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DỰ BÁO LỢI NHUẬN NĂM 2019 

 

Kính thưa Quý Cổ đông, 

 

Năm 2018 đánh dấu một mốc quan trọng trong công cuộc chuyển mình của Masan 

Resources, từ một công ty khai thác và chế biến khoáng sản trở thành một doanh nghiệp có 

tầm ảnh hưởng quan trọng trong ngành công nghiệp vật liệu toàn cầu. Hai dòng sản phẩm  

mang lại doanh thu lớn nhất đối với hoạt động của Công ty - Vonfram và Florit – hiện được 

coi là nguồn nguyên liệu chiến lược đối với nhiều chính phủ trên thế giới bởi những tính năng 

độc đáo, và những vật liệu công nghệ cao được chế biến sâu từ chúng. Năm 2018, MSR đã 

mua lại thành công toàn bộ quyền sở hữu đối với Nhà máy Chế biến Hóa chất Vonfram 

(“Nhà máy APT”) của Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H.C.Starck và đổi tên 

doanh nghiệp này thành Công ty TNHH Vonfram Masan. Các sản phẩm Hóa chất Vonfram 

của Công ty hiện nay được xuất khẩu dưới tên nhãn hiệu mới trên bao bì sản phẩm, do vậy 

tên tuổi của Masan đã được nhận diện một cách trọn vẹn về chất lượng của những sản phẩm 

được sản xuất chính tại Việt Nam. 

 

Năm 2018 là một năm tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2017, được dẫn dắt chủ yếu bởi tốc độ 

tăng trưởng đầu tư ở các nền kinh tế phát triển, sự ổn định của kinh tế Đông Á, và sự hồi 

phục từ tình trạng suy trầm ở một số nền kinh tế đang phát triển cũng như những nền kinh tế 

của Cộng đồng Các quốc gia độc lập (CIS). Đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2018 

được củng cố bởi chính sách tài khóa mở rộng ở Mỹ và tiêu dùng cá nhân mạnh mẽ ở những 

nền kinh tế châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, là những điểm sáng đã 

làm giảm bớt ảnh hưởng từ sự chững lại ở những nền kinh tế lớn thuộc khu vực Trung Âu và 

châu Phi. 

 

Kết quả là giá bán của các hóa chất và kim loại công nghiệp tiếp tục tăng trong nửa đầu của 

năm, tiếp tục xu hướng của năm trước. Vonfram và Florit đều ghi nhận mức tăng trưởng hai 

con số so với cùng kỳ. Cụ thể, giá vonfram tham khảo trung bình (Giá APT Châu Âu Thấp) 

tăng 29% so với cùng kỳ và kết thúc năm ở mức 270USD/ tấn khô, giá florit tăng 43% so với 

cùng kỳ và kết thúc năm ở mức 565USD/tấn. Công ty đã tận dụng tốt đòn bẩy từ giá cả từ sản 

lượng kỷ lục đối với tất cả các dòng sản phẩm ngoại trừ APT, mặt hàng giảm 5,2% so với 

cùng kỳ do sản lượng khai thác thấp hơn 15% so với cùng kỳ tại mỏ Núi Pháo, nguyên nhân 

do ảnh hưởng bởi chất lượng nguyên liệu đầu vào, mặc dù tỷ lệ thu hồi đã tăng lên hơn 4%. 

Để khắc phục tình trạng này, Công ty đã tăng cường việc mua nguyên liệu thô từ các bên thứ 

ba. Sản lượng florit tăng 2%, sản lượng đồng tăng 11% và sản lượng bismuth tăng 13% trong 

bối cảnh số lượng và chất lượng nguyên liệu đưa vào chế biến có biến động, nhưng tỷ lệ thu 

hồi theo chiều hướng tăng. Mặc dù có sự gia tăng rõ rệt trong việc mua nguyên liệu thô từ 

bên thứ ba, nhưng do tiếp tục tập trung vào cải thiện hiệu suất và quản lý chi phí, biên 

EBITDA chỉ giảm nhẹ và ở mức khả quan là 49%. Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông đạt 

mức kỷ lục 664 tỷ VNĐ, tăng 458 tỷ VNĐ so với cùng kỳ năm trước.  

 

Dựa vào những kết quả đạt được trong năm 2018, Công ty dự báo rằng trong năm 2019 

doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông sẽ tiếp tục tăng trưởng, và giá bán cho hai dòng sản phẩm 

chính là vonfram và florit sẽ giữ được đà tăng. Thêm vào đó, các công việc khai thông tắc 

nghẽn đang được tiến hành tại Nhà máy Chế biến Hóa chất Vonfram Masan đã làm phát lộ 
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công suất chế biến tiềm năng. Trong năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục gia tăng việc mua nguyên 

liệu thô từ bên thứ ba để tận dụng phần công suất vượt trội này. 

 

Việc kiểm soát và quản lý chi phí sẽ tiếp tục là cốt lõi cho các nguyên tắc hoạt động của 

Công ty. Trong năm 2019, Công ty cũng tập trung vào việc cắt giảm chi phí hoạt động và cải 

thiện hơn nữa dòng tiền. Các khoản tiền nhàn rỗi dự kiến sẽ được sử dụng để trả bớt nợ.  

 

Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại của Công ty và điều kiện 

chung của thị trường, chúng tôi tin rằng các thông tin dưới đây sẽ phản ánh ước tính hợp lý 

về dự báo lợi nhuận của Công ty trong năm nay: 

 

(Tỷ đồng) 
Kế hoạch 2019 Thực hiện 

2018 

Tỷ lệ tăng trưởng 

Thấp Cao Thấp Cao 

Doanh thu thuần 7.700 8.500 6.865 12% 24% 

Lợi nhuận sau 

thuế phân bổ cho 

cổ đông của 

Công Ty 

 

700 1.000 664 5% 51% 

 

 

Trân trọng, 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

CRAIG RICHARD BRADSHAW 

Tổng Giám đốc 
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Khuyến cáo đối với các Nhận định về tương lai 

 

Báo cáo này chứa đựng những thông tin có thể bao hàm những “nhận định về tương lai”. Nói 

chung, các từ ngữ “tin tưởng”, “kỳ vọng”, “dự định”, “nhắm đến”, “ước tính”, “dự kiến”, “dự 

phóng”, “sẽ” và những từ ngữ tương tự xác định các nhận định về tương lai, mà nhìn chung 

không phải là các sự kiện đã xảy ra thực tế. Tuy nhiên, việc một nhận định không có các từ 

ngữ này hoặc các từ ngữ tương tự không có nghĩa là nhận định đó không phải là nhận định về 

tương lai. Toàn bộ các nhận định về kết quả hoạt động, các sự kiện hoặc sự phát triển mà 

chúng tôi kỳ vọng hoặc dự kiến sẽ xảy ra trong tương lai – bao gồm các nhận định về mức độ 

tăng trưởng, thị phần bán hàng và lợi nhuận trên mức độ tăng trưởng thị phần, và các nhận 

định về quan điểm chung đối với kết quả hoạt động trong tương lai – là những nhận định về 

tương lai. 

 

Ban điều hành tin rằng những nhận định về tương lai là hợp lý tại thời điểm được đưa ra. Tuy 

nhiên các nhà đầu tư cần lưu ý không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ nhận định về tương lai 

nào trong báo cáo này bởi vì các nhận định về tương lai này được đề cập vào ngày lập báo 

cáo. Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải cập nhật hoặc 

sửa đổi công khai đối với bất kỳ nhận định nào, cho dù có xuất hiện những thông tin mới, 

những sự kiện tương lai hoặc bất kỳ diễn biến nào khác, ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu 

của pháp luật. Ngoài ra, những nhận định về tương lai còn tùy thuộc vào nhiều rủi ro và 

những bất trắc có thể khiến kết quả được kiểm toán hoàn toàn khác biệt so với những kết quả 

trước đây của Công ty và những kỳ vọng hoặc mong đợi hiện tại của chúng tôi. Những rủi ro 

này bao gồm các rủi ro về định giá sản phẩm và giá bán của Công ty đối với Vonfram, Đồng, 

Florit và Bismuth được xác định bởi, hoặc có liên quan đến giá cả trên thị trường thế giới, mà 

đã từng xảy ra biến động lớn. Sự biến động về giá sản phẩm có thể xảy ra do các thay đổi về 

giá từ các yếu tố kinh tế và địa chính trị toàn cầu, nhu cầu của ngành công nghiệp, nguồn 

cung tăng do sự phát triển của các nguồn tài nguyên hữu ích mới, thay đổi công nghệ, sản 

phẩm thay thế và các khoản thuế của nhà nước. Sự biến động về tốc độ tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu tiềm ẩn tác động bất lợi đến nhu cầu và giá cả hàng hóa trong tương lai. Điều này 

cũng tiềm ẩn tác động tiêu cực đến lợi nhuận và dòng tiền trong tương lại. Những rủi ro và 

bất trắc này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, những nội dung được đề cập tại các phần 

khác của báo cáo này và những nội dung được đề cập tại từng thời điểm trong các báo cáo 

tương lai của chúng tôi được nộp cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. 

 

Báo cáo này không được phát hành tại Hoa Kỳ. Báo cáo này và các thông tin chứa đựng 

trong báo cáo này không phải là một bản chào bán chứng khoán tại Hoa Kỳ. Chứng khoán có 

thể không được phép chào bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký theo Luật Chứng khoán năm 

1933 của Hoa Kỳ, như được sửa đổi, hoặc không được miễn đăng ký. Bất kỳ việc chào bán 

công khai nào đối với chứng khoán tại Hoa Kỳ sẽ phải được thực hiện bằng bản cáo bạch mà 

có thể được cung cấp bởi tổ chức phát hành chứng khoán hoặc người nắm giữ các chứng 

khoán được chào bán và sẽ có các thông tin chi tiết về công ty và ban điều hành công ty cũng 

như báo cáo tài chính. 

 


