

 Nguồn cung: 

 Trung Quốc công bố việc áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường chặt chẽ hơn trong khi chất lượng quặng giảm gây áp

lực lên các nhà chế biến vonfram đảm bảo biên lợi nhuận làm chi phí sản xuất tăng lên; và

 Các đợt thanh tra môi trường ở Trung Quốc làm giảm nguồn cung chung

Cùng với hiệu quả hoạt động tốt hơn

 Sản lượng tăng 2%

 Lượng cấp liệu máy nghiền tăng 7% và thời gian chạy máy tăng từ 95,5% lên 95,7% trong năm 2017

 Tỷ lệ thu hồi vonfram tăng từ 63% trong năm 2016 lên 66% trong Quý 4/2017 và theo kế hoạch sẽ tăng lên hơn 70% 

trong năm 2018.

 Tỷ lệ nguyên liệu tiêu hao trong chế biến giảm 1%

3,642 

6,357 

12,926 

3,888 

6,483 

13,669 

Quặng chế biến 
(kt)

Tinh quặng 
vonfram (t)

Sản lượng tương 
đương vonfram (t)

2016 2017
Giá cả hàng hoá trung 

bình

Trung bình

2016

Trung bình

2017
% Thay đổi

Tại 

31/12/2016

Tại

31/12/2017

Giá APT Châu Âu thấp

(USD/MTU)
182 239 31,3% 187 294

Giá Bismuth thấp

(USD/lb)
4,3 4,8 11,6% 4,6 5,1

Đồng (USD/t) 4.863 6.166 26,8% 5.501 7.157

Florit cấp axit (USD/t) 260 345 32,7% 260 410

2%
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…đem lại doanh thu kỷ lục và bắt đầu cho thấy dòng tiền USD 
ổn định.

4,049

2,055

5,405

2,784

7,200

3,200 -
3,600

Doanh thu EBITDA

2016 2017 2018

30%+ 35%

(1,022)

442

819

2015 2016 2017

DÒNG TIỀN TỰ DO1

(tỷ đồng)

10,704 
11,150 11,373 

2015 2016 2017

8.7x 5.4x 4.1x

SỐ DƯ NỢ

(tỷ đồng)

Kết quả kinh doanh 2017: 

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 30% trong năm 2017

Bắt đầu cho thấy dòng tiền USD ổn định

 Dòng tiền tự do là 819 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2016

 Tỷ lệ Nợ/EBITDA giảm từ 5,4 lần xuống còn 4,1 lần

Mục tiêu 2018:

Tăng trưởng doanh thu trên 30% và lợi nhuận 15-30% trong năm 2018 

Tăng trưởng lợi nhuận thuần cao hơn do:

 Giảm đòn bẩy tài chính với lượng tiền mặt tự do ổn định làm giảm chi phí tài chính

 Tối ưu hoá công suất chế biến với nguồn cung tinh quặng vonfram từ bên thứ 3  tăng thị phần toàn cầu

1 Dòng tiền tự do được tính từ EBITDA và được điều chỉnh cho những thay đổi từ vốn lưu động, thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo và

CAPEX

30%+ 15-30%

Tỷ lệ Nợ/EBITDA
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TCB: tăng trưởng hai chữ số đến từ chiến lược đặt khách hàng
làm trọng tâm

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng
cao1...

...nhờ thu nhập lãi thuần tăng 9% và chi phí tài trợ

vốn thấp

...và thu nhập không chịu lãi (đã loại trừ các khoản
thu nhập bất thường) tăng 21%.

1. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh (“TOI”) được tính dựa trên tổng thu nhập lãi thuần, chi phí thuần và hoa hồng, các khoản lời thuần từ giao

dịch ngoại tế, giao dịch chứng khoán, đầu tư chứng khoán, các khoản lời thuần từ các thu nhập khác và thu nhập từ các khoản đầu tư vào các

công ty khác

11.9 

16.3

2016 2017

THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH (nghìn tỷ đồng)

38%

8.14 
8.93

2016 2017

THU NHẬP LÃI THUẦN
(nghìn tỷ đồng )

10%

20.7% 24.1%

Tài khoản tiền 

gửi không kỳ 

hạn (CASA) trên 

tổng huy động

Thúc đẩy chủ yếu bởi bảo hiểm, thẻ tín dụng và quản

lý tài sản

1.96 

2.37

2016 2017

THU NHẬP KHÔNG CHỊU 
LÃI (đã loại trừ các khoản

thu nhập bất thường)

21%
16.5% 14.5%

% trên Tổng thu 

nhập từ hoạt 

động kinh doanh
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…kết hợp với nền tảng hoạt động chi phí thấp nhất cùng với bảng cân 
đối kế toán vững mạnh nhằm đem lại ROE trên 30%

Nền tảng vận hành hiệu quả…

4.3 

4.7 

2016 2017

CHI PHÍ VẬN HÀNH
(nghìn tỷ đồng)

Tỷ lệ an toàn vốn cao hơn mức quy định sau khi mua lại

cổ phiếu quỹ

13.1%

12.7%

2016 2017

TỶ LỆ AN TOÀN VỐN

Hoàn tất trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu

đã bán cho VAMC

3.1 

6.4 

2016 2017

LỢI NHUẦN THUẦN
(nghìn tỷ đồng)

2.9 

0

2016 2017

TRÁI PHIẾU VAMC ĐANG 
SỞ HỮU

(nghìn tỷ đồng)

35.3% 31.5%

Tỉ lệ chi phí/thu nhập

(loại trừ yếu tố bất

thường)

Giúp Lợi nhuận thuần và Lợi nhuận trên vốn chủ

sở hữu (ROE) tăng trưởng cao với chi phí thấp

2x
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Phần III: Triển vọng tài chính hợp nhất năm 2018
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Triển vọng sơ khởi cho MSN năm 2018

43.3 

37.6 

~45.2

2016 2017 2018

DOANH THU
(nghìn tỷ đồng)

20%

Doanh thu hợp nhất tăng trưởng 20% xuyên suốt tất cả các lĩnh vực kinh doanh

 MCH tăng trưởng trên 20% + MNS tăng trưởng 1 chữ số + MSR tăng trưởng trên 30%

Lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng trưởng trên 50% (loại trừ khoản thu nhập/ chi phí bất thường) do

 Hiệu quả đầu tư vào chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (“SG&A”): SG&A dự kiến giảm hơn 350 điểm cơ bản

 Tiếp tục giảm đòn bẩy tài chính

 Giảm tỷ lệ Nợ/EBITDA xuống mức khoảng 3 lần vào cuối năm 2018

 Giảm chi phí tài chính thuần từ 3.200 tỷ đồng xuống còn dưới 3.000 tỷ đồng vào năm 2018

2.8 3.1 
2.2 

~3.4

2016 2017 2017 (loại trừ 
các khoản thu 
nhập/chi phí 
bất thường)

2018

LỢI NHUẬN THUẦN SAU LỢI ÍCH THIỂU SỐ
(nghìn tỷ đồng)

~10%

50%+

So với. 2017

So với

2017 

(Loại trừ

khoản thu

nhập/chi 

phí bất

thường)

Biên lợi nhuận

thuần

6% 8% 6% 8%
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Các khoản đầu tư nhằm thực hiện kế hoạch 2018

4,800

1,300

2,450

1,050

MCH MNS MR Total

ĐẦU TƯ CAPEX NĂM 2018
(tỷ đồng)

 Đầu tư vào mở rộng

công suất sản xuất

nước mắm

 Đầu tư cho thịt chế

biến

 Xây dựng tổ hợp chế

biến thịt

 Xây dựng đập đuôi

quặng

 Bồi thường đất và quản

lý môi trường


