
Năm 2021, DGC ghi nhận doanh thu đạt 9.550 tỷ đồng (+53% YoY) và
lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.388 tỷ đồng (+163.5% YoY).
KQKD thuận lợi như vậy là do giá phốt pho vàng (P4) có sự tăng giá
mạnh, doanh thu từ P4 tăng 70.5% svck, bên cạnh đó có dây chuyền
phân bón DAP chất lượng cao đi vào hoạt động cuối năm 2020 và
chạy full công suất trong năm 2021 và các sản phẩm khác của DGC
được tối ưu.

Giá phốt pho vàng trên thế giới đang có sự phục hồi mạnh từ
tháng 2/2022 sau giai đoạn giảm mạnh tháng 1. Giá phốt pho được kỳ
vọng vẫn sẽ duy trì mức cao do chính sách của Chính phủ Trung Quốc
đang giảm dần các sản phẩm công nghiệp nặng, trong đó có mảng hóa
chất để giảm bớt ảnh hưởng môi trường, cũng như những biến động
mạnh của nguyên liệu thế giới.

Tăng công suất sản xuất axit phosphoric điện tử. Dự án Axit
Photphoric điện tử của DGC  thử nghiệm vào tháng 08 và triển khai
mạnh từ tháng 09/2021 , đây là sản phẩm có nhu cầu tăng cao trong
bối cảnh thiếu hụt chất bán dẫn cho các sản phẩm điện tử. Công suất
của dây chuyền này đạt 30.000 tấn/năm. DGC đã kí biên bản ghi nhớ
xuất khẩu 35.000 tấn cho đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc và DGC sẽ có
sự trợ giúp từ Sumitomo phân phối sản phẩm này trong vòng 2 năm
khi đây là sản phẩm mới của công ty và cần tiếp cận với các khách
hàng trên thế giới thông qua Sumitomo, sau đó công ty sẽ tự làm việc
với các đối tác. DGC có thể tăng công suất dây chuyền Axit Photphoric
điện tử lên 90.000 tấn/năm nếu hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Động lực tăng trưởng trong dài hạn của DGC đến từ Tổ hợp hóa
chất Đức Giang Nghi Sơn. Nhà máy Nghi Sơn giai đoạn 1 đang được
triển khai và dự kiến hoàn thiện trong khoảng thời gian cuối 2024 và
đầu 2025, sản phẩm chính là bột nhựa PVC, Xút – Clo dùng cho sản
xuất nhựa, vật liệu xây dựng, chất tẩy rửa. Giai đoạn 2 với sản phẩm
chính là bột nhựa PVC (nâng công suất gấp 2) và Canxi Carbonat
(dùng để chế tạo các tấm kính của các tòa nhà văn phòng). Giai đoạn
3 sẽ được đưa vào triển khai sau 4 năm giai đoạn 1 đi vào hoạt động
với các sản phẩm bô-xít, soda, pin LFP – Lithium Iron Phosphate (loại
pin cao cấp cho xe điện). Trong tương lai, DGC sẽ là một tập đoàn hóa
chất quy mô lớn trên toàn cầu. 

Thành lập công ty con công ty TNHH Đức Giang Đắk Nông và sở
hữu 100%  để mở rộng sang chuỗi giá trị boxit – nhôm. Theo ban
lãnh đạo, công ty sẽ tham gia vào mảng (1) khai thác quặng boxit, (2)
chế biến quặng boxit thành alumin (3) chế biến alumin thành nhôm. Hai
quá trình (1) và (2) sẽ được thực hiện thành 2 giai đoạn trong 3-4 năm
tới, trong đó giai đoạn 1 có thể tạo ra doanh thu tương đương với
mảng kinh doanh hiện tại của DGC. Trong khi đó, quá trình (3) sẽ được
thực hiện trong dài hạn hơn. Dự án Boxit - nhôm có thể trở thành một
động lực tăng trưởng lâu dài lớn của DGC

Dự báo LNST 2022 của DGC đạt 4.310 tỷ đồng (+80% YoY), EPS đạt
25.200 VNĐ/CP tương đương PE fw2022 9.1 lần.

Điểm tiêu cực: 

(1) Giá phốt pho vàng và giá phân bón giảm mạnh (2) Tổ hợp Hóa chất
Đức Giang Nghi Sơn chậm tiến độ.

Hình 4: Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm 2021
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Tiền thân Công ty Hóa chất Đức Giang là một công ty nhà nước
trực thuộc Tổng cục hóa chất Việt Nam được thành lập từ năm
1963. Năm 2019, công ty chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt
động sang mô hình Tập đoàn và năm 2020 chuyển cổ phiếu
niêm yết từ HNX sang HOSE. Công ty có truyền thống sản xuất
hóa dược tinh khiết cung cấp cho thị trường Việt Nam 50 năm
qua. Sau quá trình sáp nhập các công ty con khu vực Lào Cai
vào công ty mẹ, DGC lên kế hoạch phát triển các dự án mới,
hướng tới hoàn thiện chuỗi giá trị mảng phốt pho và mở rộng sản
xuất các hóa chất khác. 

Đội ngũ ban lãnh đạo có tầm nhìn và tham vọng lớn. Chủ tịch
HĐQT – Ông Đào Hữu Huyền đã gắn bó với DGC từ những đầu
thập kỷ 90, được công ty cử đi học ở Áo, tiếp nhận những tư duy
mới về kinh doanh để trở về tìm cách khởi nghiệp. Dưới sự dẫn
dắt của gia đình ông Đào Hữu Huyền, Đức Giang từ một doanh
nghiệp nhà nước trở thành một trong những doanh nghiệp hóa
chất hàng đầu tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng cao trong
những năm vừa qua. 

Chủ tịch Đào Hữu Huyền và gia đình chiếm phần lớn sở hữu
DGC (41.5% cổ phần). Đây là điểm tích cực khi giá trị công ty tạo
ra gắn liền với lợi ích của Ban lãnh đạo từ đó sẽ thúc đẩy hiệu
quả làm việc của Ban lãnh đạo để mang lại giá trị cao nhất cho
doanh nghiệp và cổ đông.

Doanh nghiệp duy trì chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt
đều và ổn định qua các năm với tỷ lệ chi trả từ 5-15%.
 
Hình 3: Cơ cấu sở hữu của DGC

DGC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất cơ bản với
doanh thu và lợi nhuận đến từ (1) Phốt pho vàng (P4); (2) Axit
Photphoric trích ly (WPA); (3) Axit Photphoric thực phẩm (HPO); (4)
Phân bón, phụ gia thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác. 

Ngành hóa chất tại Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm phốt pho
vàng (P4), được hưởng lợi khi Trung Quốc chủ trương cắt giảm
sản lượng mạnh tay, đóng cửa nhiều nhà máy sản xuất P4 cũ vào
năm 2021 (Trung Quốc chiếm 70% nguồn cung P4 toàn cầu). Điều
đó dẫn đến việc thiếu cân bằng cung cầu trên thế giới góp phần giúp
giá P4 neo ở mức cao. 

Việt Nam liên tục giữ vững vị trí là nước xuất khẩu các sản
phẩm phốt pho (HS 28047000) lớn nhất thế giới, với tổng giá trị
xuất khẩu đạt 250 triệu USD, thị phần xuất khẩu chiếm tới 44,8%
năm 2020. (Theo www.trademap.org)

Triển vọng tăng trưởng nhu cầu phốt pho vàng trên toàn cầu
khả quan nhờ làn sóng 5G: Trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn
(silicon), silicon tinh khiết gần với đặc tính cách điện và chỉ cho dòng
điện nhỏ đi qua. Vì vậy, một lượng phốt pho được “pha tạp” với
silicon để tăng khả năng dẫn điện của chất bán dẫn. Do đó, sản
lượng sản xuất chất bán dẫn (chip) tỷ lệ thuận với sản lượng sử
dụng phốt pho. Trong năm 2021, sản lượng sản xuất chip tiếp tục
tăng trưởng nhờ nhu cầu đối với các thiết bị 5G tiếp tục tăng mạnh,
thay thế cho các thiết bị 3G/4G (thiết bị 5G cần nhiều hơn 30 – 40%
số lượng chip so với thiết bị 4G). 

Điểm tiêu cực:

Rủi ro về chính sách do xu hướng bảo vệ môi trường ngày càng
được chú trọng

Hình 1: Biến động giá phốt pho vàng tại Trung Quốc (USD/tấn)

Niêm yết từ 2014 và chuyển sàn HOSE từ tháng 07/2020, DGC
là nhà sản xuất hóa chất photpho hàng đầu Việt Nam. Với lợi thế
tự chủ nguyên vật liệu đầu vào quặng apatit và giá điện thấp so
với các nhà sản xuất trên thế giới, công ty ngày càng khẳng định
được vị thế tại thị trường nội địa cũng như quốc tế với các sản
phẩm phốt pho vàng, sản phẩm chế biến từ phốt pho vàng hoặc
gốc phốt pho, phân bón… Công ty triển khai các dự án mới để
hướng tới hoàn thiện chuỗi giá trị mảng phốt pho và mở rộng
sản xuất hóa chất khác tạo tiền đề để DGC phát triển trong dài
hạn.

Công ty cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp
chuyên sản xuất phốt pho và các hóa chất gốc phốt pho lớn nhất
Việt Nam. Điểm nhấn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm: (1)
Hưởng lợi từ chính sách cấm xuất khẩu mặt hàng phốt pho
vàng (P4) của Trung Quốc (nhà sản xuất P4 lớn nhất thế giới)
dẫn đến việc mất cân bằng cung cầu trên thế giới góp phần
giúp giá P4 neo ở mức cao; (2) DGC là doanh nghiệp đầu
ngành với chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nguyên liệu đầu vào, có
khả năng chế biến sâu các sản phẩm từ phốt pho giúp công ty
cải thiện biên lợi nhuận và đa dạng hóa đầu ra; (3) Dự án Tổ
hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn đi vào hoạt động cuối năm
2024 với các sản phẩm mới là động lực tăng trưởng trong
trung và dài hạn đối với DGC.

Sử dụng mô hình phân tích 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô và ngành,
(Moat) Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động
lực tăng giá (Margin of safety), chúng tôi cho rằng DGC là một cổ
phiếu phù hợp cho những nhà đầu tư trung và dài hạn khi các yếu
tố cơ bản của cố phiếu này rất tốt. DGC có mức ROE trung bình 3
năm gần nhất là 29%, đang giao dịch tại mức P/E fw2022 9.1 lần. 

Khuyến cáo: Nội dung này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn đầu tư – Công ty CP chứng khoán VNDIRECT. Báo cáo này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư của CTCP Chứng khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời
chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong Báo cáo này. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong
Báo cáo này trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của công ty được đề cập trong Báo cáo.
 
Tuyên bố về mâu thuẫn lợi ích: Chuyên viên phụ trách báo cáo này hiện không nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu DGC, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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DGC là doanh nghiệp đầu ngành với chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ
nguyên liệu đầu vào, có năng lực sản xuất phốt pho vàng (P4)
lớn  nhất cả nước với tổng công suất đạt 60.000 tấn/năm (tối đa
72.000 tấn/năm khi doanh nghiệp có thể sản xuất trong thời gian
phụ tải điện thấp trong ngày), cách xa so với doanh nghiệp lớn thứ
hai là 20,000 tấn/năm. Bên cạnh đó, DGC còn có lợi thế về nguyên
vật liệu đầu vào để sản xuất P4 là quặng apatit với độ tinh khiết cao
khi Khai trường 25 đã đi vào hoạt động từ tháng 03/2021 góp phần
giúp DGC tự chủ được 40% chi phí quặng, tương ứng 15% chi phí
giá vốn từ đó thúc đẩy biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Trong
năm 2021, tỷ trọng của P4 chiếm 47% doanh thu của DGC.

DGC có khả năng chế biến sâu các sản phẩm từ phốt pho, giúp
công ty cải thiện biên lợi nhuận và đa dạng hóa đầu ra. DGC đã
thử nghiệm và sản xuất thành công Axit Photphoric điện tử dùng
trong chất bán dẫn, phốt pho đỏ dùng trong chất chống cháy, P2O5
sử dụng kết hợp quặng apatit để sản xuất phân bón chất lượng cao.
Các dây chuyền này hoàn thiện vào tháng 8/2021 với công suất
30.000 tấn axit photphoric/năm; 5.000 tấn phốt pho đỏ/năm và 5.000
tấn P2O5/năm. Cả 3 dự án này đều nhằm nâng cấp các sản phẩm
hiện có của DGC. Thành công này giúp công ty linh hoạt trong các
sản phẩm hạ nguồn, chủ động cơ cấu được sản phẩm của mình
nhằm tối đa doanh thu và lợi nhuận.

Hóa chất là ngành nghề kinh doanh có rào cản gia nhập lớn. Do
đặc thù của ngành hóa chất, các đối thủ mới bị rào cản lớn khi gia
nhập ngành do (i) thủ tục giấy phép khó khăn do rủi ro môi trường
(ii) vốn đầu tư ban đầu lớn. Riêng đối với sản phẩm phốt pho vàng,
việc mở rộng/ xây dựng nhà máy khai thác tại Việt Nam gần như bất
khả thi, do đó các doanh nghiệp trong ngành không chịu sự cạnh
tranh từ đối thủ mới gia nhập.

DGC đang trong giai đoạn được hưởng thuế lợi thuế thu nhập
doanh nghiệp từ năm 2018-2030. Tỷ suất thuế TNDN tại công ty
chỉ vào khoảng 5% lợi nhuận trước thuế. Do hầu hết các dự án của
công ty đều đang được hưởng thuế xuất 10% trong 15 năm đầu
(được miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9
năm tiếp theo).
 
Hình 2: DGC có công suất phốt pho vàng lớn nhất Việt Nam (tấn/năm)


