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Ban lãnh đạo của Facebook đưa ra cái nhìn u ám về triển vọng phát triển của công ty năm 2018-

2019 

Tài sản của Mark Zuckerberg bốc hơi 16,8 tỷ đô la khi cổ phiếu Facebook lao dốc 20% hôm 

25/7. 

Nguyên nhân là do doanh thu của Facebook giảm, tăng trưởng lượng người dùng cũng giảm so 

với kỳ vọng của nhà đầu tư. 

Ngay lập tức, ông chủ Facebook trượt từ vị trí tỷ phú giàu thứ ba thế giới xuống vị trí thứ sáu 

trong bảng xếp hạng của Bloomberg. 

Cổ phiếu Facebook lao dốc cũng khiến Mark mất 13,7 tỷ đô la lợi nhuận trong năm, khiến doanh 

thu của Mark hiện chỉ còn dưới 70 tỷ đô la. 

Người khổng lồ Facebook đang đối mặt với phản ứng dữ dội về việc xử lý tin tức giả và quyền 

riêng tư. Công ty này cho biết đã có 2,23 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng vào cuối tháng Sáu. 

Con số này chỉ nhỉnh hơn 11% so với cùng kỳ năm 2017, mức tăng trưởng chậm nhất trong hơn 

hai năm. 

Nó cũng cảnh báo các nhà đầu tư rằng mức chi sẽ vượt thu trong năm 2019. 

Facebook cho biết họ đã lên kế hoạch chi hàng tỷ đô la để cải thiện cách theo dõi nội dung, quảng 

cáo và xử lý dữ liệu người dùng - những lĩnh vực mà Facebook phải đối mặt với sự giám sát điều 

chỉnh. 

Facebook - sở hữu cả Instagram và WhatsApp - cũng đang đầu tư vào các tính năng mới, chẳng 

hạn như thực tế ảo và video. 

Cổ phiếu của Facebook ban đầu giảm khoảng 12% trong các phiên giao dịch ngoài giờ ở New 

York, sau đó tiếp tục giảm sâu khi công ty vạch ra các kế hoạch chi tiêu của mình. 

Daniel Ives, giám đốc chiến lược tại GBH Insights, cho biết dự báo của công ty là "ác mộng". 

"Họ đã đưa ra một triển vọng rất đáng thất vọng trong nửa cuối năm 2018 và năm 2019, điều này 

sẽ tác động đáng kể lên giá cổ phiếu trong thời gian tới", ông nói. 

Sự tăng trưởng số người dùng giảm ở Mỹ và Canada, các thị trường chính của Facebook, do giá 

quảng cáo ở đây cao. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-25/zuckerberg-loses-16-8-billion-in-a-snap-as-facebook-plunges?utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&cmpid=socialflow-facebook-business&utm_source=facebook&utm_content=business


Số lượng người dùng EU giảm trong bối cảnh các quy định về quyền riêng tư chặt chẽ hơn, mặc 

dù Facebook tiếp tục thu hút người dùng mới ở các quốc gia như Indonesia. 

Ông Ives cho biết sự phổ biến của Instagram sẽ giúp Facebook ngăn chặn tình trạng thiếu hụt số 

người dùng. 

Vào tháng Hai, công ty nghiên cứu thị trường eMarketer ước tính số lượng người dùng Facebook 

dưới 25 tuổi sẽ giảm khoảng hai triệu trong năm nay. 

Nhưng eMarketer dự báo rằng Instagram, thuộc sở hữu của Facebook, sẽ thêm có thêm khoảng 

1,6 triệu người dùng trong độ tuổi đó vào năm 2018. 

 


