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Bản công bố Kết quả Kinh doanh Quý 2/2018 

Điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh  

 Doanh thu 6 tháng tăng trưởng gần 70%, lợi nhuận tăng trưởng 25% so với cùng 

kỳ 

 Nhà máy Hải Phòng đạt tối đa công suất. 

 Hoàn tất chuyển dây chuyền bột đá về Nghệ An, sẵn sàng cho sản phẩm Filler mới 

chất lượng cao 

Nội dung kết quả kinh doanh 

 

Chỉ tiêu kết quả kinh 

doanh 
Đơn vị Q2/18 Q2/17 6T/18* 6T/17 2017 2016 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 129 85 245 145 314 128 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 13,8 11 31 24.7 51,7 7,6 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 13,8 11 31 24.7 51,7 7,6 

Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu (VND) 

Đồng/ 

CP  
 2.072 2.237 3.970 759 

(*): Số liệu BCTC 6T/2018 chưa soát xét 

Mặc giá vốn tăng theo biến động giá dầu, Nhựa Pha Lê vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng 

25% nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh. 

Xu hướng giá dầu trong 1 năm qua đẩy giá hạt nhựa nguyên sinh đầu tăng mạnh khiến tỷ 

lệ lợi nhuận gộp của Nhựa Pha Lê giảm gần 3%. Tuy nhiên, doanh thu thuần Quý 2/2018 

của Công ty tăng trưởng ấn tượng hơn 50% so với Quý 2/2017. Đây là lý do chính giúp 

Nhựa Pha Lê ghi nhận 13,8 tỷ lợi nhuận sau thuế trong Quý 2/2018, tăng hơn 25% so với 

Quý 2/2017. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 245 tỷ đồng doanh thu và 31 tỷ đồng lợi nhuận sau 

thuế (số liệu trước soát xét), tăng lần lượt 69% và 25% so với 6 tháng năm 2017. Kết quả 



này giúp Công ty hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch kinh doanh được 

ĐHĐCĐ giao phó. 

Dây chuyền Filler Masterbatch đạt tối đa công suất. 

Filler Masterbatch vẫn là sản phẩm chủ đạo của Nhựa Pha Lê khi đóng góp hơn 215 tỷ 

đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 

87% doanh thu thuần. Đặc biệt, chỉ sau hơn 1 năm vận hành, 4 dây chuyền Filler 

Masterbatch tại Hải Phòng đã hoạt động với công suất tối đa, sớm hơn kế hoạch ban đầu 

là Quý 3/2019 hơn 1 năm. 

Tối đa hóa công suất giúp cho quá trình sản xuất được ổn định, giảm thời gian ngừng 

máy và do đó giúp giảm tỷ lệ hàng lỗi, đồng thời tiết kiệm các chi phí phát sinh. 

Hoàn tất chuyển dây chuyền bột  đá CaCO3 về Nghệ An, sẵn sàng cho sản phẩm 

Filler mới chất lượng cao. 

Tháng 6/2018 Nhựa Pha Lê đã hoàn thành việc chuyển 4 dây chuyền nghiền bột đá ở Hải 

Phòng về Nghệ An để tạo khoảng trống cho 2 dây chuyền Filler thế hệ mới chuẩn bị lắp 

đặt. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang liên hệ với nhà cung cấp để nhập mua dây chuyền 

tuyển đá về nhà máy Nghệ An nhằm nâng cao công suất, dự kiến sẽ bổ sung doanh thu và 

lợi nhuận cho mảng sản phẩm từ đá CaCO3 trong 6 tháng cuối năm. 
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