
 

 

 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Hiệu quả và Đổi mới - Làm nhiều hơn, sử dụng ít hơn 
 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017 – Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (HNX-UpCOM: “MSR”, “Masan Tài 

nguyên” hoặc  “Công ty”), một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong ngành khai thác và chế biến khoáng 

sản tại Việt Nam, công bố kết quả kinh doanh của 3 tháng đầu năm 2017 (“Q1/2017”). 

Một trong những mục tiêu ban lãnh đạo đề ra trong năm 2017 là làm ra nhiều hơn, sử dụng ít hơn, ban lãnh đạo 

đã hoàn thành các điều chỉnh về vận hành trong Q1/2017, điều này đã tạo nên kỷ lục về sản lượng và tỷ lệ thu 

hồi đối với tất cả các sản phẩm so với quý trước đó. Kết quả là, MSR ghi nhận khoản lợi nhuận có khả năng phân 

bổ cho cổ đông trong Q1/2017 đạt 44 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. 

KẾT QUẢ KINH DOANH: TĂNG TRƯỞNG DOANH THU VÀ KHÔNG NGỪNG CẢI THIỆN BIÊN LỢI NHUẬN  

 Doanh thu thuần tăng 46% – Hiệu quả được nâng cao và giá bán cao hơn đối với tất cả các sản phẩm so với 

cùng kỳ năm trước dẫn đến doanh thu thuần tăng 370 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tất cả các sản phẩm 

đều được bán hết và được đặt hàng vượt khả năng cung ứng. Giá bán vonfram và fluorspar tiếp tục tăng vì 

nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm đáng tin cậy và ổn định không ngừng gia tăng và là yếu tố 

quyết định mua hàng. Các thỏa thuận mới về bán hàng vẫn tiếp tục được đàm phán và đang ưu tiên cho các 

thỏa thuận mang tính chất dài hạn và chiến lược. 

 EBITDA tăng 41% - Các biện pháp kiểm soát chi phí được áp dụng từ năm trước đã phát huy tác dụng bằng 

việc cải thiện chi phí tiền mặt vận hành. So với biên lợi nhuận EBITDA trung bình trong năm 2016, biên lợi 

nhuận EBITDA trong Q1/2017 tăng 6%. Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu tiếp tục cắt giảm chi phí trong năm 

2017 và đã thực thi một chương trình sáng kiến cải tiến được lập ra từ đầu năm 2017. Ban lãnh đạo Công ty 

tin tưởng rằng chi phí vận hành bằng tiền mặt ở mức thấp là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Công ty. 

 Lợi nhuận thuần cho cổ đông công ty mẹ đạt 44 tỷ đồng - Khả năng cắt giảm chi phí tiền mặt trong khi vẫn 

tăng năng suất tổng thể đã cho phép Công ty quản lý dòng tiền mặt tốt hơn. Việc này kết hợp với dòng tiền 

mặt vững mạnh và ổn định bằng Đô la Mỹ đang được các tổ chức tài chính ở Việt Nam đánh giá cao, và đã 

cho phép Ban lãnh đạo thỏa thuận lại về việc cắt giảm chi phí tài chính của Công ty. Các bước tiến đã được 

thực hiện để tích cực trả nợ trước hạn nhằm giảm chi phí tài chính. Hồ sơ tín dụng của Công ty tiếp tục được 

cải thiện và sẽ được ghi nhận bởi các đối tác tài chính cũ và mới của Công ty trong suốt năm 2017 

 

Tỷ đồng Qúy 1 năm 2017 Qúy 1 năm 2016 Tăng trưởng 

Kết quả tài chính hợp nhất Masan Tài nguyên(1)    
Doanh thu thuần 1.176 806 46% 

EBITDA(2) 634 449 41% 

Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông  
(Chuẩn mực kế toán Việt Nam) 

44 11 300% 

(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) không bao gồm các thu nhập khác và chi phí khác 

 



 

 

ĐIỂM SÁNG CỦA THỊ TRƯỜNG: NHỮNG DẤU HIỆU MỚI CỦA TĂNG TRƯỞNG 

 Đầu năm, giá Vonfram khởi đầu ở mức 187 USD/mtu và kể từ đầu tháng 3 giá giao dịch dao động ở mức 200 

– 212 USD/mtu với mức giá APT LMB thấp hiện tại là 208 USD/mtu.  

 Các kết quả sản xuất của Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc đều cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng 

và số lượng giàn khoan dầu trên toàn cầu đã tăng lên kể từ cuối năm 2016. 

 Các yếu tố về mặt cung tiếp tục góp phần làm tăng giá vonfram. Các vấn đề về môi trường tại Trung Quốc 

đã khiến chính phủ tổ chức thanh tra các mỏ trong suốt một năm. Theo đó, các nhà quan sát thị trường đang 

kỳ vọng các nhà sản xuất vonfram Trung Quốc tiếp tục hạn chế sản lượng khi phải chuẩn bị cho các đợt gia 

tăng thanh tra về môi trường như vậy. 

 Tất cả các dự án vonfram cao cấp ngoài Trung Quốc đều đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn hoặc 

cung cấp sản lượng ổn định. Thị phần của Công ty tại các thị trường ngoài Trung Quốc đối với các sản phẩm 

sơ cấp đã tăng từ 36% lên 39%. Với lượng cầu vonfram ngoài Trung Quốc đang vượt 35.000 tấn/năm, trong 

đó chỉ có khoảng 15.000 tấn được đáp ứng thông qua sản phẩm sơ cấp, các nhà sản xuất sản phẩm cao cấp 

ngoài Trung Quốc đang phải dựa quá nhiều vào việc tái chế vonfram từ phế liệu – một sự thay thế tốn kém 

hơn nhiều so với sản phẩm sơ cấp. 

GIÁ CẢ HÀNG HÓA TRUNG BÌNH 

Đơn vị 
Trung bình 

Q1/2017 

Trung bình  

Q1/2016 
%  

thay đổi 
Tại ngày  

31/03/2017† 
Tại ngày 

31/03/2016 

Giá APT Châu Âu thấp* USD/mtu 191 163 17% 208 168 

Giá bismut thấp* USD/lb 4,5 4,2 7% 4.5 4.3 

Đồng* USD/t 5.831 4.672 25% 5.849 4.856 

Florit cấp axít ** USD/t 281 242 16% 330 240 

 

 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT NỔI BẬT: LÀM RA NHIỀU HƠN, SỬ DỤNG ÍT HƠN  

 Thực hiện phương châm mục tiêu của công ty là làm ra nhiều hơn, sử dụng ít hơn, đã có 3.934 tấn hàm 

lượng tương đương Vonfram được thu hồi từ 962.000 tấn quặng nguyên liệu. Đây là một lượng tăng đáng 

kể so với cùng kỳ năm ngoái. Ban lãnh đạo áp dụng các sáng kiến cải tiến hiệu suất giúp tăng tỷ lệ thu hồi 

vonfram từ 65% lên 75%. Khi đạt được tỷ lệ thu hồi mục tiêu này, Dự án Núi Pháo sẽ đạt được tỷ lệ thu hồi 

cao nhất trên toàn cầu đối với một nhà máy tuyển trọng lực vonfram hoàn toàn từ sheelite. 

 Công ty cũng đang trong quá trình giới thiệu chương trình đối tác đổi mới sáng tạo để hỗ trợ các nhà cung 

cấp trong nước của Công ty phát triển thông qua cắt giảm chi phí sản xuất. Đổi lại, Công ty có thể mua được 

các nguyên liệu đầu vào với mức giá thấp hơn hẳn trước đó. Với vị thế thúc đẩy ưu thế và danh tiếng của 

mình, tiếp theo đây Công ty sẽ chủ động tìm kiếm các sáng kiến cải tiến mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh 

thái các nhà cung cấp của Công ty. 

 Là một phần của nỗ lực nâng cao năng suất lao động, năm 2017 Công ty đã và đang thực hiện chương trình 

đào tạo 90.000 giờ công hướng đến người lao động trong nước và mới tuyển. Trong Q1/2017, Công ty đã 

đào tạo được 25.087 giờ công cho 885 người lao động, tính trung bình là 28,3 giờ công/người lao động. 

(1) Thành phẩm của Núi Pháo được chuyển đổi sang sản lượng tương đương vonfram  

* Metals Bulletin, ** Industrial Minerals 

† Giá Florit cấp axit tại ngày 30/3/2017 

TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ SẢN XUẤT  Đơn vị Q1/2017 Q1/2016 Tăng trưởng 

Quặng được chế biến  nghìn tấn 962 813 18% 

Tinh quặng vonfram (quy về kim loại)  tấn 1.869 1.407 33% 

Sản lượng tương đương vonfram (quy về kim loại )(1)  tấn 3.934 2.984 32% 



 

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN 

Masan Tài nguyên là một trong những công ty khai thác tài nguyên và chế biến khoáng sản hàng đầu thuộc khu 

vực kinh tế tư nhân Việt Nam, hiện đang vận hành dự án mỏ đa kim Núi Pháo đẳng cấp thế giới ở miền Bắc. Núi 

Pháo là mỏ vonfram đang hoạt động lớn nhất thế giới về trữ lượng và là dự án vonfram mới đầu tiên của ngành 

công nghiệp khai khoáng được đưa vào nghiệm thu vận hành trong hơn một thập kỷ qua. Masan Tài nguyên 

cũng là nhà sản xuất florit và bismut lớn trên thế giới. Tầm nhìn của Masan Tài nguyên 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. 

 

LIÊN HỆ: 

(Dành cho Nhà đầu tư/Chuyên viên Phân tích) 

Tanveer Gill 

T: +848 6256 3862  

E: tanveer@msn.masangroup.com  

 

(Dành cho truyền thông) 

Van Nguyen 

T: +848 6256 3862   

E: van.nguyen@msn.masangroup.com  

 

 

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai, kỳ vọng, dự định, hoặc chiến lược của Masan Tài nguyên, có thể 

liên quan đến những rủi ro và biến động. Những nhận định tương lai, bao gồm cả những kỳ vọng của Masan Tài nguyên, có 

chứa đựng những rủi ro, biến động hoặc những yếu tố khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan Tài nguyên, khiến cho kết 

quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hiệu suất hoặc thành tích của Masan Tài nguyên 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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