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DỰ BÁO LỢI NHUẬN NĂM 2018 

 

Kính thưa Quý Cổ đông, 

 

 Ngày nay Công ty không chỉ là một doanh nghiệp khai thác mỏ thuần tuý, mà còn là một nhà 

sản xuất sáng tạo với cam kết trở thành công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp kim loại 

và hoá chất thiết yếu. Khởi đầu với tư cách là một nhà sản xuất hàng hoá nguyên liệu đầu vào 

cho phép chúng tôi ngày nay có được một giải pháp chuỗi cung ứng chi phí thấp, dài hạn và 

an toàn, cũng như ngày nay mang lại cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh so với các nhà sản xuất 

sản phẩm công nghiệp khác. 

 

Trong năm 2017, nền kinh tế toàn cầu có sự tăng trưởng đồng bộ và bền vững mà thế giới 

không được chứng kiến trong hơn một thập kỷ vừa qua. Với kết quả như vậy, giá kim loại 

công nghiệp và hóa chất công nghiệp tăng nhanh trong năm vừa qua đối với tất cả các mặt 

hàng từ dầu thô cho đến vonfram. Việc thêm một năm nữa đạt kỷ lục mới về sản lượng đối 

với tất cả các sản phẩm của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng ta tận dụng lợi thế của việc 

tăng giá nêu trên. Tổng sản lượng quy về cơ sở tương đương vonfram (TEU) đã tăng 5,7% 

mặc dù quặng khai thác được có hàm lượng thấp hơn so với năm trước. Chúng ta đạt được 

điều này là nhờ các sáng kiến nâng cấp dây chuyền sản xuất mà đã dẫn đến việc tăng hiệu 

suất cấp liệu nghiền, nâng cao thời gian chạy máy và tăng tỷ lệ thu hồi. Cắt giảm chi phí vẫn 

là nguyên tắc cốt lõi của Công ty, và nhờ đó, nếu không tính gói hỗ trợ tài chính một lần, biên 

lợi nhuận EBITDA của chúng ta đã tăng 4,9% so với năm trước. Lợi nhuận thuần phân bổ 

cho cổ đông đạt mức kỷ lục là 206 tỷ VNĐ, tăng hơn 281 tỷ VNĐ so với cùng kỳ năm trước 

nếu không tính gói hỗ trợ tài chính một lần nhận được vào năm 2016. 

 

Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của năm 2017 sang năm nay. Việc tăng 

trưởng kinh tế vĩ mô trên diện rộng đã diễn ra năm 2017 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong năm 

2018, đặc biệt là tại các nền kinh tế phát triển nhất và các nền kinh tế mới nổi, đây là các thị 

trường mà tiêu thụ nhiều nhất các sản phẩm của chúng ta. Sự tăng trưởng mạnh mẽ dự kiến 

diễn ra trong năm 2018 và động lực môi trường kinh doanh toàn cầu được tiếp tục sẽ nhanh 

chóng dẫn đến tình trạng thâm hụt cơ cấu trong giỏ hàng hóa, điều này sẽ tạo ra môi trường 

giá thuận lợi và tăng trưởng về đơn đặt hàng cho các công ty có đủ năng lực cung cấp. 

 

Trong năm nay, việc kiểm soát chi phí vẫn là một trọng tâm trong các nguyên tắc của Công 

ty, và hơn nữa chúng ta sẽ tận dụng lợi thế của môi trường kinh doanh thuận lợi nêu trên để 

giảm thiểu rủi ro và giảm tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu bằng cách, ngoài các sáng kiến khác, 

tích cực tìm cách giảm chi phí vốn vay và tái cơ cấu các khoản nợ hiện có. Bằng cách này, 

thông qua một chuỗi lan truyền, chúng ta có thể nhanh chóng giảm vốn vay và các chi phí tài 

chính có liên quan trong tương lai, qua đó nâng cao vị thế tài chính của Công ty. 

 

Mục đích của việc giảm thiểu rủi ro và giảm tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu là phù hợp với tầm 

nhìn dài hạn của chúng ta về một nhà sản xuất tích hợp đầy đủ với các sản phẩm chế biến sâu 

tối cần thiết mà có thể hoạt động trong nhiều chu trình. Khi đạt được tầm nhìn này, Công ty 

của chúng ta sẽ không còn phải đối mặt với các rủi ro về định giá hàng hóa thông dụng và 

thay và đó giá thị trường của các sản phẩm của chúng ta sẽ được quyết định bởi mức độ sáng 

tạo và mức độ phù hợp của các sản phẩm của chúng ta với nhu cầu hiện tại và trong tương lai 

của các khách hàng. 
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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 2018 Thực hiện 

2017 

Tỷ lệ tăng trưởng 

Thấp Cao Thấp Cao 

Doanh thu thuần 7.300 8.000 5.405 35% 48% 

Lợi nhuận sau 

thuế phân bổ cho 

cổ đông của 

Công Ty 

600 1.000 206 191% 386% 

 

 

Trân trọng, 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018 

 

/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. 

 


