
 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Nguồn cung thu hẹp khiến lượng đơn hàng và giá vonfram tăng mạnh  

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2018 – Công ty Cổ phần Masan Tài Nguyên (HNX-UpCOM: “MSR”, “Masan Resources” 

hoặc “Công ty”), một trong những công ty chế biến khoáng sản và sản xuất hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất tại 

Việt Nam, xin hân hạnh công bố kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2017.   

Nhờ giá của tất cả các sản phẩm của Công ty đều tăng đáng kể cùng với nâng cao hiệu suất sản xuất đã giúp MSR đạt 

được những kết quả kỷ lục. MSR ghi nhận khoản lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông cho năm tài chính 2017 đạt 

206 tỷ đồng, mặc dù hàm lượng quặng vonfram khai thác trong năm thấp hơn.  

KẾT QUẢ KINH DOANH NỔI BẬT NĂM 2017 

 Doanh thu thuần tăng 33,5%: Công ty ghi nhận doanh thu thuần trong năm 2017 đạt 5.405 tỷ đồng, so với cùng 

kỳ năm 2016 là 4.049 tỷ đồng. Giá các sản phẩm của MSR đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá 

vonfram và florit đều tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016. MSR được công nhận là thương hiệu quốc tế dựa 

trên sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy, và đã bắt đầu thể hiện ở kết quả giá bán vonfram và florit trong 

năm của Công ty tăng lên và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Đơn đặt hàng của MSR tiếp tục tăng 

cao hơn nguồn cung do lượng khách hàng mới tìm kiếm một sản phẩm hóa chất thiết yếu cho sản xuất mà không 

có sản phẩm thay thế. 

 EBITDA đạt 2.784 tỷ đồng - EBITDA của Công ty tăng trưởng 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái và biên lợi nhuận 

EBITDA chưa điều chỉnh phát sinh một lần tăng 4,9% nhờ những sáng kiến tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất 

của Công ty. Việc tập trung vào tăng hiệu suất đã giúp thời gian chạy máy và lượng cấp liệu máy nghiền đạt trên 

mức thiết kế, trong khi việc nâng cấp tư liệu sản xuất giúp tăng tỷ lệ thu hồi vonfram và florit. Khả năng thu hồi 

sẽ còn tăng cao hơn khi tối ưu hóa được máy móc.  

 Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông tăng trưởng 88,0% - MSR ghi nhận khoản lợi nhuận thuần có thể phân bổ 

trong năm 2017 đạt 206 tỷ đồng nhờ giá các sản phẩm tăng và việc kiểm soát chi phí chặt chẽ của Ban điều hành 

Công ty. Loại trừ khoản hỗ trợ tài chính từ cổ đông trong năm 2016, lợi nhuận thuần có thể phân bổ cho cổ đông 

của công ty tăng lên 281 tỷ đồng. Ban điều hành tiếp tục làm việc với các bên cho vay để giảm chi phí đi vay và 

tăng lượng tiền mặt để chi trả nợ vay. Các buổi làm việc này đang diễn ra theo chiều hướng tích cực và dự kiến 

sẽ phản ánh vào kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.  

Tỷ đồng 2017 2016 Tăng trưởng 

Kết quả Báo cáo Tài chính Hợp nhất của Masan Resources(1)    
Doanh thu thuần 5.405 4.049 33.5% 

EBITDA(2) 2.784 2.055 35.5% 

Lợi nhuận thuần phân bổ sau thuế (VAS) 206 110 88.0% 
(1) Các số liệu tài chính được dựa theo số liệu của Ban Giám đốc. 
(2) ETBIDA (Lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao) trừ các thu nhập khác và chi phí khác. 
 

 
 
 
 



 
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG: ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TOÀN THẾ GIỚI BỊ THU HẸP CÙNG NHU CẦU TĂNG TRỞ LẠI GIÚP 
CHO GIÁ CẢ HỒI PHỤC VÀ DUY TRÌ XU HƯỚNG TĂNG 

GIÁ CẢ HÀNG HOÁ TRUNG 
BÌNH Đơn vị tính 

Trung bình 
năm 2017 

Trung bình 
năm 2016 % Thay đổi 

Tại 
31/12/2017 

Tại 
31/12/2016 

Giá APT Châu Âu thấp* USD/mtu 239 182 31.3% 294 187 

Mức Bismuth thấp* USD/lb 4,8 4,3 11.6% 5,1 4,6 

Đồng* USD/t 6.166 4.863 26.8% 7.157 5.501 

Florit cấp axit** USD/t 345 260 32.7% 410 260 

 

 Nhu cầu tái cân bằng thị trường vonfram vào năm 2014 và 2015 dẫn đến việc các doanh nghiệp vonfram quốc 

doanh của Trung Quốc giảm quy mô sản xuất, đồng thời một số mỏ chi phí cao ở Châu Âu và Hoa Kỳ cũng bị đóng 

cửa hoặc bị bảo trì vô thời hạn. Những diễn biến này đã làm cho thị trường vonfram gần trở lại cân bằng trong 6 

tháng cuối năm 2016. 

 Trong năm 2017, việc Trung Quốc công bố  áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường chặt chẽ hơn đã gia tăng áp lực 

lớn cho các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, cũng như các doanh nghiệp xử lý chất thải ở Trung 

Quốc. Viễn cảnh chi phí tăng cao khiến cho các nhà cung cấp vonfram trung và cao cấp ở Trung Quốc phải cắt 

giảm sản lượng. 

 Chính sách môi trường thắt chặt ở Trung Quốc dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất vonfram ở Trung Quốc. 

Gần đây nhất, Xiamen Tungsten, nhà sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm vonfram hàng đầu của Trung Quốc đã 

bị treo giấy phép xuất khẩu vì các lỗi vi phạm hành chính và môi trường. Sự giảm sút nguồn xuất khẩu này cộng 

với khả năng giảm sút được dự báo từ các nhà khai thác và sản xuất vonfram khác làm nguồn cung vonfram thêm 

phần bất ổn định.  

 Nhu cầu cho vonfram hiện đang tăng trưởng trở lại xuyên suốt nhiều ngành sản xuất. Điều này được thể 

hiện bằng việc số lượng đơn hàng và yêu cầu đặt hàng tăng cao từ khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. 

Xu hướng này đến từ việc những ngành như dầu khí và sản xuất được tăng cường đầu tư trở lại, và các chỉ 

số cũng cho thấy nhu cầu tăng ở các ngành hàng hoá và công nghiệp. 

 Xu hướng trên được dự báo là sẽ còn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu xuất hiện nguồn cung mới cho thị trường 

trong năm 2018. Thị trường vonfram thế giới được dự đoán sẽ tiếp tục ở trình trạng cung không đủ cầu.    

 Giá trên biểu đồ biến động cung - cầu đang thể hiện mức giá thấp của APT LMB ngày hôm nay là 313 

USD/mtu, tăng 67,4% so với cuối năm 2016 và tăng 95,6% so với đầu năm 2016.      

KẾT QUẢ SẢN XUẤT NỔI BẬT 

 Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện và kết thúc tốt đẹp các đợt thanh tra nghiêm ngặt của chính phủ về việc 

tuân thủ môi trường và thuế của Công ty. Các đợt thanh tra có sự tham gia của nhiều cơ quan và chuyên gia liên 

ngành đã kết thúc với việc xử phạt hành chính ở mức tối thiểu và không có vi phạm lớn nào. Ban điều hành đã 

xem xét lại các quy trình nội bộ để đảm bảo không tái diễn các vi phạm hành chính nêu trên. Ngoài ra, Ban điều 

hành vẫn luôn phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để không ngừng cải thiện.    

* Theo Metals Bulletin, **Theo Industrial Minerals. 



BẢNG TÓM TẮT SẢN LƯỢNG  Đơn vị tính 2017 2016 Tăng trưởng 

Quặng chế biến  Nghìn tấn 3.888 3.642 6,8% 

Tinh quặng vonfam (có chứa)  tấn 6.483 6.357 2,0% 

Sản lượng tương đương vonfram (có 
chứa)(1) 

 tấn 13.669 12.926 15,0% 

(1) Thành phẩm của Công ty Núi Pháo được quy đổi sang đơn vị vonfam tương đương 

 

 Hiệu suất sản xuất của nhà máy tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. So với năm 2016, lượng cấp liệu 

máy nghiền tăng 7% và thời gian chạy máy tăng 1% đã giúp Công ty sản xuất, chế biến thêm 6,8% lượng 

quặng trong năm 2017.   

 Việc nâng cấp chu trình tuyển trọng lực vonfram giúp tăng tỷ lệ thu hồi vonfram từ 63% lên 67% và vẫn còn 

khả năng cải thiện thông qua các biện pháp tối ưu hóa. Ngoài ra, tỷ lệ thu hồi florit cũng tăng từ 49% lên 57% 

nhờ các nâng cấp đối với chu trình tuyển florit. 

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2018 

 Ban điều hành ước tính doanh thu thuần trong năm 2018 sẽ đạt hơn 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận đạt từ 25 triệu 

USD đến 30 triệu USD tuỳ thuộc tình hình giá cả hàng hoá. EBITDA năm 2018 dự kiến đạt từ 140 triệu USD đến 

160 triệu USD. Lợi nhuận của công ty có thể cao hơn nữa nếu giảm lãi suất vay và tối ưu công suất, và chế biến 

vonfram với nguồn tinh quặng vonfram bổ sung từ các bên thứ ba, điều này sẽ giúp tăng thị phần của MSR trong 

thị trường toàn cầu. 

 Về mặt chiến lược, MSR tiếp tục kiếm tìm các cơ hội và thảo luận để trở thành nhà sản xuất và chế biến các sản 

phẩm giá trị gia tăng từ vonfram ở quy mô toàn cầu. Đây sẽ là nền tảng kinh doanh bền vững, giúp duy trì hiệu 

quả tài chính ổn định của MSR qua các chu kỳ hàng hoá.  

  



GIỚI THIỆU MASAN RESOUCES 

Masan Resources là nhà cung cấp hàng đầu các khoáng sản quan trọng như Vonfram, Florit và Bismuth. Hiện nay, 

Masan Resources đang quản lý và vận hành nhà máy sản xuất và chế biến quặng đa kim hàng đầu thế giới tại miền 

Bắc Việt Nam. Tầm nhìn của Masan Resources là nhằm chứng tỏ với thế giới rằng một công ty Việt Nam có thể dẫn 

dắt sự thay đổi của thị trường vonfram toàn cầu. 
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Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai, kỳ vọng, dự định, hoặc chiến lược của Masan Resources, có thể liên quan đến những rủi ro và biến 

động. Những nhận định tương lai, bao gồm cả những kỳ vọng của Masan Resources, có chứa đựng những rủi ro, biến động hoặc những yếu tố khác, nằm 

ngoài tầm kiểm soát của Masan Resources, khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hiệu suất hoặc thành tích của 

Masan Resources 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 những hứa hẹn về hiệu quả trong tương lai. 
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