
Triệu USD T6 2017 T6 2018 % tăng 6T 2017 6T 2018 % tăng 
Kế hoạch 
năm 2018 

% kế hoạch 

Doanh thu xuất khẩu 54,1 57,7 +6,5% 276,2 283,6 +2,2% 800 35,5% 

  Mỹ 21,5 25,2 +16,9% 105,9 98,9 -6,6%   

  Nhật  13,5 13,2 -1,8% 74,3 64,7 -12,9%   

  Châu Âu 3,6 4,34 +20,9% 16,0 31,2 +95,1%   

  Hàn Quốc 3,7 3,4 -7,1% 20,7 22,6 +9,0%   

  Khác 11,9 11,5 -3,1% 59,4 66,3 +11,6%   

Sản lượng xuất khẩu (tấn) 4.437,0 5.281,0 +19,0% 21.937,0 24.820,0 +13,1% 63,000 39,4% 

Giá trị hợp đồng đã ký 83,7  111,3 +31,9% 406,9 479,1 +17,7% 

Sản lượng hợp đồng (tấn)  6.756,7 10.291,2 +52,3%  32.258,5 42,654,2 +32.2% 

Bản tin xuất khẩu tháng 6, 2018 

DOANH THU XUẤT KHẨU 

ĐIỂM NHẤN TRONG HOẠT ĐỘNG 
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 Xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm 2018. Từ Tháng 7 
đến Tháng 10 hằng năm thường là mùa cao điểm của ngành tôm. MPC ước 
tính sản lượng đặt hàng của các tháng tới sẽ đạt khoảng 12.000-15.000 
tấn/tháng, cao hơn nhiều con số 10.000 tấn cửa Tháng 6. Hơn thế nữa, 
MPC cũng sẽ tập trung xuất khẩu các đơn hàng đã đặt trước trong các 
tháng tới và giúp tăng trưởng doanh thu tiếp tục bùng nổ.  

 Nguyên liệu dồi dào tiếp tục là điểm sáng hỗ trợ tăng trưởng và kế hoạch 
lợi nhuận của MPC. Với tình hình thu hoạch nguyên liệu cũng như sự chuẩn 
bị về mặt sản xuất ngay từ đầu năm, MPC đã tăng cường khả năng đáp ứng 
đơn hàng so với năm trước và củng cố khả năng vượt kế hoạch doanh thu 
và lợi nhuận năm 2018.   
 

 Dư địa tăng trưởng còn rất lớn nhờ đầu tư vào 
mảng nuôi tôm. MPC đã thử nghiệm thành công 
mô hình nuôi tôm công nghệ cao đạt năm suất 50 
tấn/ha/vụ với tỷ suất lợi nhuận cao, ước đạt 40%-
60% mặc dù giá nguyên liệu tôm đang ở mức thấp. 
Ước tính dự án này sẽ mang lại lợi nhuận trên 1.000 
tỷ đồng trong vòng 5 năm tới, khi MPC triển khai 
công nghệ nuôi mới trên toàn bộ 900 ha vùng nuôi. 
 



Ghi chú 

Những nội dung trong báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tổ chức cũng như nhà đầu 
tư cá nhân của Tập đoàn Minh Phú (MPC). Tuy MPC sẽ nỗ lực để đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ và chính xác về 
các thông tin trong bản tin này, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rẳng sẽ không có bất lỗi sai hay sai sót nào có 
thể xảy ra. MPC được miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả hay bất kz thiệt hại nào liên quan đến các thông tin được 
đề cập trong bản tin cũng như các thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật kịp thời.    

MPC không cho phép việc sao chép, sửa đổi, phát hành và sử dụng một phần hay toàn bộ bản tin này vì bất kz mục 
đích nào khác. Vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng những thông tin trong bản tin này.  
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