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DỰ BÁO LỢI NHUẬN NĂM 2020 

 

Kính thưa Quý Cổ đông, 

 

Năm 2019 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức, ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động 

kinh doanh của Công ty, tuy nhiên Masan Resources vẫn kiên định để vững bước trong công 

cuộc chuyển mình 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.    

 

Tháng 9 năm 2019, thông qua công ty con là Công ty TNHH Vonfram Masan,  Masan 

Resources đã ký hợp đồng mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck GmbH - là 

nhà chế tạo các sản phẩm vonfram công nghệ cao “midstream” (giai đoạn giữa của chuỗi giá 

trị) như bột kim loại vonfram và vonfram các-bua hàng đầu thế giới. H.C. Starck phục vụ các 

khách hàng trên toàn thế giới với các tổ hợp sản xuất tại CHLB Đức, Canada và Trung Quốc, 

có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu và chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng 

dụng, cũng như vận hành các nhà máy hiện đại, tự động hóa cao để đảm bảo cung cấp cho 

khách hàng các sản phẩm có chất lượng vượt trội và ổn định. Giao dịch này là bước đi chiến 

lược trong tầm nhìn của Masan Resources: trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công 

nghệ cao dựa trên nền tảng chuỗi giá trị tích hợp xuyên suốt ở tầm cỡ thế giới. Điều này giúp 

Masan Resources tạo ra dòng tiền ổn định qua các chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng quy 

mô thị trường đầu ra lên gấp 3,5 lần, từ 1,3 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD. Quan trọng hơn nữa, vị thế 

cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường vonfram toàn cầu sẽ có được nền tảng nghiên cứu phát 

triển và sản xuất hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội để đào tạo và phát triển các chuyên gia kỹ 

thuật trong ngành vật liệu công nghệ cao của Việt Nam, như một phần trong quá trình toàn cầu 

hóa nền tảng kinh doanh của Masan Resources. Giao dịch đã được hoàn tất vào ngày 09 tháng 

6 năm 2020, ngay trước thềm Đại hội đồng Cổ đông của Công ty. 

 

Năm 2019, doanh thu thuần của Công ty đạt 4.706 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2018, điều 

này đã phản ánh môi trường kinh doanh đầy khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu sụt giảm đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất, cùng với ảnh hưởng lớn của cuộc chiến tranh thương 

mại Mỹ - Trung Quốc đã khiến giá các sản phẩm của Công ty giảm xuống trong suốt năm qua. 

Giá trung bình trong năm của các sản phẩm vonfam, florit, đồng và bismut bị giảm xuống lần 

lượt là 22%, 3%, 8% và 32%. Doanh thu của Công ty cũng bị ảnh hưởng bởi sản lượng bán 

tinh quặng đồng giảm trong năm 2019 do nhu cầu trong nước hạn chế đối với tinh quặng và do 

các nhà máy luyện đồng trong nước bị đóng cửa do vấn đề môi trường.  

 

Ngoài ra, việc xin giấy phép xuất khẩu tinh quặng đồng cũng bị kéo dài và Công ty mới chỉ 

nhận được giấy phép xuất khẩu từ Bộ Công Thương vào tháng 5/2020. Doanh thu của sản phẩm 

florit cấp axít duy trì ở mức cao với sản lượng tương đương so với cùng kỳ năm ngoái khi 

khách hàng tiếp tục đánh giá sản phẩm của Công ty có chất lượng vượt trội, rất ít tạp chất và 

chứa ít chất hữu cơ hơn so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Doanh thu của bismut 

giảm là do sản lượng hàng năm giảm cùng với công tác sửa chữa, cải tạo dài hạn đang thực 

hiện đối với chu trình tuyển bismut trong khi giá thị trường sụt giảm. Doanh thu của vonfram 

duy trì ở mức tốt, chỉ giảm 5,8% cho dù bối cảnh thị trường chung đều suy giảm. 

 

Bất chấp việc sụt giảm về doanh thu thuần, Công ty đã duy trì lượng cấp liệu đầu vào Nhà máy 

chế biến Núi Pháo ở mức 3,78 triệu tấn, giảm 2,8% so với kỷ lục đạt được năm 2018 là 3,89 
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triệu tấn. Để bù đắp lại một phần tác động của việc giá thành và sản lượng sụt giảm, Ban Điều 

hành của MSR đã tập trung vào việc kiểm soát chi phí, và đã cắt giảm được 12% chi phí tiền 

mặt (tương đương khoảng 14 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2019, Công ty 

đã dàn xếp xong vụ kiện kéo dài với Công ty Jacobs E&C Australia Pty Ltd và đã nhận được 

khoản tiền bồi thường từ họ. Chúng tôi lấy làm vui mừng vì sự việc này đã được giải quyết 

triệt để.    

 

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

hồi hình chữ V của các thị trường toàn cầu trong nửa sau năm 2020, 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 2020 

Thấp Cao 

Doanh thu thuần 8,000 9,000 

Lợi nhuận sau 

thuế phân bổ cho 

cổ đông của 

Công Ty 

 

200 500 

 

 

Trân trọng, 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

 

CRAIG RICHARD BRADSHAW 

Tổng Giám đốc 

 


