
Kết quả kinh doanh
nửa đầu năm 2018



(Tỷ đồng) Quý 1/2017 Quý 2/2017 Nửa đầu 2017 Quý 1/2018 Quý 2/2018 Nửa đầu 2018 Tăng trưởng Q2
Tăng trưởng
nửa đầu năm

Doanh thu thuần 8,540 9,479 18,019 8,274 9,184 17,458 (3)% (3)%
MCH
MNS
MSR

2,011 3,485 5,496 3,586 3,940 7,526 13% 37% 
5,353 4,611 9,964 3,201 3,492 6,693 (24)% (33)%
1,176 1,383 2,559 1,487 1,752 3,239 27% 27% 

EBITDA 1,863 1,855 3,718 2,606 2,541 5,147 40% 38% 
MCH
MNS
MSR
Lợi nhuận từ công ty liên kết

194 502 696 1,004 905 1,908 80% 174% 
727 384 1,111 341 300 640 (22)% (42)%
634 641 1,275 787 904 1,691 41% 33% 
325 347 672 517 451 968 30% 44% 

Lợi nhuận phân bổ cho Cổ đông
Công ty 237 218 455 816 2,215 3,031 916% 566% 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh chính phân bổ cho Cổ
đông Công ty 237 218 455 816 743 1,559 241% 243% 
Biên EBITDA 21.8% 19.6% 20.6% 31.5% 27.7% 29.5%
MCH
MNS
MSR

9.6% 14.4% 12.7% 28.0% 23.0% 25.4%
13.6% 8.3% 11.2% 10.6% 8.6% 9.6%
53.9% 46.4% 49.8% 52.9% 51.6% 52.2%

Biên lợi nhuận phân bổ cho Cổ
đông Công ty 2.8% 2.3% 2.5% 9.9% 24.1% 17.4%
Biên lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh chính phân bổ cho Cổ
đông Công ty 2.8% 2.3% 2.5% 9.9% 8.1% 8.9%
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Masan tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng trưởng: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính tăng 3 lần trong 
nửa đầu năm 2018 và MNS đang trên đà tăng trưởng trở lại

1

1

1) Tăng trưởng mạnh
mẽ tại MCH và MSR

3) EBITDA và Biên lợi nhuận
thuần trong hoạt động kinh
doanh chính tăng lần lượt là
30% và 9%

2) Kết quả nửa đầu năm
2018 tiếp tục bị ảnh hưởng
khủng hoảng giá heo
nhưng kết quả Quý 2/2018
tăng 9% so với Quý 1/2018

1 EBITDA là lợi nhuận thuần sau thuế của MSN, cộng lại ảnh hưởng của chi phí tài chính thuần, thuế, khấu hao và phân bổ lợi thế thương mại. Đóng góp của
công ty liên kết là Ngân hàng Techcombank (“TCB”) được ghi nhận ở đây do mức đóng góp lớn cvào kết qủa tài chính của MSN.

2 Bao gồm lợi nhuận một lần (không phải kinh doanh chính) là1.472 tỷ đồng từ “deemed disposal” of the Company’s interest in Techcombank nhờ vào kết quả
phát hành vốn cổ phần với giá cao hơn giá ghi sổ của Công ty.

§ Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông Công ty từ hoạt động kinh doanh chính tăng 3,4 lần trong nửa đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 lên 1.559 tỷ đồng và biên lợi nhuận thuần đạt 8,9% trong 
nửa đầu năm 2018 so với mức 2,5% vào cùng kỳ năm 2017. Nếu tỷ lệ sở hữu của Công ty tại TCB vào nửa đầu năm 2017 bằng tỷ lệ sở hữu trung bình nửa đầu năm 2018, lợi nhuận của lĩnh vực
kinh doanh chính sẽ tăng 5,3 lần.

§ Lợi nhuận chính cải thiện cho thấy quản lý hiệu quả làm giảm chi phí bán hàng và chi phí tài chính thuần.

§ Công ty đã giúp nâng cao tỷ suất sinh lời cho các nhà đầu tư: tỷ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu trung bình (ROAE) là 22% trong nửa đầu năm 2018 so với mức 15% trong năm 2017.

3

3

4

4) Doanh thu hàng quý tăng xuyên suốt các lĩnh vực
kinh doanh trong Quý 2/2018 so với Quý 1/2018

2
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MCH là động lực tăng trưởng chính của Masan trong nửa đầu năm 2018 nhờ vào tăng trưởng doanh thu
mạnh của danh mục các sản phẩm cốt lõi…

§ Doanh thu thuần tăng 42% với 70% đến từ tăng trưởng sản
lượng và 30% từ tăng giá bán

§ Doanh thu từ nhãn hiệu cốt lõi = 90% + sản phẩm mới (Nam 
Ngư Nhãn Vàng, Nam Ngư Phú Quốc, Chin-su Mặn Mà, Tam 
Thái Tử Thượng Hạng) = 10%

§ Đóng góp doanh thu của sản phẩm cao cấp (sản phẩm Chin-
su, Nam Ngư Phú Quốc, Nam Ngư Nhãn Vàng, Tam Thái Tử
Thượng Hạng…) tăng 25% trong Quý 2/2018 so với 20% trong 
Quý 2/2017

§ Doanh thu tăng trưởng 37% với 85% đến từ tăng trưởng sản
lượng và 15% từ tăng giá bán

§ Doanh thu từ nhãn hiệu cốt lõi = 90% và sản phẩm mới (mì ly
Omachi, Tiến Vua) = 10%

§ Mì ly Omachi, một giải pháp cho bữa ăn hoàn chỉnh, dự kiến
sẽ đóng góp 10%-12% cho doanh thu của Omachi trong năm
2018

§ Các nhãn hiệu cốt lõi như Vinacafé và Wake-up đang phục hồi

§ Tăng trưởng chủ yếu nhờ vào tăng trưởng sản lượng

596 861
1,457

- - -

976 1,021 

1,996 

Quý 1 Quý 2 Nửa đầu năm

Doanh thu thực phẩm tiện lợi
(tỷ đồng)

166 392 558
- - -267 381 648 

Quý 1 Quý 2 Nửa đầu năm

Doanh thu cà phê
(tỷ đồng)

764
1,377

2,141

- - -

1,565 1,474 

3,038 

Quý 1 Quý 2 Nửa đầu năm

Doanh thu gia vị
(tỷ đồng)

Thực tế 2017 

Thảo luận kết quả nửa đầu năm 2018

Thực tế 2018

GIA VỊ

THỰC PHẨM TIỆN 
LỢI

CÀ PHÊ

42% so với năm trước

37% so với năm trước

16% so với năm trước

Nguồn: Số liệu từ Ban Điều hành

Danh mục cốt lõi của MCH: đẩy mạnh thương hiệu cốt lõi + sản phẩm mới
cao cấp
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§ Doanh thu tăng 24%, nhờ vào tăng trưởng ~50% 
của nước tăng lực

§ Tung nước tăng lực Compact vào cuối tháng
4/2018

§ Điểm bán đồ uống tăng từ 75.000 trong năm 2017 
lên 90.000

§ Liên doanh với Junju Ham – nhà sản xuất thịt chế
biến hàng đầu Hàn Quốc, sẽ giúp chuyển giao
công nghệ để đưa phát kiến vào các sản phẩm
mới tung ra vào cuối năm 2018

§ Nhãn hiệu bia cao cấp “Sư Tử Trắng King” tung
ra vào tháng 4/2018

§ Tập trung mang đến các sản phẩm bia ở các
phân khúc khách hàng khác nhau

§ Tiếp tục hoàn thiện chiến lược bán hàng tại kênh
hàng quán

Thảo luận kết quả nửa đầu năm 2018

ĐỒ UỐNG

BIA

THỊT CHẾ BIẾN

363
629

992

- - -

514 
719 

1,233 

Quý 1 Quý 2 Nửa đầu năm

Doanh thu đồ uống
(tỷ đồng)

34 53 88
- - -36 45 81 

1Q 2Q 1H

Doanh thu thịt chế biến
(tỷ đồng)

14 22 36- - -
91 99 

189 

Quý 1 Quý 2 Nửa đầu năm

Doanh thu bia
(tỷ đồng)

24% so với năm trước

(8)% so với năm trước

5.3x so với năm trước

Nguồn: Số liệu từ Ban Điều hành

Sản phẩm tăng trưởng mới của MCH: mở rộng danh mục + phân phối

…và danh mục sản phẩm tăng trưởng tiềm năng.

Thực tế 2017 

Thực tế 2018



335 556 

996 599 

1,331
1,154

Nửa đầu 2017 Nửa đầu 2018

ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO & KHUYẾN MÃI (A&P)
(tỷ đồng)

Marketing Doanh thu

7%6%

18% 8%

5

Tăng trưởng của MCH đến từ hệ thống phân phối vững mạnh và tập trung xây dựng thương hiệu…

1,016
785 735

30 

18 
15 

Quý 4/2017 Quý 1/2018 Quý 2/2018

HÀNG TỒN KHO TẠI NHÀ PHÂN PHỐI
(tỷ đồng)

Mức tồn kho Ngày tồn kho

(28)%

Đầu tư marketing tăng 66%
Đầu tư bán hàng giảm 40%

Quý 4/2017 so với
Quý 2/2018

Nửa đầu 2017 so với
nửa đầu 2018

% của doanh thu

1,331 1,154 

292 
300 

400 
435 

2,023
1,890

Nửa đầu 2017 Nửa đầu 2018

CHI PHÍ BÁN HÀNG & 
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

(tỷ đồng)

Đầu tư A&P Logistics Khác

37%
25%

• MCH trở lại là một trong ba công ty đầu tư xây dựng thương
hiệu lớn nhất

• Các sản phẩm mới tiếp tục là động lực tăng trưởng

Nguồn: Số liệu từ Ban Điều hành

• Hàng tồn kho duy trì ở mức tối ưu là 2-3 tuần
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5,496

7,526 

Nửa đầu năm

Doanh thu thuần MCH
(tỷ đồng)

2017 2018

696

1,908 

Nửa đầu năm

MCH EBITDA
(tỷ đồng)

2017 2018

…giúp tăng trưởng lợi nhuận lớn hơn cả tăng trưởng doanh thu.

13%

25%

37%

174%

% của doanh thu % của doanh thu

§ Doanh thu thuần tăng trong nửa đầu năm 2018 nhờ 
vào doanh thu bán hàng từ nhà phân phối đến nhà 
bán lẻ tăng do các khoản đầu tư vào thương hiệu 
nhằm kích cầu tiêu dùng.

§ Biên EBITDA trong nửa đầu năm 2018 tăng gấp đôi 
lên 25,4% so với mức 12,7% trong nửa đầu năm 
2017 chủ yếu là do hoàn tất chiến lược giảm tồn 
kho.

§ Chi phí SG&A của MCH giảm đáng kể từ 36,8% 
của doanh thu trong nửa đầu năm 2017 còn 25,1% 
của doanh thu trong nửa đầu năm 2018
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MNS tiếp tục bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng giá heo trong nửa đầu năm 2018…

5,353 
4,611 

9,964 

3,201 3,492 

6,693 

Quý 1 Quý 2 Nửa đầu năm

Doanh thu thuần MNS
(tỷ đồng)

2017 2018

1,111

640 

Nửa đầu năm

MNS EBITDA
(tỷ đồng)

2017 2018

(33)%

(42)%

11%

9%

% của doanh thu

• EBITDA nửa đầu năm 2018 giảm 42% so với cùng kỳ 2017
xuống còn 640 tỷ, do doanh thu thấp hơn và mức đóng góp 
lớn hơn từ Bio-zeem “Xanh”, dòng sản phẩm trung cấp.

• Doanh thu thuần của MNS tiếp tục bị ảnh hưởng bởi giá
heo giảm sâu kỷ lục, với giá heo hơi rơi vào khoảng 30.000 
đồng/kg trong gần suốt năm 2017 và Quý 1/2018. Tuy 
nhiên, gần đây giá heo hơi đã tăng trở lại, đạt mức 48.000
đồng/kg lần đầu tiên sau khủng hoảng.

• Trong bối cảnh thị trường phục hồi, MNS đã đạt doanh thu 
thuần là 3.492 tỷ đồng vào Quý 2/2018, tăng 9,1% so với
3.201 tỷ đồng trong Quý 1/2018.
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…nhưng thị trường đã cho thấy dấu hiệu phục hồi từ Quý 2/2018.

Giá duy trì trên 35.000 đồng/kg trong những tháng vừa qua

Sản lượng của MNS

39.0
45.2 41.7

36.8
29.6

23.8
30.8 27.3 29.2

42.0

39.3 
43.2 

36.4 
31.8 

25.7 
20.7 

31.1 28.3 31.4 

43.9 

Quý 1/2016 Quý 2/2016 Quý 3/2016 Quý 4/2016 Quý 1/2017 Quý 2/2017 Quý 3/2017 Quý 4/2017 Quý 1/2018 Quý 2/2018

Giá heo hơi
(nghìn đồng/kg – Trung bình quý) Nam Bắc

DẤU HIỆU THỊ TRƯỜNG PHỤC HỒI BỀN VỮNG: 
Gần đây giá heo hơi đã tăng trở lại, đạt mức 
48.000 đồng/kg lần đầu tiên sau khủng hoảng. Ban 
Điều hành cho rằng mức giá này sẽ duy trì do 
nguồn cung heo đang thiếu hụt. 

THỊ TRƯỜNG CHUYỂN TỪ CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆT 
SANG NĂNG SUẤT CAO: Cám Bio-zeem “Đỏ” -
dòng sản phẩm cao cấp và cho năng suất cao nhất 
của Masan đã đạt tăng trưởng doanh thu 36% 
trong tháng 6 so với tháng 4/2018. Điều này giúp 
Ban điều hành có thêm tự tin vào viễn cảnh của thị 
trường.

Nguồn: Số liệu từ Ban Điều hành

540 
617 

662 
707 

554 
486 470 442 

353 360 

Quý 1/2016 Quý 2/2016 Quý 3/2016 Quý 4/2016 Quý 1/2017 Quý 2/2017 Quý 3/2017 Quý 4/2017 Quý 1/2018 Quý 2/2018

Sản lượng thức ăn chăn nuôi bán ra
(nghìn tấn)
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MSR đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong nửa đầu năm 2018…

2,559 

3,239 

Nửa đầu năm 2017 Nửa đầu năm 2018

Doanh thu thuần
(tỷ đồng)

1,275 
1,691 

50% 52%

Nửa đầu năm 2017 Nửa đầu năm 2018

EBITDA (tỷ đồng)

27%

Biên EBITDA

33%

% của doanh thu

63 
300 

2%
9%

Nửa đầu năm 2017 Nửa đầu năm 2018

Lợi nhuận thuần phân bổ cho
cổ đông (NPAT Post-MI) 

(tỷ đồng)
Biên NPAT Post-MI

377%

% của doanh thu

• Sản lượng tinh quặng vonfram khai thác
được là 2.914 tấn trong nửa đầu năm 2018 
so với 3.324 tấn trong nửa đầu năm 2017

• Giá bán cao hơn bù đắp vào chi phí khai
thác và chế biến tăng

• Quý thứ hai liên tiếp MSR ghi nhận lợi
nhuận phân bổ kỷ lục
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…nhờ vào hiệu quả hoạt động được cải thiện và giá vonfram tăng.

191 210 230 
284 

308 328 328 339 350+

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

Giá vonfram APT thấp (USD/mtu – Trung bình quý)

Actual Forecast

64%
66%

68% 69%
72%

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

Tỷ lệ thu hồi vonfram (%)

Thực tế Dự báo

TỶ LỆ THU HỒI VONFRAM CAO HƠN TRONG NỬA ĐẦU 
NĂM 2018: Việc nâng cấp quy trình tuyển vonfram giúp tăng tỷ
lệ thu hồi vonfram thêm 4,5% so với cuối năm 2017

GIÁ VONFRAM TĂNG do Trung Quốc tiếp tục duy trì hoạt 
động thanh tra môi trường và áp dụng quota xuất khẩu làm
giảm nguồn cung

Nguồn: Số liệu từ Ban Điều hành



455 (166)
402 

309 

809 

167 (102)
(324) 8 

1,559 

1,472

3,031 

NPAT 1H17 Doanh thu thấp 
hơn

Biên lợi nhuận 
gộp cao hơn

Lợi nhuận từ 
công ty liên kết

Cải thiện SG&A Chi phí tài 
chính thấp hơn

Thuế doanh 
nghiệp

Lợi ích cổ đông 
thiểu số

Khác NPAT ngành 
cốt lõi nửa đầu 

218

“Giả định” bán 
một phần tỉ lệ 
sở hữu trong 

công ty liên kết 
- Techcombank

NPAT nửa đầu 
2018

11

Kết quả là Masan đã có kết quả lợi nhuận nửa đầu năm kỷ lục…

1

2 3 4

1 § Doanh thu thuần tăng trong
MCH và MSR (hai công ty có
biên lợi nhuận cao) bù đắp
vào doanh thu thấp hơn của
MNS giúp lợi nhuận gộp tăng
trong nửa đầu năm 2018 so 
với cùng kỳ năm 2017

2 § Chi phí SG&A thâp hơn 
sau khi hoàn tất giảm tồn
kho trong nửa đầu năm
2017 và tập trung vào xây
dụng thương hiệu

§ Tối ưu hóa đội ngũ bán
hàng do MNS đơn giản
hóa chính sách bán
hàng trong nửa đầu
năm 2018

3 § Chi phí tài chính thuần
thấp hơn do đã thanh toán
5.200 tỷ đồng cho trái chủ
năm 2017

4 § Tăng nộp thuế
doanh nghiệp và
lợi ích thiểu số
tăng do lợi nhuận
tăng nửa đầu năm
2018

Phân tích lợi nhuận thuần hợp nhất phân bổ cho Cổ đông Công ty trong nửa đầu năm 2018 

1

5 § Bao gồm thu nhập một lần là 1.472 tỷ đồng
từ “giả định” bán một phần tỉ lệ sở hữu
trong công ty liên kết - Techcombank”
(deemed disposal) nhờ vào kết quả phát
hành vốn cổ phần với giá cao hơn giá trị
ghi sổ khoản đầu tư của Công ty.

§ Khoản thu nhập một lần này là minh chứng
cho quyết định đúng đắn khi Công ty vẫn
vẫn giữ lợi ích kinh tế tại Techcombank
xuyên suốt thời gian khủng hoảng tài chính
và đặt niềm tin vào khả năng ngân hàng trở
thành một tổ chức tài chính hàng đầu.
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…trong khi vẫn tiếp tục duy trì bảng cân đối kế toán vững mạnh.

9,166 8,942 8,105 

25,630 25,655 26,628 

34,796 34,597 34,733 

2017 Quý 1/2018 Quý 2/2018 Ước 
tính

Nợ vay
(tỷ đồng)

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

9,396 10,139 10,826 

3.7 

3.4 

3.2 

2017A 1Q18A 2Q18E

Nợ/EBITDA (lần)

EBITDA (trailing 12 tháng) Nợ / EBITDA

7,417 
4,391 6,098 

2017 Quý 1/2018 Quý 2/2018

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền
(tỷ đồng)

Tiền mặt

§ Với mục tiêu tiếp tục giảm nợ vay, Nợ/EBITDA năm 2018 
sẽ chỉ còn 3,0 lần (sử dụng dự báo mức EBITDA thấp là
11.150 tỷ đồng của MSN)
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Dự báo kết quả kinh doanh năm 2018

1

2

3

1 § Đà tăng trưởng được duy trì (doanh
thu thuần nửa đầu năm 2018 tăng
37% so với cùng kỳ 2017)

§ Tính thời vụ (Nửa cuối thường đóng
góp khoảng 60% doanh thu cả năm)

§ Các rủi ro chính: Việc tiêu thụ các
sản phẩm mới của MCH có thể chậm
và khả năng trì hoãn việc tung một số
sản phẩm mới ra thị trường.

2 § Giá heo phục hồi bền vững khiến
người chăn nuôi tăng đàn và tăng
năng suất

§ Thị trường cần thời gian để
phục hồi: Khủng hoảng giá heo
kéo dài hơn dự kiến và tốc độ tái
đàn có thể sẽ chậm hơn sẽ ảnh
hưởng đến doanh thu. 

3 § Giá vonfram có thể sẽ tiếp
tục tăng cao

§ Cải thiện hiệu quả vận
hành

4

4 § Đang đi theo đúng mục tiêu
lợi nhuận

4

(Tỷ đồng) 2017 2018 Thấp 2018 Cao Nửa đầu 
2017

Nửa đầu
2018

Nửa cuối 
2017

Nửa cuối 
2018 Thấp

Nửa cuối
2018 Cao

Tăng trưởng
nửa cuối

2018 

Doanh thu 37,621 45,150 47,000 18,019 17,458 19,602 27,692 29,542 41%  - 51%  

MCH 13,526 17,900 19,500 5,496 7,526 8,029 10,374 11,974 29%  - 49%  

MNS 18,690 19,950 19,500 9,964 6,693 8,726 13,257 12,807 52%  - 47%  

MSR 5,405 7,300 8,000 2,559 3,239 2,846 4,061 4,761 43%  - 67%  

EBITDA 9,396 11,150 11,900 3,718 5,147 5,678 6,003 6,753 6%  - 19%  
Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ
đông của Công ty trong hoạt động
kinh doanh chính 2,1701 3,400 4,000 455 1,5592 1,7151 1,841 2,441 7% - 42%

Biên EBITDA 25% 25% 25% 21% 29% 29% 22% 23%
Biên lợi nhuận thuần phân bổ cho
Cổ đông của Công ty trong hoạt
động kinh doanh chính 6% 8% 9% 3% 9% 9% 7% 8%

1) Không bao gồm khoản thu nhập một lần từ việc bán trái phiếu chuyển đổi của Techcombank là 933 tỉ đồng vào nửa cuối 2017
2) Không bao gồm lợi nhuận một lần (không phải kinh doanh chính) là 1.472 tỷ đồng từ “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 của 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.


