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I. Những điểm nhấn chính tại cuộc họp ĐHCĐ ngày 25/04/2019:
•

Doanh thu năm 2018 tăng nhẹ 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 0.3%
so với cùng kỳ. Riêng doanh thu nội dung tăng trưởng 8% so với năm
trước. VnExpress tiếp tục giữ vị trí báo tiếng Việt nhiều người đọc nhất
và nhận nhiều ý kiến độc giả nhất. Bản mobile site được thay đổi giao
điện, cập nhật tốc độ tải trang, đóng góp 71% vào lượng traffic trong
năm qua. Dự kiến trong năm 2019, đội ngũ công nghệ sẽ phát triển và
đưa ứng dụng AI vào hoạt động biên tập, kinh doanh quảng cáo số và
nâng cao trải nghiệm người dùng.

Kết quả kinh doanh 2018
Chỉ tiêu (tỷ đồng)

TH 2018

%KH 2018

%TH 2017

Doanh thu thuần

549

-3,8%

3%

Lợi nhuận trước thuế

315

-5.7%

0.3%

Tiền mặt
130%

Tỷ lệ chia cổ tức
•

Hệ thống quảng cáo trực tuyển thông minh eClick được nhận định
là một network cũ và không hiệu quả. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ đầu tư
vào một nền tảng mới hiệu quả hơn. Dự kiến công nghệ sẽ được áp
dụng để định dạng và phân tích dữ liệu, nhằm nâng cao hiệu quả cho
các chiến dịch của khách hàng.

•

Mảng thương mại điện tử vẫn đang được đầu tư để đáp ứng nhu
cầu của các khách hàng quảng cáo. FOC cho biết sẽ không có trang
thương mại điện tử độc lập; tất cả các hoạt động thương mại điện tử
chỉ nhằm mang lại giá trị lớn hơn cho các khách hàng.

•
Chuyên viên phân tích

FOC cũng dự kiến sẽ tiếp tục phát triển và triển khai nền tảng
Ewiki, nền tảng cung cấp các bài giảng chia sẻ các kiến thức thực
tiễn, trong các lĩnh vực kinh tế, sức khỏe, tâm lý học, và thời trang. Các

Hoàng Bảo Ngọc

khóa học được xây dựng dưới dạng video, slide, văn bản, vv. Đối tác
của Ewiki là các giảng viên và công ty danh tiếng trong các lĩnh vực nói
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hoangbaongoc@baoviet.com.vn

trên.
•

Các mục tiêu chính trong năm 2019: FOC sẽ đầu tư nâng cao chất
lượng nội dung bằng cách thu hút các nhân lực trình độ cao trong lĩnh
vực viễn thông. Nội dung bản quyền, video và quảng cáo số là các
mảng công ty sẽ đầu tư phát triển trong năm tới.

Kế hoạch kinh doanh 2019
Chỉ tiêu (tỷ đồng)

Đơn vị

KH 2019

%TH 2018

Doanh thu thuần

tỷ đồng

580

8%

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

320

2%

Tỷ lệ chia cổ tức

Tối thiểu 5%
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II. Một số câu hỏi của cổ đông:
1. Tại sao kế hoạch lợi nhuận vẫn tăng trong khi lượng traffic của
VNExpress đang yếu thế hơn so với các đối thủ nội dung số hướng đến
giới trẻ?
Không có căn cứ để nói rằng lượng traffic của VNExpress đang giảm so với
các đối thủ.
2. Lĩnh vực quảng cáo trên mobile, dựa trên kinh nghiệm của cổ đông,
thường không mang lại hiệu quả. FOC có phương án đầu tư khác hiệu
quả hơn không? Tại sao không mua lại các trang báo về thể thao và tài
chính?
Một số mục đích đầu tư cho quý 1 bao gồm: đầu tư nâng cao chất lượng
dịch vụ ở mọi lĩnh vực. Cụ thể: thu hút nhân lực trên thị trường truyền
thông, nhằm mở rộng một số lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực ngách.
Phát hành video, kênh quảng cáo, nội dung có bản quyền..
Đầu tư vào các nền tảng quảng cáo số – để có thể tiếp tục kinh doanh
quảng cáo không dựa vào các nền tảng đang có sẵn.
M&A các nội dung có tiềm năng. Cần thời gian tìm hiểu để không mạo
hiểm vốn công ty.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM
Tôi, chuyên viên Hoàng Bảo Ngọc xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất cả
những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không
đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là
quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm
mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến
trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
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Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương
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Thép, Phân bón, Điện
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truongsyphu@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888

