
 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Dù giá cả hàng hóa giảm, Masan Resources vẫn đạt lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2016 nhờ các 
sáng kiến cải thiện hiệu quả sản xuất và tiết giảm chi phí 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016 – Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“MSR”, “Masan Resources” 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 6 tháng đầu năm 2016. MSR ghi nhận lợi nhuận phân bổ cho cổ đông công ty 

mẹ đạt 70 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016, giảm 34 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận phân bổ 

này vẫn dương mặc dù tình hình kinh tế đầy biến động. Điều đó đạt được là nhờ các biện pháp và kế hoạch tối 

ưu hóa nhà máy bắt đầu từ nửa cuối năm 2015. 

KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NỔI BẬT  

 Doanh thu thuần tăng 45% so với cùng kỳ năm trước - Các sáng kiến cải tiến được thực hiện trong năm 

2015 và đưa vào vận hành trong năm 2016 đã giúp gia tăng sản lượng trong sáu tháng đầu năm 2016. Mặc 

dù giá của tất cả các mặt hàng thấp hơn, nhưng doanh thu tiếp tục tăng, chứng tỏ hoạt động vận hành tổng 

thể của nhà máy đạt được sự thành công khiến sản lượng cao hơn đáng kể. Trong kỳ, toàn bộ sản lượng 

sản xuất ra đều được bán hết với số lượng đơn đặt hàng cao hơn khả năng cung cấp. Việc không ngừng tập 

trung vào kiểm soát và cải thiện chất lượng của tất cả các sản phẩm đã bắt đầu mang lại lợi ích nhờ giá hàng 

hóa cao hơn, và sự tập trung này sẽ tiếp tục được duy trì. 

 Lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao (EBITDA) tăng 49% - Kiểm soát chi phí vẫn là tâm điểm giúp 

khẳng định vị thế cạnh tranh của Công ty. Các sáng kiến cải tiến được thực hiện trong năm 2015 đã giúp 

cải thiện tỷ lệ thu hồi trong chế biến và tối đa hóa công suất. Tất cả các yếu tố này mang lại mức tăng 

trưởng biên lợi nhuận EBITDA 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự án Núi Pháo thuộc nhóm 25% các nhà 

sản xuất vonfram toàn cầu có chi phí sản xuất thấp nhất, và vẫn đang tiếp tục tìm các biện pháp cắt giảm 

chi phí. 

 Lợi nhuận thuần cho cổ đông công ty mẹ giảm 33% - Mặc dù giá cả hàng hóa quốc tế suy giảm đáng kể, 

gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh lời, nhưng nhờ sự tập trung không ngừng cắt giảm chi phí vận hành 

đồng thời tăng năng suất tổng thể, Masan Resources đạt 70 tỷ đồng lợi nhuận thuần cho cổ đông công ty mẹ 

trong sáu tháng đầu năm 2016. Biên lợi nhuận cao hàng đầu trong ngành của MSR sẽ giúp công ty nắm bắt 

cơ hội nhanh hơn so với các công ty trong ngành khi giá cả hàng hóa hồi phục. 

Tỷ đồng 6T 2016 6T 2015 Tăng trưởng 

Báo cáo Tài chính Hợp nhất của Masan Tài nguyên(2)    

Doanh thu thuần 1.745 1.201 45% 

EBITDA(3) 877 588 49% 

Lợi nhuận thuần sau thuế (VAS) 70 104 -33% 

(1) Các con số tài chính dựa trên số liệu của Ban Giám đốc. 
(2) Thu nhập trước lãi, thuế, và khấu hao (EBITDA) chưa bao gồm các thu nhập và chi phí khác. 

 

  



THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG BIẾN ĐỘNG KHÓ LƯỜNG DO SỰ KIỆN BREXIT 

 Sự ổn định của thị trường trong khoảng thời gian giữa của 6 tháng đầu năm 2016 đã thúc đẩy sự gia tăng về 

nhu cầu dành cho các sản phẩm vonfram từ người dùng cuối. Do đó, giá vonfram trung bình bắt đầu tăng từ 

cuối Quý 1/2016, trong kỳ đạt mức cao nhất 215 USD/mtu. Sự tăng giá chững lại vào tháng 6/2016 vì những 

biến động khó lường trên thị trường do sự kiện Brexit gây ra. Giá vonfram, cũng giống như những hàng hóa 

khác gắn liền với tăng trưởng GDP, đã giảm về mức 200 USD/mtu vào cuối Quý 2/2016. Về phía nguồn cung, 

việc tái cân bằng toàn cầu cùng với những nỗ lực của Trung Quốc nhằm bình ổn giá cả hàng hóa bằng cách 

cắt giảm sản lượng và chính sách môi trường nghiêm ngặt hơn tiếp tục giúp giá vonfram tăng lên. 

 Công ty kỳ vọng mức giá APT tại Châu Âu sẽ giao dịch trong biên độ giá giảm nhẹ trong quý tới khi thị trường 

ổn định trở lại. 

 Ban Giám đốc nhận định rằng giá cả hàng hóa sẽ biến động trong những tháng tới với khả năng bị áp lực sụt 

giá. Tuy nhiên, hơn 90% sản lượng theo kế hoạch trong năm 2016 đã được bao tiêu thông qua các hợp đồng 

dài hạn với giá bán theo mức giá chuẩn, Ban Giám đốc tự tin vào khả năng vượt qua các áp lực sắp tới về 

giá và sẽ tận dụng thời điểm biến động để biến nó thành cơ hội M&A nhằm thực hiện kế hoạch tăng trưởng 

như trình bày tại Đại hội Cổ đông Thường niên tháng 4/2016 vừa qua. 

GIÁ CẢ HÀNG HÓA 
TRUNG BÌNH 

Đơn vị 

Trung bình 6 
tháng đầu 
năm 2016 

Trung bình 6 
tháng đầu 
năm 2015 

%  
chênh 

lệch 
Ngày  

30/06/16 
Ngày 

31/03/16 

Giá APT trung bình tại 
Châu Âu thấp * 

USD/mtu 
179 250 -28% 200 168 

Gía Bismuth thấp* USD/lb 4,3 7,5 -43% 4,2 4,3 

Giá Đồng* USD/t 4.701 5.929 -21% 4.827 4.856 

Giá Florit Cấp Axit ** USD/t 255 296 -14% 280 240 

 

KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT ĐỂ TĂNG SẢN LƯỢNG  

 Nhờ áp dụng các sáng kiến tăng năng suất, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng đã tăng 14% trên cơ sở 

tương đương vonfram, trong đó sản lượng vonfram và đồng tăng tương ứng là 12% và 41%. 

 Phẩm cấp quặng đầu vào, công suất chế biến của nhà máy, và tỷ lệ thu hồi khoáng sản đều tăng đúng với 

kỳ vọng. Việc chạy thử nghiệm thu một số sáng kiến cải tiến với chi phí thấp, hiệu quả cao được tiến hành 

trong kỳ báo cáo đã mang lại kết quả tốt về tỷ lệ thu hồi vonfram, giúp tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong tương lai, các sáng kiến cải tiến này dự kiến sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả cao hơn nữa khi chúng được 

tối ưu hóa. 

 Việc không ngừng tập trung vào công tác an toàn đã giúp duy trì vị thế hàng đầu thế giới trong công tác thực 

hiện an toàn lao động trong ngành khai khoáng của MSR. Tính đến Quý 2/2016, MSR đạt 15 triệu giờ giờ 

làm việc an toàn không có sự cố gây mất ngày công làm việc.  

 

  

* Theo Metals Bulletin, ** Theo Industrial Minerals 

TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ SẢN XUẤT 
Đơn vị 

6 tháng đầu 
năm 2016 

6 tháng đầu 
năm 2015 Tăng trưởng 

Quặng khai thác 1000 tấn 1.670 1.839 -9% 

Quặng chế biến  1000 tấn 1.727 1,611 7% 

Tinh quặng vonfram (đã bao gồm) Tấn 2.756 2.450 12% 

Hàm lượng vonfram tương đương (đã bao 
gồm)(1) 

Tấn 
5.466 

4.815 14% 



GIỚI THIỆU CÔNG TY TÀI NGUYÊN MASAN 

Công ty Tài nguyên Masan 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 một dự án mỏ đa kim Núi Pháo đẳng cấp thế giới 

ở miền Bắc. Núi Pháo là mỏ có trữ lượng vonfram lớn nhất thế giới và là dự án vonfram mới đầu tiên của ngành 

công nghiệp khai khoáng được chạy thử nghiệm thu trong hơn một thập kỷ qua. Công ty Masan Tài nguyên cũng 

là nhà sản xuất florit và bismuth lớn trên thế giới. Tầm nhìn của Công ty Masan Tài nguyên là nhằm chứng tỏ với 

thế giới rằng một công ty Việt Nam có thể dẫn dắt sự thay đổi vượt bậc trên thị trường vonfram thế giới. 

 

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 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 ngàm 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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