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Phân bón 
Trong chu kỳ phục hồi và kỳ vọng hỗ trợ về 
chính sách  

■ Kỳ vọng việc sửa đổi chính sách thuế GTGT sẽ cải thiện tâm lý thị trường và 
thúc đẩy biên LNG của các DN sản xuất phân bón kể từ 2019.  

■ Chúng tôi ước tính tăng trưởng nhu cầu phân bón trong giai đoạn 2018-20 
sẽ trở lại mức trung bình 2-3% từ mức đáy trong năm 2016. 

■ Tuy nhiên, dự báo giá phân bón sẽ không tăng quá mạnh trong 2018-20 do 
tình trạng dư cung tại thị trường nội địa và quốc tế vẫn tiếp diễn.   

 

Kỳ vọng thay đổi chính sách thuế GTGT sẽ tạo động lực cho ngành  
Việc sửa đổi chính sách thuế GTGT tại Việt Nam (kỳ vọng sẽ có hiệu lực từ năm 2019) 

sẽ cho phép các nhà sản xuất phân bón được hưởng khấu trừ thuế đầu vào, hiện đang 

được ghi nhận vào giá vốn hàng bán. Điều này sẽ giúp cho chi phí sản xuất giảm xuống, 

biên LNG và dòng tiền của các DN cải thiện (giả định toàn bộ thuế đầu ra được chuyển 

qua khách hàng). Tuy nhiên, do có sự khác biệt trong cơ cấu chi phí của các công ty, 

chúng tôi ước tính các DN sản xuất ure như DPM và DCM sẽ hưởng lợi lớn nhất từ việc 

sửa đổi chính sách thuế GTGT.  

Nhu cầu phân bón duy trì đà phục hồi từ năm 2017  
Chúng tôi ước tính tăng trưởng nhu cầu trung bình hàng năm của ngành phân bón tại 

Việt Nam đạt 2-3% trong 2018-20, cải thiện đáng kể từ sự sụt giảm mạnh trong giai đoạn 

2015-16. Sản lượng tiêu thụ phục hồi từ giữa năm 2017 cho đến nay và chúng tôi kỳ 

vọng xu hướng này sẽ duy trì trong giai đoạn 2018-19 nhờ điều kiện thời tiết khá thuận 

lợi thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và nhu cầu về phân bón.  

Giá bán trung bình của các SP chính vẫn tăng, dù khá khiêm tốn do 
dư thừa nguồn cung  
Chúng tôi ước tính giá bán trung bình của các sản phẩm phân bón phổ biến trên thị 

trường Việt Nam (phân ure và NPK) sẽ tăng 2-3% mỗi năm trong 2018-20, do chi phí 

nguyên liệu đầu vào tăng (khí, phân đơn) và cán cân cung-cầu của thị trường ure thế 

giới thu hẹp. Tuy nhiên, do nguồn cung ure và NPK trong nước hiện vượt cầu ~300.000 

tấn mỗi năm (~1,2 tháng tổng nhu cầu) nên tốc độ tăng giá trong tương lai sẽ bị hạn chế. 

Ra báo cáo lần đầu về ngành Phân bón với khuyến nghị Tích cực  
Chúng tôi ra báo cáo lần đầu về ngành Phân bón với khuyến nghị Tích cực do kỳ vọng 

ngành sẽ hưởng lợi từ việc sửa đổi chính sách thuế GTGT, và cho rằng DPM là DN 

hưởng lợi nhiều nhất từ thay đổi này. Theo chúng tôi, P/E dự phóng 2019 của DPM ở 

mức 11,5x (cao hơn trung bình ngành 10,7x) chưa phản ánh hết triển vọng LN dài hạn 

của DN vì DPM vừa kết thúc chu kỳ đầu tư vốn lớn và sẽ hưởng lợi từ nhà máy NPK mới 

trong 2020-2021 và thay đổi chính sách thuế GTGT. Chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ cho 

cả hai cổ phiếu DPM và DCM, tuy nhiên cho rằng DCM là lựa chọn rủi ro hơn do thay đổi 

chính sách giá khí từ năm 2019 có thể sẽ trung hòa lợi ích từ sửa đổi luật thuế GTGT.  
 

Hình 1: Dự báo giá phân bón toàn cầu tiếp tục phục hồi từ mức đáy trong năm 2016 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, WORLD BANK  

   

 

  Việt Nam 

Tích cực 
 

Các doanh nghiệp nổi bật 

TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí 
NẮM GIỮ, Giá mục tiêu 23.100 đồng, 
giá đóng cửa 21.000 đồng 

DPM là doanh nghiệp sản xuất ure hàng 
đầu tại Việt Nam với thị phần ~40% 
(2017). Rủi ro lớn nhất trong HĐKD của 
công ty là giá khí đầu vào chịu ảnh 
hưởng của biến động giá dầu; giá dầu 
tăng cao có thể làm giảm biên lợi nhuận.   

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau 
NẮM GIỮ, Giá mục tiêu 9.700 đồng, giá 
đóng cửa 10.350 đồng 

DCM là nhà sản xuất ure lớn thứ hai tại 
Việt Nam với sản phẩm riêng biệt - ure 
hạt đục. Triển vọng công ty năm 2018 
tích cực nhờ chính sách trợ cấp giá khí 
đảm bảo ROE mảng ure 12%, nhưng lợi 
nhuận năm 2019 có thể giảm mạnh nếu 
chính sách giá khí trở về cơ chế giá thị 
trường kể từ năm 2019 trở đi.   

 

Tóm tắt các chỉ số chính 

 
 

Insert 

Chuyên viên phân tích 

 Phạm Lê Mai 

T (84) 94 328 0850  
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P/E (x) Dec-18F Dec-19F Dec-20F

DPM 12,53 11,50 9,62

DCM 8,40 113,80 53,80

P/BV (x) Dec-18F Dec-19F Dec-20F

DPM 1,01 0,97 0,92

DCM 0,85 0,88 0,91

Dividend Yield Dec-18F Dec-19F Dec-20F

DPM 4,80% 4,80% 4,80%

DCM 8,90% 4,90% 4,90%
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Trong chu kỳ phục hồi và kỳ vọng 
hỗ trợ về chính sách  

Luận điểm đầu tư 

Theo chúng tôi, động lực của ngành trong giai đoạn 2018-19 chủ yếu đến từ sự 

thay đổi chính sách thuế GTGT hỗ trợ cho toàn ngành, và thông tin thoái vốn 

nhà nước tại các doanh nghiệp phân bón. Chúng tôi ra báo cáo lần đầu về 

ngành Phân bón với khuyến nghị Tích cực do kỳ vọng sự thay đổi chính sách 

thuế GTGT sắp tới sẽ thúc đẩy biên LN của các doanh nghiệp sản xuất phân 

bón kể từ năm 2019.  

Thay đổi chính sách thuế GTGT có thể cải thiện triển vọng 
ngành   

Theo chúng tôi, động lực tăng trưởng chính của ngành Phân bón trong 2019 là 

thay đổi chính sách thuế GTGT, cho phép các DN sản xuất phân bón được 

khấu trừ thuế đầu vào. Với chính sách hiện tại, phân bón được miễn thuế GTGT 

và các DN sản xuất phải ghi nhận thuế GTGT cho nguyên liệu đầu vào trong giá 

vốn hàng bán. Với chính sách mới, phân bón sẽ chịu mức thuế 5% nhưng nhà 

sản xuất có thể khấu trừ thuế đầu vào tương ứng, từ đó giảm giá vốn hàng bán 

và tăng biên lợi nhuận.   
 

Hình 2: Ảnh hưởng của chính sách thuế GTGT mới lên báo cáo KQKD và LCTT của một doanh nghiệp phân bón giả định (tỷ VND) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BỘ TÀI CHÍNH 

 

Theo chúng tôi, mức tăng của biên LN gộp phụ thuộc vào: (1) tỷ lệ giá vốn hàng 

bán phải chịu thuế GTGT đầu vào của mỗi doanh nghiệp, và (2) mức thuế 

GTGT áp dụng với từng loại nguyên liệu đầu vào.  

Dựa trên cơ cấu giá vốn hàng bán, chúng tôi cho rằng các nhà sản xuất phân 

đơn như DPM, DCM, LAS, VAF sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ thay đổi chính sách 

so với các nhà sản xuất phân phức hợp như SFG, BFC, do tỷ lệ giá vốn hàng 

bán chịu thuế GTGT của các DN này cao hơn (thường trên 50%). Trong khi đó, 

nguyên liệu đầu vào của các sản phẩm phân phức hợp chính là các loại phân 

đơn, hiện đang không chịu thuế GTGT.  

Bên cạnh đó, nguyên liệu đầu vào chủ yếu của các DN sản xuất ure như khí, 

điện chịu thuế 10%, cao hơn mức 5% áp dụng cho phần lớn nguyên liệu đầu 

vào sản xuất phân lân (như các loại quặng). Do đó các DN sản xuất ure như 

DPM và DCM sẽ nhận được mức thuế khấu trừ cao hơn so với các DN sản xuất 

phân bón khác.  

Vì sự thay đổi chính sách thuế GTGT sẽ ảnh hưởng đến toàn thị trường và nhu 

cầu phân bón phản ứng khá chậm với giá nên chúng tôi giả định người nông 

dân sẽ phải chịu toàn bộ thuế đầu ra (tương ứng với việc các nhà sản xuất tăng 

giá bán). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp dẫn đầu với thị phần 

lớn, thương hiệu tốt, có quyền quyết định giá nhất định như DPM, DCM, LAS và 

Chính sách 

hiện tại

Chính sách 

mới

Miễn thuế Chịu thuế 5%

Báo cáo KQKD

Doanh thu 200 200 Doanh thu ghi nhận trong báo cáo không bao gồm thuế GTGT, do vậy không có sự thay đổi trong doanh thu.

Giá vốn hàng bán 132 120 Thuế GTGT cho nguyên vật liệu đầu vào (phần lớn chịu thuế 10%) sẽ được khấu trừ khỏi giá vốn hàng bán.

Biên LN gộp 34% 40% Biên LN gộp được cải thiện.

Báo cáo LCTT

Thuế đầu ra phải trả 0 10
Thuế đầu ra phải trả tương ứng 5% doanh thu ghi nhận trên Báo cáo KQKD (10 tỷ đồng). Các DN cho biết sẽ chuyển 

phần thuế này cho người tiêu dùng thông qua tăng giá bán.

Khấu trừ thuế 0 -12 Tương ứng với phần thuế được khấu trừ trong giá vốn hàng bán.

Thay đổi trong dòng 

tiền phải trả
0 -12

Khi các DN tính toàn bộ phần thuế đầu ra 5% vào giá bán, lợi ích ròng DN nhận được sẽ tương ứng với khoản thuế 

được khấu trừ (12 tỷ đồng)

Nhận định
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BFC sẽ có lợi thế hơn trong việc điều chỉnh giá bán trong trường hợp giá tăng 

có thể ảnh hưởng đến sản lượng.  

 

Ngành phân bón đang trên đà phục hồi nhưng …   

Trong giai đoạn 2015-2016, thời tiết khó khăn, đặc biệt là dưới tác động của 

hiện tượng El Nino, đã gây ra hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại miền 

Nam, khu vực chiếm hơn 30% đất nông nghiệp của cả nước (Nguồn: Tổng cục 

Thống kê, 2015). Do đó, ngành nông nghiệp tăng trưởng khá khiêm tốn ở mức 

0,72% so với mức trung bình 2-3%/năm trong giai đoạn 2010-2015, dẫn đến 

lượng tiêu thụ phân bón giảm 5% trong năm 2016.  

Kể từ năm 2017, nhu cầu và giá phân bón bắt đầu phục hồi từ mức thấp do (1) 

điều kiện thời tiết cải thiện với sự kết thúc của El Nino và xuất hiện La Nina cuối 

năm 2016 đến đầu năm 2017, dẫn đến mưa nhiều; điều này giúp cho nhu cầu 

nông nghiệp dần phục hồi, và (2) Giá bán bình quân của phân bón tăng một 

phần do nhu cầu cải thiện và phần lớn do giá nguyên liệu tăng, đặc biệt là ure, 

do giá khí và than đá (chiếm đến 60-70% tổng chi phí sản xuất) tăng.  

Chúng tôi dự báo nhu cầu phân bón sẽ duy trì tăng trưởng kép ~2% trong giai 

đoạn 2018-2020, thấp hơn mức tăng trưởng kép 2,6% trong giai đoạn 2011-

2015, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ hàng 

nông sản (trên cơ sở dân số tăng trưởng ~1%/năm, theo dự báo của Liên Hiệp 

Quốc và Ngân hàng Thế giới) 
 

Hình 3: Mức tiêu thụ hàng ngày của một số nhóm thực phẩm tại Đông Á và Đông Nam 

Á (kcal/người mỗi ngày, 2016) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, WORLD BANK 

 

 

… giá bán phân bón khó có thể tăng mạnh do thị trường vẫn 
đang dư cung   

Theo số liệu từ Bộ Công Thương (MOIT), các nhà sản xuất trong nước đáp ứng 

được 80% nhu cầu phân bón nội địa, trong đó phân bón ure, NPK và lân đều dư 

cung nhẹ. Chúng tôi dự báo Việt Nam vẫn sẽ phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu 

với các loại phân kali (K), amoni sunfat (SA) and diamoni photphat (DAP) do 

trong nước không có nhà máy/nguyên liệu sản xuất các sản phẩm này. Tuy 

nhiên, với các loại phân bón phổ biến nhất là ure, supe lân và NPK, tình trạng 

dư cung vẫn sẽ tiếp diễn trong giai đoạn 2018-20.   

2009 (thực tế) 2030 (dự báo) Thay đổi

Gạo 889 850 -4%

Ngũ cốc khác 535 645 21%

Thịt 350 664 90%

Cá 54 79 46%

Sữa 55 78 42%

Rau củ 74 111 50%

Trái cây 160 280 75%

Dầu 143 210 47%

Khác 434 273 -37%

Tổng 2.694 3.190 29%
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Hình 4: Cơ cấu nhu cầu phân bón của Việt Nam theo khối lượng tiêu thụ (2017) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Chúng tôi cho rằng giá bán trung bình tuy vẫn tăng nhưng mức độ tăng không 

cao do: (1) dư cung trên thị trường, (2) tăng trưởng diện tích đất nông nghiệp 

thấp, và (3) mật độ sử dụng phân bón/hecta đã ở mức cao (lượng phân bón sử 

dụng trên mỗi ha đất canh tác cao hơn trung bình của các nước trong khu vực 

và toàn cầu, theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới). Ngoài ra, theo chúng tôi, cạnh 

tranh gia tăng trên thị trường, đặc biệt là mảng phân bón NPK (do nguồn cung 

mới), sẽ ảnh hưởng đến mức tăng của giá bán bình quân.  

 

Thay đổi xu hướng tiêu dùng mở ra cơ hội mới cho các doanh 
nghiệp   

Nhu cầu có các sản phẩm phân bón mới xuất phát từ những xu hướng canh tác 

mới trong ngành nông nghiệp: tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao và 

nông nghiệp xanh/hữu cơ. Dưới đây là những xu hướng chính chúng tôi cho 

rằng sẽ tác động ngành phân bón trong dài hạn:  

 Xu hướng tiêu thụ các sản phẩm phức hợp (như NPK, DAP) thay vì 

phân đơn (như ure, supe lân, kali). Lợi ích của phân đa so với phân đơn 

có thể kể đến như: đa dạng chất dinh dưỡng (bao gồm N, P, K và các 

nguyên tố vi lượng hữu ích khác), thúc đẩy sự phát triển toàn diện hơn cho 

cây trồng. Ngoài ra, giá phân đơn kỳ vọng tăng trong thời gian tới có thể 

khiến giá bán phân phức hợp trở nên hấp dẫn hơn một cách tương đối (giá 

phân NPK sẽ không tăng cùng mức với phân đơn nguyên liệu vì 10-20% chi 

phí sản xuất NPK bao gồm các phụ gia khác có mức tăng giá thấp hơn).  

 Nhu cầu sử dụng các sản phẩm chất lượng cao tăng dần: Theo các DN, 

phân bón chất lượng cao có thể giúp nâng năng suất cây trồng, trong khi đó 

tiết kiệm lượng phân cần sử dụng đến 20-30%, bù đắp cho mức giá thành 

cao hơn. 

 Tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và sinh học, do nhu cầu tiêu thụ 

các loại thực phẩm sạch, an toàn tăng lên, đồng thời để đáp ứng các tiêu 

chuẩn xuất khẩu. Điều này cũng phù hợp với xu hướng nông nghiệp hữu cơ 

và sản xuất bền vững hiện nay. 

Tóm lại, chúng tôi cho rằng các xu hướng mới sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với phân 

phức hợp (NPK) chất lượng cao và phân hữu cơ. Để bắt kịp xu hướng này 

nhiều DN đã lên kế hoạch hoặc bắt đầu xây dựng các nhà máy NPK chất lượng 

cao và nhà máy phân hữu cơ trong giai đoạn 2019-21. Chúng tôi cho rằng 

những DN đầu ngành có nguồn vốn dồi dào, thương hiệu tốt và hệ thống phân 

phối rộng lớn sẽ có lợi thế khai thác cơ hội tiềm năng này.  
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Lựa chọn cổ phiếu: DPM là cơ hội an toàn hơn cho câu 
chuyện chính sách  

Do sự thay đổi chính sách thuế GTGT sẽ là nhân tố quyết định trong giai đoạn 

2019-20 nên chúng tôi ưa thích cổ phiếu hưởng lợi nhiều nhất từ động lực tăng 

trưởng này. DPM là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi cho câu chuyện thay đổi 

chính sách, vì chúng tôi cho rằng doanh nghiệp sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ sự 

thay đổi thuế GTGT với mức thuế đầu vào cao (10%) áp dụng cho khí đầu vào 

và vị thế vững chắc trên thị trường, cho phép doanh nghiệp chuyển thuế đầu ra 

qua khách hàng mà không ảnh hưởng đến khối lượng tiêu thụ. Chúng tôi cho 

rằng DCM là lựa chọn an toàn chỉ cho năm 2018 vì hiện tại doanh nghiệp đang 

hưởng chính sách trợ cấp giá khí giúp cho ROE được duy trì ổn định mỗi năm 

mặc dù giá khí tăng cao. Tuy nhiên, theo chúng tôi, chính sách trợ cấp giá khí 

hết hiệu lực vào năm 2019 sẽ khiến cho DCM trở nên rủi ro hơn trong trung hạn, 

đặc biệt là trong bối cảnh giá dầu/khí đầu vào tăng mạnh trong những năm gần 

đây.   
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TỔNG QUAN NGÀNH 

Quy mô thị trường phân bón Việt Nam ước tính vào khoảng 1.740 triệu USD 

trong năm 2017 và dự kiến đạt tăng trưởng kép 7,6% trong giai đoạn 2017-22, 

theo dự báo của Modor Intelligence. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy hơn 

90% lượng phân bón sử dụng tại Việt Nam là phân vô cơ, bao gồm phân đơn 

(chiếm khoảng 40% tổng tiêu thụ phân bón), và phân phức hợp (chiếm 50% 

tổng tiêu thụ). Phân hữu cơ và các loại phân bón khác chỉ đóng góp 10% vào 

tổng tiêu thụ, nhưng chúng tôi cho rằng đóng góp của phân hữu cơ vào tổng 

tiêu thụ sẽ tăng dần do sự thay đổi cấu trúc của ngành nông nghiệp Việt Nam.  

 

Phụ thuộc một phần vào nhập khẩu   

Các nhà sản xuất trong nước đã tăng công suất nhanh chóng trong vài năm qua 

để đáp ứng nhu cầu nội địa. Hiện tại, sản xuất trong nước có thể đáp ứng 80% 

tổng nhu cầu, sản xuất được các sản phẩm ure, lân và NPK, tuy nhiên vẫn phải 

nhập khẩu một phần DAP (chứa N và P) và gần như toàn bộ kali và phân SA 

(chứa N và lưu huỳnh). Việt Nam phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu kali và 

SA do thiếu nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là quặng kali để sản xuất phân kali, 

cũng như không có nhà máy nào sản xuất SA tại Việt Nam. 

Trong báo cáo này, chúng tôi chỉ tập trung vào các sản phẩm phổ biến tại Việt 

Nam, là phân đạm (ure) (chiếm ~22% tổng tiêu thụ trong năm 2017) và phân 

NPK (~38% tổng tiêu thụ trong năm 2017). 
  

Hình 5: Nhu cầu phân bón hóa học của Việt Nam (nghìn tấn) Hình 6: Nhập khẩu phân bón của Việt Nam (nghìn tấn) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, DPM, HIỆP HỘI PHÂN BÓN, BỘ CÔNG THƯƠNG    NGUỒN: VND RESEARCH, BỘ CÔNG THƯƠNG 

  

 

Trên đà phục hồi nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi 

Điều kiện thời tiết khó khăn dẫn đến kết quả kém khả quan 
trong giai đoạn 2015-2016   

Hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đều ghi nhận KQKD kém khả quan trong 

giai đoạn 2015-2016 do: 

 Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là hạn hán gây ra bởi El Niño và xâm 

nhập mặn nghiêm trọng ở miền Nam (khu vực chiếm 59% tổng tiêu thụ phân 

bón tại Việt Nam trong năm 2015) đã dẫn đến sản lượng nông nghiệp giảm 

và sản lượng tiêu thụ phân bón thấp hơn (xem Hình 5). 

 Sự thay đổi về chính sách, cụ thể là Luật 71/2014/QH13 loại bỏ khấu trừ 

thuế GTGT cho doanh nghiệp SX phân bón, dẫn đến chi phí sản xuất tăng 

lên từ năm 2015. Tuy nhiên, chi phí tăng lên không thể chuyển qua người 

mua vì giá bán liên tục giảm trong bối cảnh nguồn cung dư thừa và giá phân 

bón toàn cầu ở mức thấp (do giá nguyên liệu đầu vào chính như khí, than sụt 

giảm). Điều này khiến cho biên LN của các nhà SX phân bón trong nước 
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giảm mạnh trong giai đoạn 2015-16. Sản lượng phân bón nhập khẩu trong 

2015 cũng tăng 18,9% so với cùng kỳ (số liệu Bộ Công Thương) do phân 

bón nhập khẩu trở nên cạnh tranh hơn về giá so với sản phẩm nội địa vì 

không chịu thuế đầu vào hay đầu ra.  

 

Chúng tôi dự báo sự phục hồi từ năm 2017 sẽ tiếp diễn trong 
giai đoạn 2018-19  

Trong năm 2017, nhu cầu phân bón và giá bán trung bình tại Việt Nam bắt đầu 

phục hồi từ mức thấp trong năm 2016, tương ứng với sự hồi phục của ngành 

nông nghiệp nhờ: (1) điều kiện thời tiết cải thiện khi El Niño kết thúc, thay vào 

đó là La Niña ở mức độ nhẹ vào cuối năm 2016 đến đầu năm 2017 cho lượng 

mưa vừa phải, (2) người nông dân hưởng lợi từ giá nông sản tăng, đặc biệt là 

các mặt hàng xuất khẩu như gạo, cao su, hoa quả và rau củ,... nhờ đó có vốn 

để tái đầu tư vào trồng trọt, và (3) giá nguyên liệu đầu vào (như than và khí) 

tăng lên, dẫn đến giá bán phân bón cũng tăng theo.  
  

Hình 7: Diễn biến giá hàng tháng của một số mặt hàng nông sản 

quan trọng (01/2015 = 100) 

Hình 8: Chiều sâu mặn xâm nhập 4g/l lớn nhất ở một số cửa 

sông vào tháng 3/2018 so với cùng kỳ 2016 và 2017 (km) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, BỘ CÔNG THƯƠNG    NGUỒN: VND RESEARCH, VIỆN KH THỦY LỢI MIỀN NAM 

  

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất phân bón ghi nhận tăng trưởng sản lượng 

tiêu thụ tích cực so với cùng kỳ trong 9T2018, nhờ điều kiện thời tiết khá thuận 

lợi và tình trạng xâm nhập mặn tại khu vực ĐBSCL quay về mức bình thường. 

Số liệu từ Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam cho thấy điều kiện xâm nhập mặn 

trong Q1/2018 tại các cửa sông lớn ở miền Nam tương đương với cùng kỳ 2017 

và cải thiện đáng kể so với Q1/2016.  

Chúng tôi kỳ vọng điều kiện thời tiết ổn định trong năm 2019 sẽ thúc đẩy sản 

xuất nông nghiệp và duy trì tăng trưởng nhu cầu phân bón ổn định.  

  

Tăng trưởng nhu cầu ổn định song song với tăng trưởng 
ngành nông nghiệp…   

Chúng tôi kỳ vọng ngành phân bón sẽ duy trì tăng trưởng sản lượng tiêu thụ ổn 

định trong giai đoạn 2018-2020 ở mức 2,0%/năm, thấp hơn tăng trưởng kép 

trong giai đoạn 2011-2015 ở mức 2,6% do: 

 Sản xuất nông nghiệp ít chịu tác động hơn từ thay đổi khí hậu nhờ sự 

phát triển của các giống cây có sức chống chịu thời tiết tốt. Nhiều 

doanh nghiệp trong nước đang tích cực tham gia nghiên cứu vật tư nông 

nghiệp và kỹ thuật canh tác để đối phó với thời tiết ngày càng khắc nghiệt 

hơn. Một số doanh nghiệp như Tập đoàn Lộc Trời (LTG) và CTCP Giống 

Cây trồng Miền Nam (SSC) đã đưa ra thị trường các giống lúa mới có đặc 

tính tốt như chịu hạn, chịu mặn, chống sâu bệnh. Do vậy, chúng tôi cho rằng 

rủi ro thời tiết tác động đến ngành nông nghiệp sẽ phần nào giảm bớt nhờ 

những bước tiến mới này.  
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 Tăng trưởng nhu cầu nông sản ổn định, do dân số gia tăng không chỉ ở 

Việt Nam mà còn tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam (đặc biệt là 

Trung Quốc). Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP của Việt Nam ước 

tính đạt 6,5%/năm trong giai đoạn 2018-20, nhờ sản xuất nông nghiệp mạnh 

và ngành sản xuất hướng tới xuất khẩu, trong khi Tổng cục Thống kê dự báo 

dân số có thể tăng từ 95,5 tỷ người trong 2017 lên 98,4 tỷ người trong năm 

2020 (+3%). Mảng trồng trọt đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 21 tỷ USD 

trong năm 2018 (+2,2% so với cùng kỳ) với diện tích trồng cây ăn quả tăng 

lên 930.000 ha. Chúng tôi cho rằng tất cả điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu về 

vật tư đầu vào cho ngành nông nghiệp, bao gồm phân bón.  
 

Hình 9: Tổng sản lượng một số cây trồng chính và tiêu thụ phân bón tại Việt Nam  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, GSO 

 

 Cơ hội xuất khẩu sang các thị trường lân cận. Thị trường xuất khẩu chính 

của phân bón Việt Nam bao gồm các nước láng giềng như Campuchia, 

Malaysia, Hàn Quốc, Lào và Thái Lan. Các nước Đông Nam Á cũng gặp phải 

điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong năm 2016 như Việt Nam, vì vậy sự phục 

hồi nhu cầu trong năm 2017 cũng giúp nâng xuất khẩu phân bón của Việt 

Nam lên mức 930.400 tấn về khối lượng (+24,7% so với cùng kỳ) và 263,6 

triệu USD về giá trị (+25,8% so với cùng kỳ, theo Bộ Công Thương). Với kỳ 

vọng điều kiện thời tiết trong khu vực ổn định, chúng tôi cho rằng các DN 

phân bón có thể đẩy mạnh xuất khẩu như một trong những giải pháp đối phó 

với cạnh tranh ngành gia tăng và tình trạng dư cung trong nước. 
 

Hình 10: Khối lượng và giá trị xuất khẩu phân bón Việt Nam  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

 Chuyển dịch xu hướng tiêu thụ của người nông dân từ các loại phân bón 

chất lượng thấp sang sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với xu hướng sản 

xuất nông nghiệp bền vững. Mặc dù tổng tiêu thụ phân bón trong dài hạn có 
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thể giảm, nhưng chúng tôi cho rằng điều này sẽ được bù đắp bởi tỷ trọng gia 

tăng của các sản phẩm cao cấp có biên LN cao hơn. 

 

… nhưng mức độ tăng sẽ bị hạn chế do tăng trưởng diện tích 
đất canh tác thấp và lượng tiêu thụ phân bón đã ở mức cao   

  

Hình 11: Diện tích đất canh tác ở Việt Nam (nghìn ha)  Hình 12: Lượng tiêu thụ phân bón trên mỗi ha đất canh tác 

(kg/ha) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, FAO    NGUỒN: VND RESEARCH, NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 

  

Tỷ lệ tiêu thụ phân bón của Việt Nam ở mức 438,9kg/ha đất canh tác trong năm 

2015, cao hơn hầu hết các nước trong khu vực ngoại trừ Trung Quốc 

(506,1kg/ha) và Malaysia (1.539,3kg/ha), và cao hơn nhiều mức trung bình của 

thế giới 137,6kg/ha. Điều này cũng phần nào lý giải cho việc năng suất cây 

trồng của Việt Nam cao hơn (Việt Nam đạt 5.601 kg/ha so với mức trung bình 

thế giới 3.923 kg/ha). Tuy nhiên theo chúng tôi, do tăng trưởng diện tích đất 

canh tác ở mức thấp và tỷ lệ sử dụng phân bón tại Việt Nam đã ở mức cao, nên 

nhu cầu phân bón khó có thể tăng mạnh trong giai đoạn 2018-20. 

 

Tình trạng dư cung dự báo sẽ tiếp diễn mặc dù công 
suất ngành không đổi 

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất phân bón lớn tại Việt Nam là công ty con 

của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem, Chưa NY) và Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam (PVN, Chưa NY). Điều này cho phép các công ty tiếp cận với nguồn 

nguyên liệu đầu vào (khí, than, quặng apatit, v.v...) độc quyền bởi Nhà nước và 

tạo nên rào cản gia nhập ngành lớn với các DN tư nhân. Riêng đối với mảng 

NPK, rào cản gia nhập ngành thấp do đầu vào NPK là phân đơn có thể mua từ 

các nhà sản xuất trong nước và các DN nhập khẩu.   

Nhìn chung, đối với những sản phẩm mà Việt Nam có thể sản xuất, nguồn cung 

trong nước hiện đã đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa, trong đó các doanh nghiệp 

lớn đã xây dựng được vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị nhờ thương hiệu lâu 

đời và kênh phân phối rộng. Chúng tôi dự báo triển vọng nguồn cung trong ngắn 

hạn sẽ không thay đổi đáng kể. Cụ thể, chúng tôi cho rằng mảng ure và phân 

lân sẽ không bổ sung thêm công suất trong khi các DN NPK lớn vẫn có khả 

năng duy trì vị thế dẫn đầu nhưng phải đối mặt với cạnh tranh gia tăng từ các 

nhà máy mới. 
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Hình 13: Các nhà SX phân bón chính tại Việt Nam và công suất theo loại sản phẩm (2017) (nghìn tấn mỗi năm) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Mảng ure đang dần bão hòa   

Thị trường ure khá tập trung chỉ với 4 nhà sản xuất chính, với tổng công suất 

thiết kế 2,66 triệu tấn mỗi năm, thừa đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại 2,2tr-2,3tr 

tấn hàng năm tại Việt Nam. Trước năm 2012, gần một nửa lượng ure tiêu thụ 

được nhập khẩu nhưng dần được thay thế bởi ure sản xuất trong nước do 2 

nhà máy ure mới tại Cà Mau (sở hữu bởi DCM/PVN) và Ninh Bình (sở hữu bởi 

Vinachem) đi vào hoạt động từ năm 2012. Trong giai đoạn 2012-2017, các nhà 

máy của DCM và DPM thường hoạt động vượt công suất, trong khi nhà máy 

Ninh Bình và Hà Bắc chỉ chạy với 50% công suất. 

Việt Nam vẫn nhập khẩu khoảng 500.000-700.000 tấn ure mỗi năm, chủ yếu từ 

Trung Quốc và các nước ASEAN (Indonesia và Malaysia). Đáng chú ý là kể từ 

2015, Indonesia và Malaysia đã dần thay thế Trung Quốc trở thành nguồn nhập 

khẩu ure mới của Việt Nam, chủ yếu do giá khí sụt giảm trong 2015-2016 và giá 

than tăng ở Trung Quốc, khiến giá thành sản xuất và giá bán các sản phẩm của 

Indonesia và Malaysia cạnh tranh hơn.  

Nhập khẩu tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà cung cấp nội địa do phân bón nhập 

khẩu thường có giá thấp hơn 2-3% so với sản phẩm trong nước. Xuất khẩu ure 

vẫn khá khiêm tốn ở mức ~170.000 tấn trong năm 2017, và chủ yếu được bán 

cho các nước trong khu vực như Lào, Campuchia và Hàn Quốc.  
 

Hình 14: Nhu cầu, nguồn cung và nhập khẩu ure của Việt Nam (nghìn tấn) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, DPM, VNFA 

 

 

Công ty mẹ Doanh nghiệp

Mã 

Bloomberg Ure Supe lân Lân nung chảy DAP NPK

PVN TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí DPM VN 800 - - - -

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau DCM VN 800 - - - -

Vinachem CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc DHB VN 500 - - - -

CT TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình Chưa NY 560 - - - -

CTCP Phân bón Bình Điền BFC VN - - - - 925

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao LAS VN - 750 300 - 750

CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang DGC VN - 200 - - -

CTCP Phân bón miền Nam SFG VN - 200 - - 300

CTCP Phân lân Ninh Bình NFC NV - - 300 - 200

CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển VAF VN - - 300 - 150

CTCP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ Chưa NY - - - - 300

CTCP DAP - Vinachem DDV VN - - - 330 -

CTCP DAP số 2 - Vinachem Chưa NY - - - 330 -

Other Apromaco Chưa NY - 150 - - 150

Phân bón Việt Nhật Chưa NY - - - - 350

Công ty TNHH Baconco Chưa NY - - - - 200
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Hình 15: Các nhà máy sản xuất ure chính tại Việt Nam 

 
Lưu ý: *Nhà máy Hà Bắc mở rộng công suất năm 2015      

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Trong 4 nhà máy ure, hai nhà máy sản xuất bằng khí đốt là công ty con của 

PVN và hai nhà máy sản xuất bằng than còn lại được sở hữu bởi Vinachem. 

Các nhà máy được đặt tại khu vực có nhiều nguyên liệu đầu vào tương ứng (khí 

ở phía Nam và than ở phía Bắc). Chúng tôi cho rằng hai nhà máy sản xuất bằng 

khí có lợi thế hơn nhà máy sản xuất bằng than nhờ các yếu tố: 

(1) Vị trí: miền Nam có nhu cầu ure cao hơn (1,1tr tấn) so với miền Bắc 

(700.000 tấn) và miền Trung (400.000 tấn). 

(2) Chi phí sản xuất: sản xuất ure từ than thường có chi phí cao hơn sản xuất 

bằng khí do yêu cầu nhiều công đoạn sản xuất hơn. Như trong hình 15, suất 

đầu tư/tấn ure của nhà máy sử dụng than cao hơn nhiều các nhà máy sử dụng 

khí. Số liệu về chi phí sản xuất tại các khu vực khác nhau trên thế giới (Hình 16) 

cũng cho thấy sản xuất ure từ khí thường hiệu quả hơn về chi phí so với than.  
 

Hình 16: Đường cong chi phí sản xuất ure theo tháng tại vịnh Mỹ 2018 (Đơn vị: 

USD/tấn) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO NGÀNH, FERTECON, CRU, INTEGER, CF INDUSTRIES 

 

Xu hướng tăng giá than và giá khí tự nhiên duy trì ở mức thấp trong 2015-2016 

đã nới rộng khoảng cách chi phí sản xuất trên đơn vị giữa DCM/DPM và 2 nhà 

máy Hà Bắc/Ninh Bình. Ngoài ra, trong số 4 nhà sản xuất, DPM là doanh nghiệp 

duy nhất có nhà máy và tài sản máy móc đã khấu hao gần hết đồng thời có chi 

phí lãi vay thấp trong khi 3 doanh nghiệp còn lại đều có chi phí khấu hao cao 

(nhà máy Hà Bắc mở rộng công suất trong năm 2015) và chi phí lãi vay đáng kể 

do đòn bẩy tài chính cao. Theo chúng tôi, điều này giải thích cho sự khác biệt 

lớn giữa biên LN ròng của các doanh nghiệp.  

Nhà máy Công ty
Công suất 

(tấn/năm)
Vị trí

Vốn đầu tư (tr 

USD)

Suất đầu tư 

(USD/tấn)
Nguyên liệu đầu vào Năm hoạt động

Phú Mỹ
 TCT Phân bón và Hóa chất 

Dầu khí 
800.000 Vũng Tàu, Việt Nam 397 496

Khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ và khí 

tự nhiên từ bể Nam Côn Sơn
2004

Cà Mau
 CTCP Phân bón Dầu khí Cà 

Mau 
800.000 Cà Mau, Việt Nam 780 975

Khí tự nhiên từ đường ống PM3-

CAA Cà Mau
2012

Hà Bắc
 CTCP Phân đạm và Hóa 

chất Hà Bắc 
500.000 Bắc Giang, Việt Nam 568 1.136 Than Quảng Ninh, than nhập khẩu 1975*

Ninh Bình
 CT TNHH Một thành viên 

Đạm Ninh Bình 
560.000 Ninh Bình, Việt Nam 667 1.191 Than Quảng Ninh, than nhập khẩu 2012
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Hình 17: Chi phí SX trên mỗi đơn vị của các DN sản xuất ure 

chính (VND/kg) 

Hình 18: KQKD của các nhà máy ure (2017) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

Do việc xây dựng nhà máy ure mới cần vốn đầu tư ban đầu cao và cần tiếp cận 

được nguồn nguyên liệu đầu vào do nhà nước quản lý, trong bối cảnh dư cung 

vẫn tiếp diễn, chúng tôi cho rằng sẽ không có nhà máy ure mới được cấp phép 

xây dựng trong ngắn và trung hạn. Mặc dù có nhiều dự đoán về việc nhà máy 

Ninh Bình và Hà Bắc có thể phải đóng cửa do thua lỗ liên tục và kém hiệu quả, 

nhưng chúng tôi không đồng ý với quan điểm này do:  

(1) Các dự án này chủ yếu thuộc sở hữu nhà nước, vì vậy chúng tôi cho rằng 

Chính phủ sẽ có hỗ trợ nhất định về mặt chính sách để giúp đỡ các nhà máy và 

tạo điều kiện cho nhà nước thoái vốn sau này;  

(2) Khả năng sinh lời của hai nhà máy đều cải thiện gần đây nhờ sự phục hồi 

của giá ure, thể hiện qua mức lỗ trong năm 2017 thấp hơn năm 2016. 

Vì vậy, trong ngắn hạn (1-2 năm), chúng tôi cho rằng DPM và DCM vẫn giữ 

được vị thế đứng đầu trên thị trường, đóng góp 75-80% thị phần và chiếm lĩnh 

thị trường miền Nam, trong khi thị phần còn lại thuộc về nhà máy Hà Bắc và 

Ninh Bình và ure nhập khẩu. Trong trường hợp nhà máy Ninh Bình và Hà Bắc 

cải thiện tỷ lệ hoạt động vượt mức 50% hiện tại để bắt kịp đà tăng giá (như 

trong năm 2017), nguồn cung bổ sung sẽ làm giảm khối lượng nhập khẩu. 

 

Mảng NPK phân mảnh và cạnh tranh cao hơn mảng ure   

Không giống như phân khúc ure tập trung với chỉ 4 nhà sản xuất chính, phân 

khúc NPK có đặc điểm là thị trường phân mảnh, số lượng nhà sản xuất lớn và 

chất lượng sản phẩm không đồng đều. Trong khi chỉ có số ít các DN sở hữu 

nhà máy công suất cao (trên 100 nghìn tấn/năm) với công nghệ hiện đại và chất 

lượng sản phẩm tốt, trên thị trường có đến hàng trăm các DN nhỏ và vừa với 

công nghệ thô sơ lạc hậu, sản xuất ra các sản phẩm chất lượng trung bình, 

thậm chí yếu kém. Trong bối cảnh đó, không có DN nào có khả năng thống lĩnh 

thị trường, Lâm Thao và Bình Điền là hai DN nổi trội chỉ chiếm từ 15-18% thị 

phần (2017).  

Bộ Công Thương ước tính tổng cung thị trường đạt hơn 4 triệu tấn trong năm 

2017 (các doanh nghiệp chỉ hoạt động với 70-80% công suất thiết kế), trong đó 

3,8tr-3,9tr tấn được sản xuất bởi các doanh nghiệp nội địa và xấp xỉ 350.000-

400.000 tấn nhập khẩu mỗi năm. Nhu cầu nội địa vào khoảng 4tr tấn, cho thấy 

thị trường dư cung nhẹ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, xuất khẩu sang 

các nước lân cận tăng qua các năm cũng giúp cải thiện tình trạng dư cung trên 

thị trường, với khối lượng xuất khẩu năm 2017 khoảng 350.000 tấn (37,4% tổng 

xuất khẩu phân bón năm 2017).  
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Hình 19: Các doanh nghiệp sản xuất NPK chính tại Việt Nam (2017) 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Mảng NPK có rào cản gia nhập ngành thấp, do vốn đầu tư ban đầu để xây dựng 

nhà máy NPK và chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với nhà máy ure/NH3 và 

phân khoáng khác. Việc lựa chọn công nghệ rất quan trọng trong quyết định chi 

phí đầu tư và chất lượng sản phẩm: công nghệ càng hiện đại cần đầu tư càng 

lớn nhưng có thể sản xuất sản phẩm có hàm lượng dưỡng chất cao hơn. Công 

nghệ hiện đại nhất trên thị trường là công nghệ hóa học, sau đó đến ure hóa 

lỏng và tạo hạt hơi nước. Trong khi đó, quá trình sản xuất đơn giản nhất chỉ bao 

gồm việc phối trộn 3 loại phân đơn chứa N, P và K dễ dàng mua được trên thị 

trường. Rào cản gia nhập ngành thấp trong mảng NPK kém chất lượng dẫn đến 

thị trường phân mảnh lớn và DN mới dễ gia nhập ngành. 

Một số công ty đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất NPK mới hoặc 

tăng công suất hiện tại. Tuy nhiên, hầu hết nhà máy mới đều sử dụng công 

nghệ hiện đại và hướng đến sản phẩm có hàm lượng dưỡng chất cao để đáp 

ứng nhu cầu gia tăng đối với sản phẩm chất lượng cao của nông dân. 
 

Hình 20: Công suất mới bổ sung (2018-19)   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Mặc dù chúng tôi kỳ vọng nguồn cung mới sẽ thay thế một phần sản phẩm nhập 

khẩu hiện tại nhưng tốc độ tăng nguồn cung sẽ vượt tăng trưởng về nhu cầu ở 

mức 2-3% trong ngắn hạn, dẫn đến tình trạng dư cung nghiêm trọng hơn. 

Chúng tôi cho rằng người nông dân cần thời gian để thử nghiệm sản phẩm nên 

nguồn cung mới sẽ không dễ hấp thụ trong ngắn hạn. Các doanh nghiệp dẫn 

đầu như BFC và LAS sẽ phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn nhưng vẫn có 

lợi thế về thương hiệu mạnh và kênh phân phối so với các doanh nghiệp nhỏ 

trên thị trường.  

 

Giá bán trung bình sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi chi 
phí đầu vào tăng  

Giá ure trong nước tương quan chặt chẽ với giá ure thế giới   

Như trong hình 21, giá ure trong nước biến động theo giá ure thế giới, nhưng có 

độ trễ khoảng 1 tháng. Điều này không bất ngờ vì ure là một mặt hàng được 

giao dịch trên toàn cầu và Việt Nam nhập khẩu một lượng lớn ure từ Trung 

Quốc và các nước Đông Nam Á.  

Công ty

Mã 

Bloomberg

Công suất (nghìn 

tấn/năm) Công nghệ

Chất 

lượng

CTCP Phân lân nung chảy Văn 

Điển VAF VN 150 Phối trộn Trung bình

Apromaco Chưa NY 150 Phối trộn Trung bình

CTCP Phân lân Ninh Bình NFC VN 200 Tạo hạt tháp cao Trung bình

Baconco Chưa NY 200 Ure hóa lỏng Cao

CTCP Phân bón miền Nam SFG VN 300 Tạo hạt hơi nước Trung bình

CTCP Phân bón và Hóa chất Cần 

Thơ Chưa NY 300 Tạo hạt hơi nước Trung bình

Phân bón Việt Nhật Chưa NY 350 Tạo hạt hơi nước Trung bình

CTCP Supe phốt phát và Hóa chất 

Lâm Thao LAS VN 750 Phối trộn Trung bình

CTCP Phân bón Bình Điền BFC VN 925

Ure hóa lỏng, công nghệ SA, 

phối trộn

Trung bình - 

Cao

Công ty

Mã 

Bloomberg

Công suất 

(nghìn 

tấn/năm)

Vốn đầu tư (tr 

USD)

Suất đầu tư 

(USD/tấn) Công nghệ Commissioning Thị trường

Lâm Thao LAS VN 150 11,4 75,8 N/A Q1/18 Miền Bắc

Phân bón Hàn Việt Chưa NY 360 52,9 146,8 N/A Q3/18 TPHCM

Đạm Phú Mỹ DPM VN 250 95,0 380,0 Công nghệ hóa học Q3/18 Miền Nam

Phân bón miền Nam SFG VN 150 7,9 52,9 Tạo hạt tháp cao Q4/18 Miền Nam

Đạm Cà Mau DCM VN 300 38,8 129,2 Urea nóng chảy Q2/19 Miền Nam

Hóa chất Đức Giang DGC VN 200 N/A N/A Công nghệ hóa học 2019 Miền Bắc

Phân bón Bình Điền BFC VN 200 6,4 31,9 Ure hóa lỏng 2019 Miền Bắc
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Theo chúng tôi, việc thị trường Việt Nam đang phải đối mặt với nguồn cung dư 

thừa sẽ hạn chế mức tăng giá bán. Tuy nhiên, thị trường ure Việt Nam tập trung 

chỉ với 4 nhà sản xuất sẽ mang lại cho các DN quyền quyết định giá nhất định, 

do đó giảm bớt áp lực lên giá bán nội địa khi giá thế giới giảm xuống. Vì vậy, 

biến động giá nội địa thường có xu hướng tương tự với giá thế giới nhưng có 

biên độ dao động nhỏ hơn (Hình 21). 

Hình 21: Giá bán ure thế giới và tại Việt Nam trong 01/ 2015-08/2018 (USD/tấn)   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, MOIT 

 

 

Triển vọng tích cực cho giá ure trong giai đoạn 2018-19  

Giá ure thế giới bắt đầu phục hồi từ năm 2017 với cán cân cung-cầu thắt chặt, 

chủ yếu do xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong bối cảnh những quy 

định môi trường khắt khe hạn chế sản xuất trong nước (Trung Quốc chiếm 

~30% tổng sản lượng ure toàn cầu trước năm 2016). Chúng tôi dự báo giá ure 

thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao trong giai đoạn 2018-19 và tăng nhẹ trong 

trung hạn, thúc đẩy giá bán tại thị trường Việt Nam. Luận điểm của chúng tôi 

dựa trên cơ sở:  

 Nhu cầu ure thế giới tăng ổn định ở mức 1,5-2,0% mỗi năm, tương 

đương với tốc độ tăng trưởng trung bình trong 15 năm qua, do dân số thế 

giới dự báo tăng 1% mỗi năm (theo Liên Hiệp Quốc) thúc đẩy nhu cầu các 

mặt hàng nông sản và phân bón. Tăng trưởng cao sẽ tập trung tại các khu 

vực như Mỹ Latinh, Châu Phi, và Đông Nam Á, bù đắp cho các thị trường đã 

bão hòa như Mỹ và Trung Quốc. 
  

Hình 22: Tổng tiêu thụ phân đạm toàn cầu trong 2002-2014 (triệu 

tấn)  

Hình 23: Dự báo giá năng lượng  

 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, FAO NGUỒN: VND RESEARCH, WORLD BANK 10/2018 
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 Chi phí đầu vào, đặc biệt là các nguyên liệu chính như khí và than duy 

trì ở mức cao trong giai đoạn 2018-19 sẽ hỗ trợ cho giá phân bón. Cơ 

quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu Brent trung bình ở mức 

73USD/thùng trong năm 2018 và đạt 74USD/thùng trong năm 2019 (vào 

tháng 9/2018), trong bối cảnh giá dầu đạt mức đỉnh mới trong Q3/2018 do 

Mỹ áp lệnh trừng phạt mới với Iran và tồn kho dầu giảm. Giá khí tự nhiên, 

thường biến động cùng xu hướng giá dầu, dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 

2018 và tăng chậm dần vào những năm sau đó (xem Hình 23). Trong khi đó, 

Ngân hàng Thế giới ước tính giá than tại Úc có thể tăng 22% trong năm 

2018 do khí hậu mùa hè nóng bất thường tại Trung Quốc (dẫn đến nhu cầu 

về điện cao) và tăng trưởng kinh tế toàn cầu tích cực trong 6T2018. Giá than 

dự kiến sẽ ở mức khiêm tốn trong năm 2019 trước khi sụt giảm vào những 

năm tiếp theo do nhu cầu tăng chậm lại và Trung Quốc tái cơ cấu ngành 

năng lượng chuyển dịch từ tiêu thụ than sang nhiên liêu sạch (lưu ý rằng 

Trung Quốc tiêu thụ hơn một nửa sản lượng than thế giới trong năm 2017, 

theo BP).  
 

Hình 24: Giá ure trong tương quan với giá dầu thô và giá than   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG  

 

 Xuất khẩu ure của Trung Quốc duy trì ở mức thấp, theo dự báo của các 

doanh nghiệp lớn trong ngành như CF Industries (CF US, Chưa KN), 

Yara (YAR NO, Chưa KN) và OCI N.V. (OCI NA, Chưa KN), do đó giá ure 

thế giới sẽ được hỗ trợ trong giai đoạn 2018-19. Các quy định môi trường 

nghiêm ngặt và tái cơ cấu ngành năng lượng dẫn đến chi phí sản xuất tăng 

(giá than cao) và xuất khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh trong năm 2017 (-50% 

so với cùng kỳ về khối lượng). Một số nhà máy ure với đầu vào bằng than 

phải đóng cửa và một số khác giảm sản lượng. Hiệp hội Phân bón Quốc tế 

(IFA) và các doanh nghiệp sản xuất ure lớn trên thế giới như CF Industries, 

Yara và OCI N.V. đều dự báo xuất khẩu ure của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm 

trong ngắn hạn, bù đắp cho nguồn cung gia tăng tại các khu vực khác và duy 

trì giá ure ở mức cao.  

 

Giá NPK được hỗ trợ bởi chi phí phân bón đầu vào cao hơn 
nhưng sẽ không tăng mạnh  

Do nguyên liệu đầu vào chủ yếu để sản xuất NPK là phân đơn nên biến động 

giá NPK thường phản ánh xu hướng giá của các loại phân bón khác với độ trễ 

2-3 tháng. Giá NPK trong nước ít bị ảnh hưởng bởi giá thế giới hơn so với ure 

do:  

 Thị trường nội địa cạnh tranh tương đối cao với nguồn cung lớn từ các nhà 

sản xuất trong nước. 350.000-400.000 tấn hàng nhập khẩu hàng năm chủ 

yếu là các sản phẩm cao cấp với chất lượng cao, chỉ chiếm 9% nhu cầu NPK 

của Việt Nam (vào năm 2017). 
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 NPK ít được giao dịch trên thế giới hơn so với ure do tỷ trọng thấp trong cơ 

cấu tiêu thụ phân bón (14% so với 35% của ure trong năm 2015). Trung 

Quốc đóng vai trò chủ đạo, chiếm 40% tổng sản lượng sản xuất toàn cầu 

trong năm 2015 (Nguồn: IFA), nhưng mức thuế xuất khẩu cao (30% trong 

năm 2016 và 20% trong năm 2017) đã giữ cho sản lượng xuất khẩu NPK 

của Trung Quốc ở mức khiêm tốn.  

 80-90% nguyên liệu đầu vào để sản xuất NPK là phân đơn (ví dụ như phân 

bón ure, supe phốt phát, kali) và phân kép (chứa 2 nguyên tố dinh dưỡng, 

như DAP), có thể mua dễ dàng từ các nhà sản xuất trong nước, và do đó ít 

chịu tác động của biến động giá thế giới.  

Theo chúng tôi, giá NPK sẽ được hỗ trợ bởi giá ure tăng (như đã nói ở trên), giá 

kali tăng nhẹ do thiếu nguồn cung trong khu vực và giá bán trung bình của DAP 

tăng kể từ năm 2018 do thuế nhập khẩu DAP tăng lên (DAP nhập khẩu chiếm 

60% tổng tiêu thụ DAP). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cạnh tranh gay gắt trên 

thị trường sẽ hạn chế đà tăng giá NPK. 
  

Hình 25: Giá DAP tại TP Hồ Chí Minh (VND/kg)   Hình 26: Giá phân lân tại TP Hồ Chí Minh (VND/kg)  

 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, AGROMONITOR NGUỒN: VND RESEARCH, AGROMONITOR 

  

 

Sự thay đổi cấu trúc ngành đem đến cả cơ hội và 
thách thức  

Chuyển dịch xu hướng tiêu thụ   

Xu hướng mới trong ngành là chuyển dịch từ sử dụng phân đơn sang phân kép. 

Lợi ích của phân kép là sự kết hợp được nhiều chất dinh dưỡng trong một sản 

phẩm, vì vậy mang lại nhiều dưỡng chất hơn cho cây, đồng thời giúp bổ sung 

các vi lượng cần thiết như Fe, Cu, Zn, Mn,.. phù hợp cho cây ăn quả và cây 

công nghiệp, và có các sản phẩm chuyên biệt cho từng loại cây trồng (với các tỷ 

lệ N, P, K khác nhau).  

Chúng tôi cho rằng lượng tiêu thụ phân bón NPK tại Việt Nam tăng nhanh hơn 

ure trong giai đoạn 2012-17 (xem Hình 27) một phần do xuất khẩu các mặt hàng 

nông sản khác (như hạt điều, rau củ, hoa quả), là các loại cây sử dụng nhiều 

NPK, tăng mạnh bên cạnh xuất khẩu gạo, và một phần do nhu cầu bổ sung các 

chất vi lượng cho đất sau thời gian dài thâm canh. Chúng tôi nhận thấy triển 

vọng của phân NPK khả quan hơn các loại phân đơn trong giai đoạn 2018-20, 

trên cơ sở mở rộng diện tích canh tác các loại rau màu, cây công nghiệp và cây 

ăn quả để phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu.  

Bên cạnh đó, giá phân đơn dự kiến tăng có thể làm cho giá bán NPK trở nên 

hấp dẫn hơn một cách tương đối. Điều này càng thúc đẩy sự chuyển dịch trong 

nhu cầu tiêu thụ của người nông dân từ phân đơn sang phân kép.  
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Hình 27: Khối lượng tiêu thụ ure và NPK tại Việt Nam (nghìn tấn)    

 

NGUỒN: VND RESEARCH, DPM, VNFA   

 

 

Tập trung vào canh tác theo hướng bền vững   

Một vấn đề trong ngành nông nghiệp của Việt Nam là việc sử dụng phân bón 

với số lượng nhiều nhưng kém hiệu quả. Năng suất cây trồng của Việt Nam cao 

hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực và mức trung bình thế giới (trong 

giai đoạn 2008-15), tuy nhiên sử dụng phân bón không đúng cách lại khiến suy 

giảm chất lượng đất và tồn dư hóa chất trong các sản phẩm nông sản. Với việc 

Chính phủ quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp 

bền vững, người nông dân cũng đang thay đổi các phương thức trồng trọt, từ 

đó dẫn đến nhu cầu tăng cho các loại phân bón chất lượng cao và thân thiện 

với môi trường.  

Hai xu hướng nổi trội mà chúng tôi cho rằng sẽ ảnh hưởng đến ngành phân bón 

trong dài hạn bao gồm: 

 Chuyển dịch sang tiêu thụ phân bón cao cấp và chất lượng cao với 

nhiều ưu điểm như hấp thụ chậm, hàm lượng dưỡng chất cao và chứa nhiều 

nguyên tố vi lượng hữu ích. Các sản phẩm này có thể giúp cho người nông 

dân tiết kiệm 20-30% tổng chi phí phân bón do khối lượng phân bón cần sử 

dụng thấp hơn mà vẫn đảm bảo hiệu quả.  

Lợi ích của sản phẩm chất lượng cao được thể hiện rõ trong phân khúc NPK: 

NPK dạng 1 hạt chất lượng cao được sản xuất với công nghệ hiện đại có thể 

giảm đáng kể rủi ro chất dinh dưỡng được phân bổ không đồng đều, thường 

thấy ở sản phẩm phối trộn (3 hạt) chất lượng thấp. Đây cũng là lý do Việt 

Nam vẫn nhập khẩu NPK mặc dù thị trường trong nước dư cung, do các nhà 

sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu NPK chất lượng cao. Điều 

này có thể thay đổi khi hiện tại một số DN trong nước như DPM, DCM đã 

đầu tư dây chuyền sản xuất NPK mới, kỳ vọng sẽ thay thế toàn bộ các sản 

phẩm nhập khẩu trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng thị 

trường khó có thể hấp thụ hết nguồn cung mới trong ngắn hạn.  

 Tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và sinh học, do nhu cầu thực 

phẩm an toàn phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu tăng mạnh. 

Theo dự báo của Modor Intelligence, giá trị thị trường phân bón hữu cơ của 

Việt Nam đạt 930,5 triệu USD trong năm 2017 và dự báo sẽ đạt tăng trưởng 

kép 11% trong giai đoạn 2017-22. Số liệu từ Cục Bảo vệ Thực vật của Bộ 

NN & PTNT cho thấy công suất phân hữu cơ hiện tại ở Việt Nam chỉ khoảng 

2,5tr tấn mỗi năm, thấp hơn nhiều so với tổng công suất phân bón ở mức 

29,5tr tấn mỗi năm, cho thấy phân khúc này còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. 

Một số DN lớn trên thị trường như BFC, SFG và DCM đã có kế hoạch xây 

dựng nhà máy phân hữu cơ để bắt kịp xu hướng thị trường, tuy nhiên hầu 

hết vẫn đang triển khai hoặc mới chỉ ở quy mô nhỏ.  
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Thay đổi về mặt chính sách có thể giúp cải thiện triển 
vọng ngành   

Trong khi năm 2017 được đánh dấu bởi sự phục hồi về cả nhu cầu và giá bán 

phân bón, câu chuyện chính của ngành trong giai đoạn 2018-19 là sự thay đổi 

chính sách thuế GTGT từ miễn thuế sang chịu thuế 5%. Theo đó, các DN sản 

xuất có thể nhận khấu trừ thuế đầu vào, giúp tăng biên LN và cải thiện dòng tiền 

từ HĐKD. Chúng tôi cho rằng nhu cầu thị trường sẽ không bị ảnh hưởng lớn 

mặc dù các doanh nghiệp sẽ chuyển phần thuế đầu ra qua nông dân thông qua 

việc tăng giá bán, vì phân bón là nguyên liệu quan trọng để đảm bảo năng suất 

cây trồng, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL. 

Bên cạnh đó, kế hoạch thoái vốn nhà nước của PVN và Vinachem tại các công 

ty con cũng sẽ là động lực thúc đẩy hiệu quả và tính năng động của ngành, cho 

phép các công ty linh hoạt hơn trong việc đưa ra chiến lược phát triển công ty 

bắt kịp với xu hướng thị trường.  

 

Thay đổi chính sách thuế GTGT nhiều khả năng sẽ được 
thông qua, nhưng thời điểm còn là dấu hỏi   
 

Hình 28: Những thay đổi trong luật thuế GTGT   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, LUẬT CHÍNH PHỦ   

 

Trong năm 2015, thay đổi về chính sách (Luật 71) chuyển phân bón từ nhóm 

chịu thuế GTGT 5% sang miễn thuế, vì vậy các DN sản xuất không cần nộp 

thuế GTGT nhưng lại không được khấu trừ thuế đầu vào khi mua nguyên liệu. 

Các DN phải ghi nhận thuế GTGT đầu vào trong chi phí sản xuất, làm tăng giá 

vốn hàng bán và giảm biên LNG. Điều này khiến cho KQKD năm 2015 của hầu 

hết các doanh nghiệp phân bón đều sụt giảm.  

Chính phủ hiện đang xem xét thay đổi chính sách thuế GTGT đối với ngành 

phân bón từ miễn thuế về lại mức 5%. Chúng tôi cho rằng chính sách mới nhiều 

khả năng sẽ được thông qua một khi được trình lên Quốc hội, tuy nhiên vẫn lo 

2014

• 08/2014: Bộ NN & PTNT, Bộ tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

• 10/2014: Bộ Tài chính trình Quốc hội Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung về 
Thuế.

• 11/2014: Quốc hội thông qua Luật 71/2014/QH13 về việc sửa đổi Luật 
thuế GTGT 13/2008/QH12.

2015
• Luật thuế 71 có hiệu lực từ 01/01/2015.

2016

• Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật thuế, có 
hiệu lực từ 01/07/2016.

2017

• 01/2017: Bộ Công Thương kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ thay đổi 
Luật thuế GTGT.

• 08/2017: Bộ Tài chính công bố Dự thảo Luật sửa đổi 5 Luật thuế để lấy ý 
kiến dư luận và các cơ quan liên quan.

2018

• 01/2018: Bộ Tài chính thông báo sửa đổi 6 luật thuế thay vì 5 luật thuế (bổ 
sung Luật Thuế Xuất - nhập khẩu).

• 06/2018: Bộ Tài chính trả lời các yêu cầu của cử tri về việc sửa đổi luật 
thuế GTGT, cho biết phân bón sẽ được phân loại vào nhóm thuế đầu ra 
5%.

• 2019: Kỳ vọng Dự thảo sửa đổi các luật thuế được trình và thông qua tại kỳ 
họp Quốc hội khóa 14 lần thứ 6 hoặc 7. 
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ngại về mặt thời điểm Dự thảo Luật sửa đổi sẽ được trình lên Quốc hội. Mặc dù 

Dự thảo Luật sửa đổi đã được công bố lấy ý kiến từ tháng 08/2017, việc sửa đổi 

cả 6 luật thuế rất phức tạp và gây nhiều tranh cãi, do vậy hiện tại Dự thảo Luật 

sửa đổi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Trong kỳ họp Quốc hội tháng 

11/2018 vừa qua Dự thảo này vẫn chưa được trình lên Quốc hội do vậy có khả 

năng quá trình phê duyệt tiếp tục bị lùi lại do tính phức tạp của Dự thảo Luật. 
 

Hình 29: Quy trình ban hành văn bản pháp luật   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, LUẬT 80/2015/QH13   

 

Ảnh hưởng của thay đổi chính sách thuế GTGT lên các nhà sản xuất phân 

bón  

Thay đổi chính sách nếu được thông qua sẽ được phản ánh trong báo cáo tài 

chính của các doanh nghiệp theo 2 cách sau: (1) giá vốn hàng bán trên báo cáo 

KQKD giảm nhờ khấu trừ thuế GTGT đầu vào và (2) dòng tiền từ HĐKD cải 

thiện do thay đổi lượng thuế phải trả sau khi khấu trừ thuế đầu vào. Các doanh 

nghiệp chịu mức thuế GTGT đầu vào cao nhất như các nhà sản xuất phân đơn 

(DPM, DCM, LAS, VAF) sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ quy định mới này. 

Biên lợi nhuận gộp cải thiện 

Các doanh nghiệp trong ngành có thể giảm chi phí sản xuất nhờ thay đổi chính 

sách thuế GTGT nhưng nhìn chung, các nhà sản xuất phân đơn như DPM, 

DCM và LAS sẽ hưởng lợi nhiều hơn các nhà sản xuất phân phức hợp như 

SFG và BFC. Chúng tôi ước tính ảnh hưởng của chính sách sửa đổi lên các 

doanh nghiệp phân bón dựa trên kế hoạch năm 2018 (trong điều kiện các yếu tố 

khác không đổi) như sau: 
 

Lập chương trình xây dựng luật/pháp lệnh 

Soạn thảo luật, pháp lệnh và nghị quyết:

- Ban Soạn thảo Luật chuẩn bị dự thảo luật

- Dự thảo luật được công khai lấy ý kiến dư luận và các cơ quan có liên 
quan 

- Dự thảo luật được gửi lên Chính phủ để phê duyệt việc trình lên Quốc hội 
hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra các dự án luật/pháp 
lệnh và dự thảo nghị quyết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các dự án luật và dự 
thảo nghị quyết của Quốc hội

Quốc hội xem xét thông qua các dự án luật/pháp lệnh và dự thảo nghị quyết 
trong 1, 2 hoặc 3 phiên họp Quốc hội

Công bố luật, pháp lệnh và nghị quyết
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Hình 30: Thay đổi KQKD trong năm 2018 trong TH sửa đổi chính sách thuế GTGT*, dựa trên kế hoạch năm 2018 của các doanh 

nghiệp và ước tính của chúng tôi  

 

Lưu ý: *Giả định người nông dân chịu 100% thuế đầu ra. Vốn hóa DN tại thời điểm 20/11/2018 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

Ảnh hưởng lên biên LNG của các doanh nghiệp khác nhau do (1) cơ cấu giá 

vốn hàng bán khác nhau và (2) mức thuế đầu vào áp dụng cho mỗi doanh 

nghiệp khác nhau.  

Trong khi hơn 50% tổng nguyên liệu đầu vào của các DN sản xuất phân đơn 

chịu thuế GTGT, phần lớn nguyên liệu SX phân phức hợp là các loại phân đơn 

hiện đang được miễn thuế. Điều này dẫn đến các doanh nghiệp SX phân đơn 

sẽ được khấu trừ thuế cao hơn.  

Ngoài ra, các nhà sản xuất ure như DPM và DCM hiện đang chịu thuế GTGT 

đầu vào 10% cho khí tự nhiên, điện, chất phụ gia,… Trong khi đó, các nhà sản 

xuất phân lân như LAS và VAF sử dụng nguyên liệu chính như quặng apatit,  

serpentine,… chịu thuế đầu vào 5% nên sẽ được khấu trừ thuế thấp hơn, về 

mặt giá trị tuyệt đối. 

Về dòng tiền, nếu giả định toàn bộ thuế GTGT đầu ra chuyển qua khách hàng 

thông qua việc tăng giá bán, dòng tiền của các doanh nghiệp phân bón sẽ cải 

thiện bằng đúng phần khấu trừ thuế đầu vào.  
 

Hình 31: Mức thuế GTGT áp dụng lên các nguyên liệu đầu vào và các sản phẩm phân 

bón (sau khi sửa đổi chính sách) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, LUẬT THUẾ GTGT (SỬA ĐỔI LẦN CUỐI NĂM 2016) 

 
 

Hình 32: Ảnh hưởng lên dòng tiền của các nhà SX phân bón dựa trên kế hoạch năm 

2018 (tỷ VND )   

 

*Thuế được khấu trừ bao gồm cả thuế đầu vào phải trả cho phân đơn đối với các DN NPK.    

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

Người nông dân phải trả thuế GTGT đầu ra là một giả định quan trọng  

Các dự báo của chúng tôi đều giả định các yếu tố khác trong HĐKD của doanh 

nghiệp không thay đổi và toàn bộ thuế GTGT đầu ra được chuyển qua khách 

hàng. Bản chất của thuế GTGT là thuế gián thu mà các doanh nghiệp thu hộ 

Chính phủ và sự thay đổi trong chính sách thuế GTGT sẽ ảnh hưởng đến toàn 

thị trường mà không tác động tiêu cực đến doanh nghiệp nào. Vì vậy, các 

doanh nghiệp có thể tăng giá bán tương ứng với mức thuế đầu ra áp dụng cho 

sản phẩm của họ.Theo chúng tôi, trong trường hợp tăng giá bán ảnh hưởng đến 

Công ty Sản phẩm chính

Vốn hóa 

(tr USD)

COGS 

(tỷ VND)

Biên LN 

gộp (%)

COGS điều 

chỉnh (tỷ 

VND)

Biên LN gộp 

điều chỉnh 

(%)

Thay đổi 

biên LN 

gộp (điểm 

%)

LNTT (tỷ 

VND)

LNTT điều 

chỉnh (tỷ VND)

Thay đổi 

LNTT (điểm 

%)

LAS Phân lân và NPK 56 3.113         20,1% 3.028          22,3% 2,2% 220              304                 38%

VAF Phân lân và NPK 16 724            23,7% 695             26,8% 3,1% 59               88                   50%

DCM Ure 227 4.114         24,0% 3.919          27,6% 3,6% 685              880                 28%

DPM Ure 329 6.230         26,4% 5.880          30,5% 4,1% 420              769                 83%

SFG NPK và phân lân 28 2.382         9,7% 2.350          11,0% 1,2% 115              147                 28%

BFC NPK 65 5.227         16,0% 5.220          16,1% 0,1% 425              432                 2%

Nguyên liệu đầu vào Mức thuế đầu vào Sản phẩm Mức thuế đầu ra

Than 10%

Khí tự nhiên 10%

Quặng apatit 5%

Lưu huỳnh 10%

Ure 5%

DAP/SA/Phân lân 5%

Phân kali 5%

Ure 5%

Phân lân 5%

NPK 5%

Công ty

Thuế được khấu 

trừ* Thuế phải trả

Thay đổi trong 

thuế phải trả

Thay đổi trong thuế phải trả 

tương ứng với % LNTT điều chỉnh

LAS 131 192                    (84)                     28%

VAF 40 47                      (29)                     33%

DCM 195 232                    (195)                   22%

DPM 349 267                    (349)                   45%

SFG 85 123                    (32)                     22%

BFC 250 310                    (7)                       2%
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sản lượng tiêu thụ, các doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách thuế 

mới (DPM, DCM, LAS) sẽ có nhiều dư địa hơn trong việc điều chỉnh giá bán.  

 

Các chính sách hỗ trợ khác cho ngành   

Chính sách đáng chú ý nhất được Chính phủ thông qua trong năm 2017 là thuế 

nhập khẩu lên các sản phẩm DAP/MAP được nhập khẩu vào Việt Nam. Biểu 

thuế này chỉ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất DAP/MAP trong nước, bao gồm 

CTCP DAP-Vinachem (DDV VN, Chưa KN) và DAP 2-Vinachem (Chưa NY), 

nhờ hưởng lợi từ giá DAP tăng và khối lượng nhập khẩu giảm xuống. Điều này 

giúp hai doanh nghiệp trên phục hồi từ mức lỗ trong 2015-2016 (do giá bán 

trung bình thấp và chi phí sản xuất cao cũng như công suất hoạt động thấp). 

Tuy nhiên, giá DAP tăng lại ảnh hưởng tiêu cực đến một số nhà sản xuất NPK, 

vì DAP là một trong những nguyên liệu để sản xuất NPK. 

Trong tháng 9/2017, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 108/2017/NĐCP để 

thay thế Nghị định 202/2013/NDCP về quản lý phân bón. Nghị định này đưa ra 

các quy định chặt chẽ hơn về sản xuất và nhập khẩu phân bón và chúng tôi cho 

rằng điều này sẽ giúp tình trạng phân bón giả tràn lan trên thị trường cải thiện. 

Nghị định cũng nhấn mạnh về sự hỗ trợ của Chính phủ đối với việc sử dụng 

phân bón hữu cơ.  

Mặc dù chúng tôi không có đủ dữ liệu để định lượng tác động của quy định mới 

nhưng chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ nhằm giải quyết vấn 

đề kém hiệu quả của thị trường và tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho 

các nhà sản xuất trong tương lai. 

 

Thoái vốn Nhà nước   

Vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Chính phủ công bố kế hoạch tái cơ cấu 

của PVN và Vinachem, bao gồm việc thoái vốn và sự tham gia của nhà đầu tư 

chiến lược mới vào hầu hết các doanh nghiệp phân bón được niêm yết trên thị 

trường chứng khoán. Chúng tôi cho rằng điều này sẽ giúp doanh nghiệp linh 

hoạt hơn trong việc đề ra các chiến lược hoạt động cũng như cải thiện tính minh 

bạch và thúc đẩy thanh khoản cho cổ phiếu.  
 

Hình 33: Kế hoạch thoái vốn của Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, KẾ HOẠCH TÁI CẤU TRÚC PVN, QUYẾT ĐỊNH 16/2018/QD-TT   

 

Cũng có thông tin gần đây về việc PVN đang cân nhắc việc sáp nhập DPM và 

DCM trong giai đoạn 2018-20, tuy nhiên chúng tôi chưa có thông tin chi tiết hơn 

về kế hoạch này. 

 

  

Công ty 

mẹ Công ty con

Mã 

Bloomberg

Tỷ lệ sở 

hữu hiện 

tại

Tỷ lệ sở 

hữu mục 

tiêu Thời điểm dự kiến

PVN Đạm Phú Mỹ DPM VN 59,6% 51% 2018

Đạm Cà Mau DCM VN 75,6% 51% 2018

Vinachem Đạm Hà Bắc DHB VN 97,7% 0%

Khi công ty hết lỗ và có thể hoạt 

động hiệu quả

Đạm Ninh Bình unlisted 100,0% 0%

Khi công ty hết lỗ và có thể hoạt 

động hiệu quả

DAP -Vinachem DDV VN 64,0% 0%

Khi công ty hết lỗ và có thể hoạt 

động hiệu quả

DAP 2 -Vinachem unlisted 53,5% 0%

Khi công ty hết lỗ và có thể hoạt 

động hiệu quả

Phân bón Lâm Thao LAS VN 69,8% 50%-65% 2018-2020

Phân bón Văn Điển VAF VN 67,1% 50%-65% 2018-2020

Phân bón Bình Điền BFC VN 65,0% Dưới 50% 2018-2020

Phân bón miền Nam SFG VN 65,1% Dưới 50% 2018-2020
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Rủi ro   

Phụ thuộc vào diễn biến thời tiết  

Thay đổi khí hậu hiện nay đe dọa đến sự phát triển của ngành nông nghiệp. 

Trong khi miền Nam phải đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn, miền Trung và 

miền Bắc lại gặp lũ lụt hàng năm. Điều kiện thời tiết không thuận lợi có thể ảnh 

hưởng đến ngành nông nghiệp và làm giảm nhu cầu phân bón. 

Cạnh tranh gia tăng trên thị trường  

Về mảng ure, mặc dù chúng tôi giả định nguồn cung và nhu cầu trong nước sẽ 

duy trì khá ổn định trong giai đoạn 2018-20, nhưng các sản phẩm nhập khẩu giá 

rẻ từ các nước trong khu vực (đặc biệt là Malaysia và Indonesia) đang ảnh 

hưởng tiêu cực đến các nhà sản xuất nội địa. Trong trường hợp quy định thuế 

GTGT được thông qua như dự kiến, chúng tôi cho rằng điều này sẽ giúp giảm 

bớt rủi ro cạnh tranh gia tăng từ nhập khẩu vì việc giảm thuế đầu vào có thể 

giúp cho các nhà sản xuất trong nước có cơ hội điều chỉnh giá bán mà không 

ảnh hưởng đến lợi nhuận.  

Mặc dù nhu cầu đối với sản phẩm cao cấp tăng lên, chúng tôi cho rằng nguồn 

cung NPK mới trong giai đoạn 2018-2019 có thể làm trầm trọng thêm tình trạng 

dư cung trong ngắn hạn, vì người nông dân cần thời gian để tìm hiểu sản phẩm 

mới. Cạnh tranh gay gắt cũng khiến cho chi phí bán hàng của các doanh nghiệp 

tăng lên trong những năm gần đây, với việc đẩy mạnh phát triển thương hiệu, 

trong khi tăng trưởng giá bán còn khiêm tốn.  

Giá nguyên liệu đầu vào tăng   

Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào cao hơn có thể giúp tăng giá bán trung bình, 

nhưng theo chúng tôi, giá nguyên liệu tăng mạnh khó có thể chuyển hoàn toàn 

sang giá bán cho khách hàng, do đó biên LN của các doanh nghiệp, đặc biệt 

trong phân khúc ure, có khả năng bị ảnh hưởng.  

Quản lý thị trường kém hiệu quả  

Ngành hóa chất còn tồn tại nhiều vấn đề về phân bón giả và kém chất lượng do 

hệ thống chính sách quản lý chưa hiệu quả. Chúng tôi kỳ vọng tình hình thị 

trường sẽ cải thiện khi Nhà nước thắt chặt quản lý và đưa ra nhiều chính sách 

hỗ trợ như trong năm 2017, tuy nhiên Chính phủ cần nỗ lực hơn trong việc giải 

quyết triệt để vấn đề này. 

 

Phân tích SWOT  
 

Hình 34: Phân tích SWOT đối với ngành phân bón của Việt Nam  

Điểm mạnh 

 Nguyên liệu đầu vào được Chính phủ kiểm soát tạo ra rào 
cản gia nhập ngành lớn đổi với doanh nghiệp tư nhân (trong 
mảng ure). 

 Các doanh nghiệp lớn có mạng lưới phân phối rộng và mối 
quan hệ chặt chẽ với các đại lý và người nông dân.  

 Điều kiện thời tiết thuận lợi thúc đẩy sự phục hồi của sản 
lượng nông nghiệp và nhu cầu về phân bón.  

Cơ hội 

 Tái cấu trúc ngành nông nghiệp mở ra cơ hội phát triển thị 
trường ngách (các sản phẩm cao cấp và thân thiện với môi 
trường). 

 Toàn ngành có thể hưởng lợi từ sự thay đổi chính sách 
thuế GTGT, giúp cho các sản phẩm SX trong nước trở nên 
cạnh tranh hơn các sản phẩm nhập khẩu.  

 Việc thoái vốn của Chính phủ có thể cải thiện tính linh hoạt 
và minh bạch của của các doanh nghiệp lớn trong ngành. 

Điểm yếu 

 Vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhỏ với công nghệ lạc hậu và 
sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.   

 Các quy định thiếu hiệu quả của Chính phủ dẫn đến tình 
trạng phân bón giả và kém chất lượng tràn lan.  

Thách thức 

 Giá dầu/khí tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến biên LN do 
các doanh nghiệp SX ure sẽ khó chuyển chi phí đầu vào 
qua người nông dân hơn. 

 Tăng trưởng nhu cầu hạn chế do thị trường gần bão hòa. 

 Cạnh tranh gia tăng từ các sản phẩm nhập khẩu. 
 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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Định giá và khuyến nghị 

Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp SX phân bón tăng trong năm 2017 nhờ cải 

thiện cơ bản (hầu hết các doanh nghiệp đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 

cao), và tin tức thay đổi chính sách thuế GTGT hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng tôi cho 

rằng tăng trưởng lợi nhuận sụt giảm trong 9T2018 do chi phí đầu vào và chi phí 

bán hàng tăng cao (và chỉ được bù đắp một phần bởi sự phục hồi giá bán), 

cùng với thiếu thông tin cụ thể về thời điểm thực hiện chính sách thuế GTGT và 

đợt điều chỉnh trên toàn thị trường chứng khoán đã khiến cho giá cổ phiếu của 

một số doanh nghiệp SX phân bón đảo chiều trong 9T2018.    
 

Hình 35: Biến động giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp SX phân bón (Jan 2017=100)   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG   

 
 

Hình 36: Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nổi bật trong 9T2018   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

Trong năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu thuần của các doanh nghiệp phân 

bón tiếp tục tăng nhờ sự phục hồi về nhu cầu và giá bán trung bình; tuy nhiên, 

theo chúng tôi, tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2017 khó có thể lặp 

lại do chi phí đầu vào và chi phí bán hàng tăng lên do ra mắt sản phẩm mới. 

Chúng tôi cho rằng động lực của ngành trong giai đoạn 2018-19 là sự thay đổi 

về chính sách thuế GTGT, trong đó một số doanh nghiệp sẽ hưởng lợi nhiều 

hơn các doanh nghiệp còn lại. DPM là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, ước 

tính là doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất từ thay đổi chính sách thuế GTGT. 

Với tỷ trọng giá khí cao trong giá vốn và hiện chịu mức thuế đầu vào cao (10%), 

lượng thuế được khấu trừ của DPM cao, nhờ đó DN có dư địa để thay đổi giá 

bán một cách hợp lý để không ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ. DCM là một 

lựa chọn an toàn chỉ cho năm 2018 với chính sách trợ cấp giá khí đảm bảo một 

mức ROE ổn định, không bị ảnh hưởng bởi đà tăng của giá khí. Tuy nhiên, việc 

chính sách này hết hiệu lực năm 2019 sẽ tạo rủi ro đáng kể trong trung hạn, đặc 

biệt nếu giá dầu tiếp tục tăng.  

Chúng tôi sử dụng phương pháp DCF, hệ số P/E và P/B để định giá DPM và 

DCM để phản ánh ảnh hưởng của thay đổi chi phí đầu vào lên lợi nhuận của 

doanh nghiệp cũng như tác động của việc chu kỳ đầu tư vốn kết thúc trong 2019 

lên dòng tiền tự do trong tương lai. Chúng tôi sử dụng hệ số P/B vì cả 2 doanh 

nghiệp đều có lượng tài sản lớn và mới hoàn thành việc đầu tư vào các nhà 

máy NPK mới. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng hệ số P/B và P/E trung bình lịch sử 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

-40%
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0%

20%

40%

60%

80%

DPM DCM BFC LAS SFG VAF VNIndex

Công ty

Doanh thu 

thuần

Thay đổi yoy 

(%) LN ròng

Thay đổi yoy 

(%) Biên LN gộp

Thay đổi yoy 

(điểm %)

DPM 6.975,7        7,9%         550,8 -7% 20,4% -5,6%

DCM 4.652,1        10,9%         559,5 -7% 25,6% -3,6%

BFC 5.006,4        4,8%         153,9 -32% 13,6% -1,7%

SFG 1.686,9        -6,9%          65,6 -15% 10,3% -0,6%

LAS 2.419,4        -9,8%          93,0 -24% 21,0% 0,8%

VAF 835,0           -8,6%          49,1 21% 20,1% -2,7%

DDV 1.575,7        15,2%         148,2 N/A 15,5% 10,0%
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làm hệ số mục tiêu trong định giá thay vì lấy mức trung bình ngành do 2 doanh 

nghiệp nhận được sự hỗ trợ nhất định từ chính phủ, khác với các doanh nghiệp 

cùng ngành trong khu vực.  

Chúng tôi ra cập nhật về DPM với khuyến nghị Nắm giữ và giá mục tiêu 23.100 

đồng. Cổ phiếu hiện được định giá với P/E dự phóng năm 2019 ở mức 11,5x 

trong bối cảnh thị trường ure đang hồi phục, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận 

dài hạn từ nhà máy NPK và có thể hưởng lợi từ sự thay đổi chính sách thuế 

GTGT. Chúng tôi tái phát hành báo cáo lần đầu về DCM với khuyến nghị Nắm 

giữ do chính sách giá khí trong năm 2019 chưa được công bố và có thể chuyển 

sang cơ chế giá thị trường. Điều này sẽ làm giảm lợi ích mà doanh nghiệp nhận 

được từ thay đổi chính sách thuế GTGT và nhà máy NPK mới. Tỷ lệ ROE dự 

phóng năm 2019 của DPM và DCM đều thấp hơn so với các đối thủ trong khu 

vực, một phần do cả 2 doanh nghiệp vừa hoàn thành chu kỳ đầu tư vốn lớn vào 

năm 2019 và có đòn bẩy tài chính thấp hơn các doanh nghiệp khác cùng ngành.  
 

 

Hình 37: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG (tại ngày 07/12/2018)   

 
 
 

  

FY18F FY19F FY18F FY19F FY18F FY19F FY18F FY19F FY18F FY19F

Grupa Azoty Zaklady 

Azotowe Pulawy SA
ZAP PW

Không 

KN
                 70  N/A        356,3 11,1     9,4 N/A N/A 3,8% 4,4% 2,4 2,3 8,5% 7,1%

Fatima Fertilizer Co Ltd FATIMA PA
Không 

KN
                 34  N/A        516,7 5,4     5,3 1,0 0,9 17,3% 16,2% N/A N/A 10,0% 11,3%

Stanley Agricultural Group 

Co Ltd
002588 CH

Không 

KN
                   4  N/A        705,0 15,8   12,4 1,1 1,0 7,4% 10,3% N/A N/A 1,5% 1,9%

Engro Fertilizers Ltd EFERT PA
Không 

KN
                 74  N/A        713,6 7,3     7,1 2,3 2,2 29,5% 28,4% 4,2 3,5 11,5% 12,4%

Fauji Fertilizer Co Ltd FFC PA
Không 

KN
                 94  N/A        863,9 9,3     8,5 2,8 2,6 31,0% 33,0% 6,5 5,6 8,7% 9,3%

Engro Corp Ltd ENGRO PA
Không 

KN
               300  N/A      1.130,4 11,5     9,0 1,2 1,1 8,8% 11,7% 7,8 7,0 7,5% 8,5%

Hubei Xinyangfeng 

Fertilizer Co Ltd
000902 CH

Không 

KN
                   9  N/A      1.769,7 14,6   12,0 1,9 1,7 13,3% 14,4% N/A N/A 2,0% 2,6%

Trung bình 865,1 10,7 9,1 1,7 1,6 15,9% 16,9% 5,2 4,6 7,1% 7,6%

Trung vị 713,6 11,1 9,0 1,5 1,4 13,3% 14,4% 5,4 4,6 8,5% 8,5%

Đạm Cà Mau DCM VN
NẮM 

GIỮ
           10.350             9.700        235,0 8,5 114,9 0,9 0,9 10,3% 0,8%     2,8     3,2 8,8% 4,9%

Đạm Phú Mỹ DPM VN
NẮM 

GIỮ
           21.000            23.100        352,5 12,5   11,5 1,0 1,0 8,2% 8,6% 5,5 3,9 4,8% 4,8%

Vốn hóa 

(tr US$)Công ty

Mã 

Bloomberg KN

Giá đóng 

cửa (Đv tiền 

bản địa)

Giá mục tiêu 

(Đv tiền bản 

địa)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%)

EV/EBITDA 

(x)

Tỷ suất cổ 

tức (%)
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CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí 

Chờ câu chuyện chính sách 

■ Mảng kinh doanh cốt lõi ure sẽ chịu áp lực trong ngắn hạn khi giá dầu dự 
báo vẫn ở mức cao trong khi giá bán không tăng mạnh.  

■ Dự án NPK-NH3 mở rộng sẽ là động lực tăng trưởng trong dài hạn. 

■ Kỳ vọng thay đổi chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong năm 2019 sẽ 
giúp cải thiện biên LN. Khuyến nghị NẮM GIỮ. 

 

Giá bán cải thiện không đủ bù đắp cho mức tăng giá nguyên liệu 
đầu vào 
Chúng tôi dự báo giá bán ure trung bình (ASP) tăng 4% trong năm 2018, nhưng mức 

tăng này không đủ để bù đắp cho mức tăng giá khí đầu vào 27,7% so với cùng kỳ trên cơ 

sở giá dầu Brent ở mức US$73 (+34,5% yoy), theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng 

lượng Mỹ (EIA). Theo đó, biên lợi nhuận mảng ure của DPM dự phóng sẽ giảm từ 37,1% 

năm 2017 xuống 25,3% trong năm 2018. 

Động lực tăng trưởng dài hạn đến từ dự án NPK-NH3 mở rộng 
DPM mới hoàn thành việc nâng cấp xưởng NH3 lên 90.000 tấn trong Q1/18 (+20%) và 

đưa vào hoạt động thương mại nhà máy NPK công suất 250.000 tấn trong Q3/18. Chúng 

tôi ước tính tổ hợp này có thể mang lại cho DPM doanh thu 1,4-2,6 nghìn tỷ đồng mỗi 

năm kể từ năm 2018; tuy nhiên chi phí lãi vay và khấu hao cao sẽ ảnh hưởng đến lợi 

nhuận trong giai đoạn này. Chúng tôi thận trọng cho rằng tổ hợp này sẽ có lợi nhuận kể 

từ năm 2021 khi nhà máy NPK đạt công suất hoạt động 90%.  

Chờ đợi thông tin tích cực từ thay đổi chính sách thuế GTGT 
Theo tính toán của chúng tôi, DPM sẽ là cổ phiếu được hưởng lợi nhiều nhất từ thay đổi 

chính sách thuế GTGT. Nếu thay đổi chính sách có hiệu lực từ năm 2019, biên LN gộp 

của DPM có thể cải thiện 2-3%, giúp bù đắp cho đà tăng giá khí đầu vào.  

Khuyến nghị NẮM GIỮ 
DPM đang giao dịch ở P/E 2018 12,5x và P/E 2019 11,5x, cao hơn so với trung bình 

ngành trong khu vực (10,7x và 9,1x). Chúng tôi cập nhật giá mục tiêu lên VND23,100 và 

khuyến nghị NẮM GIỮ cho DPM trên cơ sở: (1) cân bằng cung cầu thị trường urea thế 

giới cải thiện hỗ trợ cho đà tăng giá ure trên thế giới và trong nước, (2) động lực tăng 

trưởng dài hạn từ tổ hợp NPK-NH3 mở rộng, và (3) thay đổi chính sách thuế trong 2019. 

Các yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu khác bao gồm: giá ure tăng mạnh hơn kỳ vọng và thông 

tin thoái vốn từ PVN.  

Rủi ro giảm giá   
Rủi ro giảm giá bao gồm (1) giá dầu tăng cao hơn dự phóng, (2) thời tiết không thuận lợi, 

và (3) thay đổi chính sách không được thông qua hoặc chậm tiến độ so với kỳ vọng. 

 

   Việt Nam 

NẮM GIỮ 

Consensus ratings*: Mua 4 Giữ 2 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND21.000 

Giá mục tiêu:   VND23.100 

Giá mục tiêu cũ: N/A 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 10,0% 

CGS-CIMB / Consensus: 6,0% 
  

Reuters: DPM.HM 

Bloomberg: DPM VN 

Thị giá vốn: US$352,5tr 

 VND8.218.020tr 

GTGD bình quân: US$0,46tr 

 VND10.833tr 

Số CP đang lưu hành: 391,4tr 

Free float: 19,8% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

 

 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 11,7 20 -0.5 

Tương đối (%) 7,7 21,1 -2,6 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
PetroVietnam 59,6 
Edgbaston 4,3 
GIC 1,8 

Insert  

Chuyên viên 

 Phạm Lê Mai 

T (84) 94 328 0850  
E mai.phamle@vndirect.com.vn  
 
  

            

  

NGUỒN: VND, Công ty 

Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Doanh thu (tỷ đồng) 7.925               7.996               8.975               9.541               10.183              

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 1.403               862                  1.222               1.524               1.668                

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 1.141               694                  656                  715                  854                   

EPS cốt lõi (VNĐ) 2.929               1.774               1.676               1.826               2.183                

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) -25,2% -39,4% -5,6% 9,0% 19,6%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 7,08                 11,81               12,53               11,50               9,62                  

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 5.935               2.000               1.000               1.000               1.000                

Tỷ suất cổ tức 28,30% 9,50% 4,80% 4,80% 4,80%

EV/EBITDA (lần) 2,99                 6,69                 5,53                 3,93                 3,14                  

P/FCFE 14                    NA 152,9               7,6                   8,4                    

P/B (lần) 1,02                 1,04                 1,01                 0,97                 0,92                  

ROE 13,9% 8,7% 8,2% 8,6% 9,8%

Thay đổi ước tính EPS cốt lõi (%) 1,37                 1,19                 
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Chờ câu chuyện chính sách 

Thời tiết thuận lợi hơn tạo điều kiện cho nhu cầu ure cải thiện  

  
Sản lượng tiêu thụ 9T2018 của DPM ở mức 640 nghìn tấn (tương đương cùng 

kỳ năm 2017) trên cơ sở thời tiết tương đối thuận lợi và nhu cầu của người 

nông dân tăng trở lại (so với giai đoạn El Nino ảnh hưởng năm 2015-2016). 

Chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ ure Quý 4 sẽ tăng (so với Quý 3 do tính 

mùa vụ, và so với cùng kỳ do Quý 4 năm 2017 nhà máy thực hiện bảo dưỡng) 

để chuẩn bị cho vụ Đông Xuân, đưa sản lượng cả năm lên mức 820 nghìn tấn 

(+3% yoy).  

Trong giai đoạn 2018-2020, chúng tôi kỳ vọng thời tiết duy trì ổn định tạo điều 

kiện cho sản xuất nông nghiệp; nhờ đó nhu cầu tiêu thụ phân bón nói chung duy 

trì mức tăng trưởng 2-3%/năm, tương đương với mức tăng trưởng trong quá 

khứ.  

 

Giá bán ure phục hồi theo xu hướng giá thế giới …   

Theo quan sát của chúng tôi, giá bán trung bình ure trong nước thường dao 

động theo xu hướng giá ure thế giới với độ trễ khoảng 1 tháng. Chúng tôi kỳ 

vọng giá ure thế giới trong trung hạn sẽ cải thiện trên cơ sở: (1) nhu cầu urea 

toàn cầu sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định 2%/năm, tương đương mức tăng 

trưởng trung bình 2,2%/năm trong 15 năm gần đây, được hỗ trợ bởi tăng 

trưởng dân số thế giới và nhu cầu các mặt hàng nông sản, (2) xuất khẩu ure 

của Trung Quốc, quốc gia đóng góp ~30% xuất khẩu ure toàn cầu, tiếp tục xu 

hướng sụt giảm, và (3) cán cân cung-cầu ure thế giới thu hẹp do tốc độ tăng 

nguồn cung từ 2018 trở đi chậm hơn tốc độ tăng nhu cầu (theo ước tính của các 

nhà xuất ure lớn trên thế giới như CF Industries, Agrium). Theo đó, giá ure nội 

địa cũng sẽ phục hồi trong trung hạn, dù với độ trễ nhất định.  

 

… nhưng giá dầu ở mức cao có thể tiếp tục ảnh hưởng đến 
biên LN mảng ure   

Giá dầu trên thế giới đã duy trì xu hướng tăng kể từ Quý 3 năm 2016 do những 

bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông và mới đây là lệnh cấm vận của Mỹ 

lên Iran, dù đã điều chỉnh nhẹ trong thời gian gần đây. Biên LN gộp mảng ure 

của DPM đã giảm 3,8 điểm % trong năm 2017 do giá dầu FO (dùng trong công 

thức tính giá khí của DPM) tăng khoảng 2%. Với dự phóng giá dầu cơ sở Brent 

đạt US$73/thùng trong 2018 (+34,5% yoy) và US$74/thùng trong 2019 (+1,2% 

yoy) theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), chúng tôi cho rằng chi phí 

sản xuất của DPM sẽ tiếp tục chịu áp lực từ việc giá khí đầu vào ở mức cao. 

Chúng tôi dự báo giá khí đầu vào của DPM sẽ tăng 27,7% trong năm 2018 và 

1,3% trong năm 2019, trong khi sản lượng tiêu thụ tương đối ổn định và giá bán 

ure trung bình tăng 4% trong 2018 và 2,1% trong các năm tiếp theo (tương 

đương với dự phóng 1,9-2,0% của World Bank). Theo đó, biên LN gộp của công 

ty sẽ giảm từ 26,4% trong năm 2017 xuống 20,1% năm 2018, do mức tăng giá 

bán ure không theo kịp đà tăng của giá khí, trong bối cảnh thị trường ure dư 

cung nhẹ và cạnh tranh đến từ các sản phẩm nhập khẩu có giá rẻ hơn.  

 

Dự án NPK-NH3 mở rộng là động lực tăng trưởng dài hạn   

DPM đã đưa vào hoạt động nhà máy NH3 mở rộng trong Quý 1/2018, nâng tổng 

công suất NH3 thêm 90 nghìn tấn/năm, trong đó 40 nghìn tấn sẽ được dùng để 

sản xuất NPK và bán ngoài 50 nghìn tấn. Dự án nhà máy NPK công suất 250 

nghìn tấn/năm cũng đã hoàn thành công đoạn chạy thử và đi vào hoạt động 

thương mại trong Quý 3/2018. Doanh nghiệp kỳ vọng tiêu thụ được 150 nghìn 

tấn NPK trong năm nay, tương đương với 60% công suất nhà máy. Chúng tôi 

cho rằng DPM có thể thực hiện được điều này do phần NPK tự sản xuất có thể 
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thay thế phần NPK hiện đang được DPM nhập khẩu về bán dưới thương hiệu 

Phú Mỹ (sản lượng tiêu thụ NPK Phú Mỹ năm 2017 là 120 nghìn tấn). Công ty 

cũng có thể tận dụng mạng lưới đại lý sâu rộng trải dài trên cả 3 miền để đẩy 

mạnh tiêu thụ sản phẩm NPK mới.  

Với sản phẩm NH3, chúng tôi cho rằng DPM còn dư địa đẩy mạnh tiêu thụ nhờ 

việc chiếm thị phần của các nhà nhập khẩu. Theo thông tin từ công ty, nhu cầu 

NH3 trong nước khoảng 250 nghìn tấn/năm, với 50 nghìn tấn cung cấp bởi DPM 

và DCM, còn lại bởi Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình và nhập khẩu. Việc tăng công 

suất NH3 có thể giúp DPM tăng doanh thu nhờ thay thế các sản phẩm nhập 

khẩu bằng sản phẩm tự sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, biên LN gộp của 

NH3 cao nhất trong số các sản phẩm của DPM, và giá bán sản phẩm cũng biến 

động cùng nhịp với giá dầu (dẫn đến biên LN gộp tương đối ổn định). Điều này 

sẽ giúp bù đắp phần nào cho ảnh hưởng của giá dầu tăng lên biên LN mảng ure.  

Chúng tôi dự phóng tổ hợp NPK-NH3 mở rộng có thể đóng góp khoảng 1.400 tỷ 

đồng vào doanh thu của DPM, tuy nhiên sẽ chịu lỗ khoảng 61 tỷ đồng trong năm 

2018 do chi phí khấu hao cao. Nhà máy NPK mới cũng sẽ được hưởng ưu đãi 

thuế thu nhập doanh nghiệp trong những năm đầu hoạt động: 0% trong 2 năm 

đầu (2018-19) và 10% trong 4 năm tiếp theo. Điều đáng chú ý là mặc dù sản 

phẩm NPK tự sản xuất có biên LN gộp cao hơn sản phẩm nhập khẩu, biên LN 

gộp NPK tự sản xuất (13-14%) vẫn thấp hơn biên LN gộp ure (30-40%), do vậy 

khi tỷ trọng NPK đóng góp vào doanh thu tăng lên trong các năm tới, biên LN 

gộp toàn công ty sẽ giảm.  

 
 

Hình 38: Cơ cấu doanh thu của DPM 

 
NGUỒN: VND, Công ty 

 

 

Chờ yếu tố hỗ trợ từ thay đổi chính sách thuế GTGT   

Nguyên liệu đầu vào sản xuất ure là khí tự nhiên, điện, và các phụ gia khác chịu 

thuế GTGT 10%, tương ứng với 350-400 tỷ đồng/năm (6-7% giá vốn hàng bán 

của DPM trong giai đoạn 2015-2017). Nếu chính sách thuế GTGT thay đổi từ 

quy định hiện tại là phân bón không chịu thuế sang chịu thuế 5%, DPM có thể 

được hưởng khấu trừ thuế GTGT đầu vào, giúp biên LN gộp cải thiện 2-3 điểm 

%.  

Chúng tôi cho rằng lợi nhuận trước thuế tăng cũng giúp dòng tiền HĐKD của 

DPM cải thiện, với giả định người nông dân sẽ chịu thuế GTGT đầu ra 5% 

(được doanh nghiệp cộng vào giá bán). Do tỷ trọng nguyên vật liệu chịu thuế 

đầu vào trong giá vốn hàng bán của DPM cao hơn các công ty cùng ngành, và 

mức thuế đầu vào 10% cao hơn thuế đầu vào 5% của các nhà sản xuất phân 

lân, chúng tôi cho rằng DPM sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ thay đổi chính 

sách thuế trong số các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Với vị thế vững chắc 

đầu ngành phân bón và mức thuế đầu vào khấu trừ cao, DPM cũng sẽ có dư 
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địa điều chỉnh giá bán nhiều hơn so với các đối thủ khác, trong trường hợp giá 

bán tăng ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ.  

 

Dự phóng KQKD   

Chúng tôi dự phóng DT thuần 2018 của DPM tăng 12% so với cùng kỳ nhờ 

đóng góp của tổ hợp NPK-NH3 mở rộng, đà hồi phục của giá ure (+4% yoy) và 

sản lượng tiêu thụ tăng (+3% yoy) do hoạt động bảo dưỡng năm 2017 phần nào 

ảnh hưởng đến sản lượng.  

Các dự phóng của chúng tôi cho giai đoạn 2018-22 như sau:  

 Sản lượng tiêu thụ ure tăng 3% trong năm 2018 lên 820 nghìn tấn (mức 

trung bình 4 năm) và sau đó duy trì tương đối ổn định trong giai đoạn 2019-

2022, đạt 836 nghìn tấn năm 2022. 

 Giá bán ure trung bình tăng 4% trong năm 2018, bù đắp phần nào cho việc 

tăng giá khí đầu vào, và tăng 2,1% trong những năm tiếp theo, tương đương 

với dự báo giá thế giới.  

 Giá khí đầu vào tiếp tục tăng theo lộ trình đã đề ra, với giá dầu MFO 

Singapore tăng 34,5% trong 2018, dẫn đến chi phí giá khí đầu vào tăng 

27,7% yoy. Biên LN gộp mảng ure sẽ giảm từ 37,1% năm 2017 xuống 25,3% 

năm 2018.  

Trong năm 2019, chúng tôi dự phóng giá dầu cơ sở tăng 1,2% và cước phí 

vận chuyển ở mức US$1/mmbtu (theo hợp đồng với PVN), dẫn đến giá khí 

đầu vào tăng 1,3% yoy. Giá khí đầu vào cho giai đoạn 2020-2022 giả định 

không thay đổi so với 2019 do hiện tại vẫn chưa có thông tin về hợp đồng giá 

khí mới cho DPM sau năm 2019. 

 Chúng tôi ước tính sản lượng NPK năm 2018 đạt 150 nghìn tấn với giá bán 

ở mức VND8.300-9.000/kg (tương đương với giá bán các mặt hàng NPK 

Phú Mỹ nhập khẩu hiện tại). Giá bán NPK sẽ tăng 2%/năm trong giai đoạn 

2019-2022 trong bối cảnh nhu cầu các sản phẩm NPK cao cấp tăng. Chúng 

tôi giả định thận trọng nhà máy NPK sẽ đạt công suất 60% trong năm đầu 

hoạt động và công suất tăng thêm 10% cho mỗi năm tiếp theo do thị trường 

cần thời gian để hấp thụ lượng cung NPK cao cấp mới, đến từ nhà máy của 

DPM và một số đối thủ khác (DCM, BFC).  
 

Hình 39: Dự phóng KQKD tổ hợp NPK – NH3 mở rộng   

 

Lưu ý: *Sản lượng NH3 bao gồm cả tiêu thụ nội bộ; **Giả định tỷ trọng chi phí BH&QLDN/doanh thu 5% 

NGUỒN: VND   

 

 Sản lượng phân bón tự doanh đạt 240 nghìn tấn năm 2018, đóng góp 1,6 

nghìn tỷ đồng vào doanh thu thuần, với biên LN gộp 6,6% (tương đương 

năm 2017). Con số này thấp hơn sản lượng tự doanh của giai đoạn 2013-

2017 do DPM sẽ thay thế sản phẩm NPK nhập khẩu bằng sản phẩm tự sản 

2018F 2019F 2020F 2021F 2022F

Công suất hoạt động (%)

     NPK 60% 70% 80% 90% 100%

     NH3 40% 70% 100% 100% 100%

Sản lượng tiêu thụ (tấn)

     NPK 150 175 200 225 250

     NH3* 36 63 90 90 90

       Sản lượng dùng nội bộ cho sx NPK 24 28 32 36 40

       Sản lượng bán ngoài 12 35 58 54 50

Giá bán trung bình (US$/tấn)

     NPK                        382          390          397          405          413 

     NH3                        319          325          332          339          345 

Dự phóng KQKD (tỷ đồng)

Doanh thu                      1.387       1.806       2.241       2.485       2.738 

Lợi nhuận gộp                        176          229          373          430          488 

Chi phí khấu hao                       (296)         (508)         (508)         (508)         (508)

EBIT                           (2)           (95)            28            72          118 

Lợi nhuận trước thuế                         (61)         (172)           (41)            15            72 

Thuế TNDN                           -              -              -               (1)             (7)

Lợi nhuận sau thuế**                         (61)         (172)           (41)            13            65 
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xuất. Giả định sản lượng phân bón thương mại trong giai đoạn 2019-2022 

không đổi với giá bán tăng 1%/năm và biên LN gộp ổn định.  

 Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm 12% DT năm 2018 so với 

mức 18% năm 2017, nhờ công tác tiết kiệm chi phí trong 9T18 (9T18 ở mức 

11,6%) và tăng lên 13% trong 2019-2022 do công ty đẩy mạnh hoạt động 

marketing, bán hàng cho sản phẩm mới.  

 Chúng tôi ước tính DN sẽ giải ngân hơn 1.600 tỷ trong năm 2018 cho dự án 

NH3-NPK trong đó 630 tỷ bằng vốn vay, với lãi suất vay bằng lãi suất tham 

chiếu của ngân hàng cộng lãi suất biên (2,5%/năm). Các khoản vay dài hạn 

sẽ được trả trong vòng 7 năm tiếp theo (2019-2025). 

 Thuế thu nhập DN 2018 giữ ở mức tương đương với 2017 (17%), nhưng sẽ 

giảm dần kể từ 2021 do hưởng lợi từ nhà máy mới. 

 Tỷ lệ cổ tức dự phóng ở mức ổn định 10%/mệnh giá. 

 Thay đổi luật thuế có hiệu lực từ năm 2019. 

 

Định giá và khuyến nghị   

Chúng tôi xác định giá mục tiêu của DPM trên cơ sở kết hợp: (1) phương pháp 

chiết khấu dòng tiền trong giai đoạn 2018-2022 (tỷ trọng 40%), (2) phương pháp 

hệ số P/E (tỷ trọng 30%) với P/E 2019 mục tiêu là 10,4x, tương đương 1 độ lệch 

chuẩn trên mức giá trị P/E trung bình 6 năm (7,2x), do chúng tôi kỳ vọng lợi 

nhuận tiếp tục cải thiện trong chu kỳ hồi phục của ngành và thay đổi chính sách 

thuế giúp biên LN tăng, và (3) phương pháp hệ số P/B (tỷ trọng 30%) với P/B 

2019 mục tiêu là 0,95x, là P/B trung bình lịch sử 6 năm. Chúng tôi cũng điều 

chỉnh định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền do DPM có 

khoản nợ tiềm tàng từ nghĩa vụ thanh toán nợ cho công ty con PVTex, trong bối 

cảnh PVTex khó có khả năng trả nợ do hoạt động kinh doanh yếu kém.  
 

Hình 40: Chúng tôi kỳ vọng DPM sẽ giao dịch ở mức 1 độ lệch chuẩn trên giá trị trung 

bình P/E 6 năm, với triển vọng LN cải thiện nhờ thị trường ure hồi phục và hưởng lợi 

từ thay đổi chính sách thuế GTGT  

 

NGUỒN: VND , BLOOMBERG   
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Hình 41: Giả định chính của mô hình chiết khấu dòng tiền   

 

NGUỒN: VND, Công ty   

 

 
  

Hình 42: Giả định cho phương pháp hệ số P/E và P/B  Hình 43: Giá mục tiêu  

  

NGUỒN: VND   NGUỒN: VND   

  

Tỷ lệ chi trả cổ tức cao cũng là một yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư. Trong quá khứ 

DPM thường duy trì mức cổ tức từ 30-40%/mệnh giá, tùy thuộc tình hình hoạt 

động kinh doanh của DN. Mặc dù DPM có lượng tiền thặng dư lớn (hơn 2.000 tỷ 

đồng cuối tháng 9/2018), chúng tôi cho rằng nhu cầu đầu tư vào dự án NH3-

NPK sẽ làm giảm tỷ lệ chi trả cổ tức xuống 10%/mệnh giá, tương ứng tỷ suất cổ 

tức 4,8% trên giá hiện tại. 

Mặc dù công ty có thể tạo ra dòng tiền ổn định, giá dầu ở mức cao tạo áp lực 

lên biên LN sẽ là rủi ro trong ngắn hạn. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị NẮM GIỮ 

với giá mục tiêu VND23.100/cp, với kỳ vọng DPM là DN hưởng lợi nhiều nhất từ 

thay đổi chính sách thuế GTGT.  

 

Giả định chính (Đv: tỷ đồng) 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F Terminal

Lợi nhuận ròng 656                  715                  854                  916                  1.000               

Thuế (%) 17,0% 17,0% 17,0% 16,9% 16,6%

Chi phí lãi vay 60                    77                    69                    57                    46                    

- Thay đổi vốn lưu động (125)                 (6)                     (51)                   (44)                   (38)                   

- Capex (1.606)              (360)                 (370)                 (381)                 (392)                 

+Chi phí khấu hao 505                  726                  737                  754                  773                  

Dòng tiền tự do (520)                 1.139               1.227               1.292               1.381               12.850                    

Dòng tiền tự do hiện tại (460)                 893                  851                  794                  751                  6.985                     

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do (5 năm) 2.828 Tỷ suất phi rủi ro (TPCP 10 năm) 5%

Giá trị hiện tại của dòng tiền năm cuối 6.985 Phần bù rủi ro vốn cổ phần 11%

Giá trị doanh nghiệp 9.814 Beta điều chỉnh (Nguồn: Bloomberg) 0,8                         

   Trừ: Tổng nợ 629                  Chi phí sử dụng vốn (WACC) 13%

   Trừ: Nợ tiềm tàng từ khoản đầu tư vào PVTex 1.311               Tăng trưởng dài hạn 2%

   Trừ: Lợi ích cổ đông thiểu số 171                  

   Cộng: Tiền và tương đương tiền 3.257               

Giá trị hợp lý 10.959              

Số lượng CP lưu hành (tr) 391                  

Giá trị mỗi cổ phiếu (VND) 28.000              

FY19F

EPS (VND) 1.826              

Hệ số mục tiêu (P/E trung bình lịch sử 6 năm + 1 s. d. ) 10,3x

Giá trị hợp lý (VND) 18.804             

BVPS (VND) 22.119             

Hệ số mục tiêu (P/B trung bình lịch sử 6 năm) 0,95x

Giá trị hợp lý (VND) 21.013             

Phương 

pháp

Giá trị hợp lý 

(VND/cp) Tỷ trọng (%) Đóng góp (VND/cp)

DCF 28.000                       40% 11.200                    

P/E 18.804                       30% 5.641                      

P/B 21.013                       30% 6.304                      

Giá trị hợp lý 23.145                    

Giá mục tiêu (làm tròn) 23.100                    



 

 Hóa chất │ Việt Nam 

 

 Phân bón │ 10/12/2018 
 
 

 

 

31 
 

 

Hình 44: So sánh với các công ty cùng ngành trên thế giới 

 
  NGUỒN: VND, Công ty, BLOOMBERG (tại ngày 07/12/2018) 

 

 

Rủi ro 

Rủi ro hoạt động lớn nhất của DN đến từ biến động giá khí đầu vào, gây ra bởi 

biến động giá dầu trên thị trường và rủi ro thay đổi công thức giá khí từ phía Tập 

đoàn. Bên cạnh đó, với việc phụ thuộc vào cổ đông chi phối là PVN, DPM khó 

có khả năng đàm phán về vấn đề giá khí.  

Các rủi ro khác của DPM bao gồm: (1) Cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị 

trường phân bón, đặc biệt là do ure và NPK đã thừa cung và nguồn cung phân 

bón giá rẻ vào Việt Nam; (2) Tình trạng thời tiết diễn biến phức tạp có thể ảnh 

hưởng đến sản xuất nông nghiệp, (3) Khó có khả năng thoái vốn khỏi các khoản 

đầu tư vào PVTex và PVC Mekong, đồng thời có khoản nợ tiềm tàng từ nghĩa 

vụ bảo lãnh nợ với PVTex, và (4) Thay đổi chính sách thuế GTGT không được 

thông qua hoặc chậm hơn so với kỳ vọng. 

FY18F FY19F FY18F FY19F FY18F FY19F FY18F FY19F FY18F FY19F

Grupa Azoty Zaklady 

Azotowe Pulawy SA
ZAP PW

Không 

KN
                 70  N/A        356,3 11,1     9,4 N/A N/A 3,8% 4,4% 2,4 2,3 8,5% 7,1%

Fatima Fertilizer Co Ltd FATIMA PA
Không 

KN
                 34  N/A        516,7 5,4     5,3 1,0 0,9 17,3% 16,2% N/A N/A 10,0% 11,3%

Stanley Agricultural Group 

Co Ltd
002588 CH

Không 

KN
                   4  N/A        705,0 15,8   12,4 1,1 1,0 7,4% 10,3% N/A N/A 1,5% 1,9%

Engro Fertilizers Ltd EFERT PA
Không 

KN
                 74  N/A        713,6 7,3     7,1 2,3 2,2 29,5% 28,4% 4,2 3,5 11,5% 12,4%

Fauji Fertilizer Co Ltd FFC PA
Không 

KN
                 94  N/A        863,9 9,3     8,5 2,8 2,6 31,0% 33,0% 6,5 5,6 8,7% 9,3%

Engro Corp Ltd ENGRO PA
Không 

KN
               300  N/A      1.130,4 11,5     9,0 1,2 1,1 8,8% 11,7% 7,8 7,0 7,5% 8,5%

Hubei Xinyangfeng 

Fertilizer Co Ltd
000902 CH

Không 

KN
                   9  N/A      1.769,7 14,6   12,0 1,9 1,7 13,3% 14,4% N/A N/A 2,0% 2,6%

Trung bình 865,1 10,7 9,1 1,7 1,6 15,9% 16,9% 5,2 4,6 7,1% 7,6%

Trung vị 713,6 11,1 9,0 1,5 1,4 13,3% 14,4% 5,4 4,6 8,5% 8,5%

Đạm Cà Mau DCM VN
NẮM 

GIỮ
           10.350             9.700        235,0 8,5 114,9 0,9 0,9 10,3% 0,8%     2,8     3,2 8,8% 4,9%

Đạm Phú Mỹ DPM VN
NẮM 

GIỮ
           21.000            23.100        352,5 12,5   11,5 1,0 1,0 8,2% 8,6% 5,5 3,9 4,8% 4,8%

Vốn hóa 

(tr US$)Công ty

Mã 

Bloomberg KN

Giá đóng 

cửa (Đv tiền 

bản địa)

Giá mục tiêu 

(Đv tiền bản 

địa)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%)

EV/EBITDA 

(x)

Tỷ suất cổ 

tức (%)
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND, Công ty   
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-50,0%

-38,750%

-27,50%

-16,250%

-5,0%

6,250%

17,50%

28,750%

40,0%

7,200

8,200

9,200

10,200

11,200

12,200

13,200

14,200

15,200

Jan-
14A

Jan-
15A

Jan-
16A

Jan-
17A

Jan-
18F

Jan-
19F

12-mth Fwd FD Core P/E vs FD Core EPS 
Growth

12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Doanh thu thuần 7.925          7.996          8.975          9.541          10.183         

Lợi nhuận gộp 2.638          2.303          2.310          2.853          3.045           

LN hoạt động thuần 1.403          862             1.222          1.524          1.668           

Chi phí khấu hao (242)            (191)            (505)            (726)            (737)            

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 1.393          853             805             878             1.049           

TN từ hoạt động tài chính 220             163             71               61               97               

TN từ các Cty LK & LD -              -              -              -              -              

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 12               19               17               19               21               

Lợi nhuân trước thuế 1.393          853             805             878             1.049           

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 1.393          853             805             878             1.049           

Thuế (228)            (145)            (137)            (149)            (178)            

Lợi nhuận sau thuế 1.165          708             668             729             871             

Lợi ích của cổ đông thiểu số (24)              (13)              (13)              (14)              (16)              

Cổ tức

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 1.141          694             656             715             854             

Lợi nhuận thường xuyên 1.141          694             656             715             854             

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

EBITDA 1.403          862             1.222          1.524          1.668           

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 785             (681)            (125)            (6)               (51)              

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng 0 0 0 0 0

Chi/(Thu) bằng tiền khác (11)              (11)              (2)               (1)               (2)                

Dòng tiền hoạt động khác (247)            (97)              16               17               20               

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi 224             158             72               62               98               

Thuế đã trả (318)            (150)            (137)            (149)            (178)            

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 1.836          81               1.047          1.447          1.555           

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (1.289)         (1.392)         (1.606)         (360)            (370)            

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư-              24 0 0 0

Tiền chi đầu tư góp vốn

Tiền khác từ hoạt động đầu tư 286             (680)            (30)              80               (19)              

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (1.002)         (2.048)         (1.635)         (280)            (389)            

Tiền vay nhận được/(đã trả) (227)            629             642             (90)              (182)            

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 114 0 0 0 0

Tiền mua lại CP đã phát hành 0 0 0 0 0

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (2.312)         398             (391)            (391)            (391)            

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (2.425)         230             251             (481)            (573)            

Tổng tiền trong năm (1.592)         (1.737)         (338)            686             592             

Dòng tiền tự do cho cổ đông 606             (1.338)         54               1.078          984             

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp 838             (1.967)         (529)            1.245          1.234           
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND, Công ty   

 
 
 

 

  

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tiền và tương đương tiền 4.154          3.257          2.919          3.605          4.198           

Các khoản phải thu ngắn hạn 513             257             266             276             303             

Hàng tồn kho 923             1.223          1.490          1.541          1.636           

Tài sản ngắn hạn khác 227             281             315             335             357             

Tổng tài sản ngắn hạn 5.816          5.017          4.990          5.757          6.495           

Tài sản cố định 1.065          939             4.812          4.453          4.095           

Tổng đầu tư 45               47               47               47               47               

Tài sản vô hình 845             896             893             891             889             

Tài sản dài hạn khác 1.797          3.366          625             539             553             

Tổng tài sản dài hạn 3.753          5.247          6.377          5.930          5.583           

Vay & nợ ngắn hạn -              -              -              -              -              

Phải trả người bán 700             720             819             843             880             

Nợ ngắn hạn khác 459             697             783             832             888             

Tổng nợ ngắn hạn 1.159          1.418          1.602          1.675          1.768           

Vay & nợ dài hạn -              629             1.272          1.182          1.000           

Nợ dài hạn khác 180             174             174             174             174             

Tổng nợ dài hạn 180             803             1.446          1.356          1.174           

Dự phòng -              -              -              -              -              

Tổng nợ 1.340          2.221          3.047          3.030          2.942           

Vốn chủ sở hữu 8.055          7.872          8.137          8.460          8.923           

Lợi ích cổ đông thiểu số 174             171             184             198             214             

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 8.229          8.043          8.320          8.657          9.137           

Các chỉ tiêu chính 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tăng trưởng doanh thu -18,8% 0,9% 12,2% 6,3% 6,7%

Tăng trưởng LNHĐKD -32,2% -38,6% 41,9% 24,7% 9,4%

Biên LNHĐKD 17,7% 10,8% 13,6% 16,0% 16,4%

LN trên cổ phiếu 10.663        6.713          4.210          6.192          8.170           

Giá trị sổ sách/cp 20.679 20.113 20.788 21.614 22.796

Khả năng thanh toán lãi vay 260,00 3.595,00 12,00 10,00 14,00

Thuế suất hiệu dụng 16,4% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%

Tỷ lệ chia cổ tức 203,0% 113,0% 60,0% 55,0% 46,0%

Số ngày phải thu 5,18 5,87 5,74 5,35 5,39

Số ngày tồn kho 79,2 68,8 74,3 82,7 81,5

Số ngày phải trả 28,96 24,78 17,59 18,64 17,44

ROIC 35,5% 15,9% 12,9% 11,7% 14,6%

ROCE 16,3% 9,8% 9,3% 9,6% 11,0%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 9,2% 5,5% 5,5% 5,8% 6,5%

Các nhân tố chính

12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Giá dầu (US$/thùng) 43,7 54,2 72,8 73,7 73,7

Tăng trưởng sản lượng (%) -1,4% -3,5% 3,0% 0,0% 1,0%
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CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau 

Rủi ro từ chính sách giá khí chưa rõ ràng 

■ Công ty mẹ PVN đảm bảo ROE mảng ure của DCM đạt 12% trong giai đoạn 
2015-18, giúp hạn chế ảnh hưởng từ các diễn biến bất lợi trên thị trường. 

■ Kỳ vọng thay đổi chính sách thuế GTGT của Việt Nam có hiệu lực từ 2019 có 
thể giúp biên LNG của DCM tăng 3-4%. 

■ Tuy nhiên, chính sách giá khí chưa rõ ràng trong năm 2019 là rủi ro chính có 
thể làm giảm bớt tác động tích cực từ sự thay đổi chính sách thuế GTGT.  

■ Tái phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Nắm giữ.  
 

Hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ giá khí trong năm 2018…  
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công ty mẹ của DCM (PVN, Chưa NY) đảm bảo ROE bình 

quân mảng ure đạt 12% trong giai đoạn 2015-18 thông qua điều chỉnh giá khí bán cho 

DCM. Chúng tôi cho rằng DCM có lợi thế từ chính sách này trong năm 2018, với lợi 

nhuận (LN) ròng dự báo đạt 642 tỷ đồng, chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ nhưng vẫn tích 

cực hơn tăng trưởng LN cùng kỳ của DPM (-6% yoy, theo ước tính của chúng tôi). 

…nhưng LN sẽ giảm trong năm 2019 do thay đổi chính sách giá khí  
Theo chúng tôi, lợi nhuận ròng của DCM có thể giảm mạnh trong năm 2019 do chính 

sách hỗ trợ giá khí từ PVN hết hiệu lực và giá khí đầu vào của DCM chuyển sang cơ chế 

giá thị trường như DPM hiện nay. Kịch bản cơ sở của chúng tôi là giá khí đầu vào của 

DCM năm 2019 sẽ thấp hơn 20% so với DPM, vì chúng tôi cho rằng DCM vẫn sẽ được 

hưởng chính sách ưu đãi nhất định từ PVN cho đến khi nhà máy Cà Mau hết khấu hao 

và công ty trả hết nợ vay xây dựng nhà máy. Mặc dù vậy, LN ròng 2019 dự báo vẫn giảm 

đến 92,6%.  

Thay đổi chính sách thuế GTGT có thể hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư  
Do phân bón hiện được xếp vào mặt hàng miễn thuế GTGT nên các nhà sản xuất phải 

ghi nhận phần thuế GTGT đầu vào trong giá vốn hàng bán. Đề xuất thay đổi chính sách 

thuế GTGT đưa phân bón vào mặt hàng chịu thuế có thể giúp các doanh nghiệp phân 

bón tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua khấu trừ thuế GTGT đầu vào, ước tính ở mức 

300 tỷ đồng trong năm 2019 đối với DCM, tương ứng với mức tăng biên LNG 3-4%. 

Chúng tôi kỳ vọng thay đổi này trong chính sách thuế GTGT sẽ có hiệu lực từ năm 2019. 

Tái phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Nắm giữ  
P/E dự phóng 2018 của DCM ở mức khá hợp lý 8,5x, nhưng P/E 2019 tăng vọt lên 

116,0x do EPS 2019 dự báo giảm do chính sách giá khí ưu đãi hết hiệu lực, chi phí khấu 

hao và lãi vay tăng do nhà máy NPK mới. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu VND9,700 dựa 

trên phương pháp DCF kết hợp hệ số P/E và P/B, phản ánh dự báo lợi nhuận giảm trong 

2019, nhưng dòng tiền tự do vẫn tích cực, tỷ suất cổ tức ổn định và khả năng chính sách 

thuế có hiệu lực từ 2019. Động lực tăng giá bao gồm chính sách giá khí tích cực hơn dự 

phóng và giá ure tăng mạnh hơn. Rủi ro giảm giá chính bao gồm chính sách giá khí 

không thuận lợi, giá dầu tiếp tục tăng và thời tiết khó khăn. 

 

NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Doanh thu (tỷ đồng) 4.910               5.748               5.592               6.675               7.551                

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 2.076               2.019               2.015               1.408               1.513                

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 620                  638                  642                  47                    100                   

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.171               1.205               1.212               89                    189                   

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) -27,0% 3,0% 1,0% -93,0% 112,0%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 8,80                 8,60                 8,50                 116,00             54,80                

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 1.199               505                  900                  500                  500                   

Tỷ suất cổ tức 11,60% 4,90% 8,70% 4,80% 4,80%

EV/EBITDA (lần) 3,99                 3,09                 2,83                 3,27                 2,21                  

P/FCFE 23,48               4,06                 12,60               18,45               7,61                  

P/B (lần) 0,94                 0,89                 0,87                 0,90                 0,93                  

ROE 10,3% 10,7% 10,3% 0,8% 1,7%

    Việt Nam 

NẮM GIỮ  

Consensus ratings*: Mua 0 Giữ 0 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND10.350 

Giá mục tiêu:   VND9.700 

Giá mục tiêu cũ: N/A 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: -6,3% 

CGS-CIMB / Consensus: N/A 
  

Reuters: DCM.HM 

Bloomberg: DCM VN 

Thị giá vốn: US$235,0tr 

 VND5.479.290tr 

GTGD bình quân: US$0,31tr 

 VND7.144tr 

SLCP đang lưu hành: 529,4tr 

Free float: 15,9% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 7,3 2,5 -17,2 

Tương đối (%) 3,3 3,6 -19,6 
3 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 75,6 
PVFCCapital 8,5 
  

Insert  

Chuyên viên phân tích 

 Phạm Lê Mai 

T (84) 94 328 0850  
E mai.phamle@vndirect.com.vn  
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Rủi ro từ chính sách giá khí chưa rõ ràng  

Luận điểm đầu tư  

Được hỗ trợ giá khí trong năm 2018 giúp hạn chế ảnh hưởng 
của các diễn biến bất lợi trên thị trường   

Khí tự nhiên là nguyên liệu chính mà CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM 

VN, Nắm giữ, Giá mục tiêu: VND9.700) sử dụng để sản xuất ure. DCM mua khí 

tự nhiên từ công ty mẹ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN, Chưa NY) thông 

qua Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas, GAS VN, Chưa KN). Trong hai năm 

đầu đi vào hoạt động (2012-13), DCM mua khí từ dự án PM3 của PV Gas với 

giá thị trường ở mức 6,40-6,50 USD/mmbtu (bao gồm thuế), ngang với giá mua 

của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Việt Nam (DPM VN, Nắm giữ, 

Giá mục tiêu: VND23.100). Tuy nhiên, từ năm 2014, PVN bắt đầu hỗ trợ giá khí 

cho DCM để đảm bảo ROE bình quân đạt 12% cho mảng ure. Trong khi đó, 

DPM vẫn phải trả theo giá thị trường (thả nổi theo giá dầu MFO tại Singapore).  
  

Hình 45: Giá khí đầu vào của DCM và DPM (USD/mmbtu)  Hình 46: Giá dầu Brent và MFO  

 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG   

  

Chính sách hỗ trợ giá khí trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh giá dầu 

tăng 

Giá khí được hỗ trợ sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng từ các biến động bất lợi trên thị 

trường như giá khí đầu vào tăng, giá bán ure giảm hay đồng USD tăng giá so 

với VND (có thể dẫn đến lỗ do chênh lệch tỷ giá vì phần lớn nợ của DCM đều là 

nợ vay USD). 

Trong giai đoạn 2015-16, chính sách hỗ trợ giá khí giúp cho lợi nhuận ròng và 

ROE của DCM ít bị ảnh hưởng bởi giá ure giảm, tuy nhiên giá dầu/khí tự nhiên 

khi đó cũng giảm mạnh và hỗ trợ tương tự cho DPM. Điều này dẫn đến DCM 

giảm bớt ưu thế so với DPM.  

Tuy nhiên trong năm 2017, khí giá dầu tăng nhanh hơn giá bán ure, giá khí 

được hỗ trợ lại trở thành lợi thế quan trọng cho DCM. DPM bị ảnh hưởng bởi 

chi phí sản xuất tăng, trong khi DCM vẫn hưởng giá khí ở mức thấp và phần 

tăng lên được PVN hỗ trợ. Vì vậy, biên LNG của DPM giảm mạnh từ 30,2% 

trong năm 2016 xuống còn 26,4% trong năm 2017, trong khi biên LNG của DCM 

chỉ giảm nhẹ từ 26,8% trong năm 2016 xuống còn 24,0% trong năm 2017.  
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Hình 47: Biên LNG của DCM và DPM   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   

 

Chúng tôi dự báo giá dầu và giá ure đều duy trì xu hướng tăng trong giai đoạn 

2018-20 do cán cân cung-cầu thu hẹp, do vậy giá khí được hỗ trợ sẽ trở thành 

lợi thế chính của DCM so với các doanh nghiệp cùng ngành trong năm 2018. 

Theo chúng tôi, chính sách hỗ trợ này sẽ đảm bảo tăng trưởng ổn định cho lợi 

nhuận ròng và biên LN của DCM. 

 

Thay đổi chính sách giá khí trong năm 2019 là rủi ro chính  

Kể từ năm 2019, DCM sẽ không được hưởng giá khí hỗ trợ theo như hợp đồng 

với PVN. Điều này có thể khiến cho mức tăng giá bán ure không thể bù đắp cho 

chi phí sản xuất tăng và gây áp lực lên biên LN. Chúng tôi ước tính nếu DCM 

hưởng cơ chế giá khí như DPM, chi phí giá khí đầu vào trong năm 2019 sẽ tăng 

đáng kể (+107%) và biên LNG mảng ure giảm xuống còn 1,2% (so với 24,1% 

trong năm 2017) với giả định giá dầu Brent ở mức 74 USD/thùng kể từ năm 

2019. 

Theo ban lãnh đạo, DCM đang phát triển một số giải pháp chiến lược để giải 

quyết vấn đề thay đổi giá khí. Các biện pháp khả thi bao gồm đa dạng hóa danh 

mục sản phẩm (ví dụ như tăng tỷ lệ sản phẩm không phụ thuộc vào khí) và cải 

thiện kiểm soát nội bộ để cắt giảm chi phí. Doanh nghiệp cũng cho biết chính 

sách giá khí năm 2019 sẽ ở mức hợp lý, tuy nhiên không công bố các thông tin 

chi tiết hơn.  

Trong năm 2019, chúng tôi giả định giá khí đầu vào của DCM thấp hơn 20% so 

với DPM do: (1) Nếu DCM hưởng mức giá tương tự DPM thì doanh nghiệp sẽ 

ghi nhận lỗ do chi phí khấu hao và lãi vay cao. Chúng tôi cho rằng PVN sẽ 

không để kịch bản này xảy ra vì DCM đóng vai trò quan trọng trong việc cung 

cấp nguyên liệu cho ngành nông nghiệp, và KQKD kém tích cực của DCM sẽ 

ảnh hưởng đến kế hoạch thoái vốn tại DCM của PVN, (2) Do DPM được hỗ trợ 

giá khí trong gần 6 năm (2004-2009) trước khi ưu đãi giá khí hết hiệu lực và 

chuyển qua cơ chế giá thị trường trong 5 năm sau đó (2010-2014), chúng tôi dự 

báo DCM cũng nhận được sự hỗ trợ tương tự từ PVN, và (3) giá khí của DCM 

trong giai đoạn 2016-17 thấp hơn 30-40% so với giá thị trường của DPM nên 

theo chúng tôi, chính sách giá mới thấp hơn 20% so với DPM là khá hợp lý cho 

cả hai bên (DCM và PVN). 

Thay đổi chính sách giá sẽ gây áp lực lên chi phí sản xuất cũng như biên LN 

của DCM. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào mức tăng giá khí từ 

PVN và đây là rủi ro lớn nhất trong ngắn hạn cho doanh nghiệp, mặc dù hoạt 

động kinh doanh của công ty ổn định trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu phân 

bón trở lại và điều kiện thời tiết thuận lợi. 
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Thay đổi chính sách thuế GTGT trong năm 2019 có thể hạn 
chế ảnh hưởng tiêu cực từ chính sách giá khí mới   

Chúng tôi lưu ý rằng chính sách thuế GTGT mới nếu được thông qua sẽ có hiệu 

lực từ năm 2019, cùng lúc với thời điểm triển vọng kinh doanh của DCM thay 

đổi đáng kể do chính sách hỗ trợ giá khí từ PVN hết hiệu lực và nhà máy NPK 

mới đi vào hoạt động thương mại.  

Với chính sách thuế GTGT mới, chúng tôi ước tính biên LNG của DCM có thể 

tăng 3-4 điểm % và bù đắp một phần ảnh hưởng tiêu cực từ giá khí tăng. Về 

dòng tiền, DCM sẽ hưởng lợi nhờ được khấu trừ thuế đầu vào, giả định toàn bộ 

thuế đầu ra được chuyển qua khách hàng thông qua việc tăng giá bán. Tương 

tự như DPM, nguyên liệu đầu vào chịu thuế của DPM hầu hết ở mức 10% (so 

với 5% của các DN phân lân) và tỷ trọng chi phí đầu vào chịu thuế trong giá vốn 

hàng bán cao (so với các DN sản xuất NPK), do vậy chúng tôi cho rằng DCM là 

một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách thuế sửa đổi. 

Điều này cũng giúp công ty có nhiều dư địa hơn trong việc điều chỉnh giá bán để 

duy trì tính cạnh tranh trên thị trường.  

 

Định giá và khuyến nghị  

Trong năm 2018, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của DCM vẫn sẽ 

được đảm bảo bởi PVN, trong khi lợi nhuận ròng của DPM sẽ sụt giảm do giá 

dầu & khí tăng cũng như ghi nhận lỗ do nhà máy NPK mới đi vào hoạt động. 

Chúng tôi ước tính P/E dự phóng năm 2018 của DCM ở mức 8,5x, thấp hơn 

trung bình ngành 11,0x. Tuy nhiên, theo dự báo của chúng tôi, giá khí tăng kể từ 

năm tới sẽ đẩy P/E dự phóng năm 2019 của DCM lên mức cao bất thường 

114,8x.  

Chúng tôi định giá DCM dựa trên phương pháp DCF, hệ số P/E và P/B, để phản 

ánh việc chu kỳ đầu tư của DCM sẽ kết thúc vào năm 2019 sau khi nhà máy 

NPK mới đi vào hoạt động, và lợi nhuận ròng năm 2019 sẽ sụt giảm do thay đổi 

chính sách giá khí, mặc dù dòng tiền của doanh nghiệp vẫn tích cực. Với 

phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF), chúng tôi đưa ra mức giá hợp lý 

13.249 đồng cho DCM. Định giá theo P/E của chúng tôi là 892 đồng với P/E dự 

phóng 10x (trung bình 3 năm) và định giá theo P/B là 11.475 đồng với P/B dự 

phóng 1x (trung bình 3 năm). Với tỷ trọng tương ứng của mỗi phương pháp 

(như Hình 50), chúng tôi đưa ra giá mục tiêu là 9.700 đồng/cp. 

 
 

Hình 48: Giả định chính của mô hình chiết khấu dòng tiền   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   

 

 
  

Giả định chính (Đv: tỷ đồng) 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F Terminal

Lợi nhuận ròng 642                  47                    100                  223                  344                  

Thuế (%) 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

Chi phí lãi vay 178                  145                  107                  75                    42                    

- Thay đổi vốn lưu động (95)                   149                  129                  76                    80                    

- Capex (857)                 (210)                 (174)                 (177)                 (189)                 

+Chi phí khấu hao 1.326               1.386               1.483               1.488               1.504               

Dòng tiền tự do 1.184               1.508               1.640               1.680               1.778               6.370               

Dòng tiền tự do hiện tại 1.079               1.254               1.244               1.162               1.122               4.019               

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do (5 năm) 5.862 Tỷ suất phi rủi ro (TPCP 10 năm) 5%

Giá trị hiện tại của dòng tiền năm cuối 4.019 Phần bù rủi ro vốn cổ phần 11%

Giá trị doanh nghiệp 9.881 Beta điều chỉnh (Nguồn: Bloomberg) 0,8                   

   Trừ: Tổng nợ 4.736               Chi phí sử dụng vốn (WACC) 10%

   Trừ: Lợi ích cổ đông thiểu số 26                    Tăng trưởng dài hạn 2%

   Cộng: Tiền và tương đương tiền 1.896               Exit EV/EBITDA 4,0x

Giá trị hợp lý 7.014               

Số lượng CP lưu hành (tr) 529                  

Giá trị mỗi cổ phiếu (VND) 13.249              
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Hình 49: Giả định cho phương pháp hệ số P/E và P/B Hình 50: Giá mục tiêu 

  

NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY     NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   

  

 
 

Hình 51: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

 
 NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG (tại ngày 07/12/2018) 

 

Chúng tôi tái phát hành báo cáo lần đầu cho DCM với khuyến nghị Nắm giữ và 

cho rằng DCM hiện rủi ro hơn DPM, vì lợi nhuận của DCM có thể giảm mạnh 

sau khi chính sách trợ cấp giá khí từ PVN hết hiệu lực kể từ năm 2019, ngay cả 

khi thay đổi chính sách thuế GTGT được thông qua. 

 

 

 

 

  

FY19F

EPS (VND) 89                             

Hệ số mục tiêu (P/E trung bình lịch sử 3 năm) 10x

Giá trị hợp lý (VND) 892                           

BVPS (VND) 11.475                       

Hệ số mục tiêu (P/B trung bình lịch sử 3 năm) 1x

Giá trị hợp lý (VND) 11.475                       

Phương 

pháp

Giá trị hợp lý 

(VND/cp) Tỷ trọng (%) Đóng góp (VND/cp)

DCF 13.249                       50% 6.625                      

P/E 892                            25% 223                        

P/B 11.475                       25% 2.869                      

Giá trị hợp lý 9.716                      

Giá mục tiêu (làm tròn) 9.700                      

FY18F FY19F FY18F FY19F FY18F FY19F FY18F FY19F FY18F FY19F

Grupa Azoty Zaklady 

Azotowe Pulawy SA
ZAP PW

Không 

KN
                 70  N/A        356,3 11,1     9,4 N/A N/A 3,8% 4,4% 2,4 2,3 8,5% 7,1%

Fatima Fertilizer Co Ltd FATIMA PA
Không 

KN
                 34  N/A        516,7 5,4     5,3 1,0 0,9 17,3% 16,2% N/A N/A 10,0% 11,3%

Stanley Agricultural Group 

Co Ltd
002588 CH

Không 

KN
                   4  N/A        705,0 15,8   12,4 1,1 1,0 7,4% 10,3% N/A N/A 1,5% 1,9%

Engro Fertilizers Ltd EFERT PA
Không 

KN
                 74  N/A        713,6 7,3     7,1 2,3 2,2 29,5% 28,4% 4,2 3,5 11,5% 12,4%

Fauji Fertilizer Co Ltd FFC PA
Không 

KN
                 94  N/A        863,9 9,3     8,5 2,8 2,6 31,0% 33,0% 6,5 5,6 8,7% 9,3%

Engro Corp Ltd ENGRO PA
Không 

KN
               300  N/A      1.130,4 11,5     9,0 1,2 1,1 8,8% 11,7% 7,8 7,0 7,5% 8,5%

Hubei Xinyangfeng 

Fertilizer Co Ltd
000902 CH

Không 

KN
                   9  N/A      1.769,7 14,6   12,0 1,9 1,7 13,3% 14,4% N/A N/A 2,0% 2,6%

Trung bình 865,1 10,7 9,1 1,7 1,6 15,9% 16,9% 5,2 4,6 7,1% 7,6%

Trung vị 713,6 11,1 9,0 1,5 1,4 13,3% 14,4% 5,4 4,6 8,5% 8,5%

Đạm Cà Mau DCM VN
NẮM 

GIỮ
           10.350             9.700        235,0 8,5 114,9 0,9 0,9 10,3% 0,8%     2,8     3,2 8,8% 4,9%

Đạm Phú Mỹ DPM VN
NẮM 

GIỮ
           21.000            23.100        352,5 12,5   11,5 1,0 1,0 8,2% 8,6% 5,5 3,9 4,8% 4,8%

Vốn hóa 

(tr US$)Công ty

Mã 

Bloomberg KN

Giá đóng 

cửa (Đv tiền 

bản địa)

Giá mục tiêu 

(Đv tiền bản 

địa)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%)

EV/EBITDA 

(x)

Tỷ suất cổ 

tức (%)
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Tổng quan doanh nghiệp 

Đạm Cà Mau là dự án sản xuất phân đạm thứ hai của Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam (PVN) sau Đạm Phú Mỹ (DPM), được thành lập và đi vào hoạt động từ 

năm 2012. Khi đó, PVN lên kế hoạch cho DPM mua lại DCM hoặc sở hữu một 

phần nhà máy mới. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không được thực hiện vì Chính 

phủ quyết định cổ phần hóa DCM và niêm yết dưới tư cách một công ty độc lập. 

Sau khi thực hiện IPO năm 2014, DCM niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí 

Minh (HOSE) kể từ cuối tháng 03/2015.  

Sau khi niêm yết, PVN vẫn duy trì tỷ lệ nắm giữ 75,56% cổ phần tại DCM với kế 

hoạch thoái vốn xuống 24,6%. Mặc dù có tin đồn về việc PVN thỏa thuận bán cổ 

phần cho một số nhà đầu tư tiềm năng nhưng vẫn chưa có quyết định nào được 

đưa ra và PVN vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 75,6% tại DCM cho đến nay. 

Theo kế hoạch thoái vốn của Chính phủ cho giai đoạn 2017-20, PVN phải giảm 

tỷ lệ sở hữu tại DPM (cổ phần hiện tại: 61%) và DCM xuống 51% vào cuối năm 

2018. Đại diện của DPM và DCM cho biết doanh nghiệp đang chuẩn bị thoái 

vốn và tìm nhà đầu tư chiến lược. Cũng có thông tin trên thị trường gần đây về 

khả năng PVN sẽ sát nhập DPM và DCM rồi mới thoái vốn, tuy nhiên PVN vẫn 

chưa có thông tin chi tiết hơn về việc này.  

Trong cơ cấu sở hữu hiện tại của DCM, PVN nắm giữ 75,6% cổ phần và có vai 

trò chi phối các quyết định kinh doanh. Hầu hết ban lãnh đạo của DCM được bổ 

nhiệm bởi PVN và có kinh nghiệm lâu năm trong ngành dầu khí và hóa dầu. 

Tính đến cuối năm 2017, DCM chỉ có một công ty con với tỷ lệ sở hữu 51% là 

CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam, cung cấp bao bì chủ yếu cho nhà máy Cà Mau. 

 

Ure giữ vai trò chủ đạo đóng góp trong doanh thu  

HĐKD chủ yếu của DCM bao gồm sản xuất và phân phối ure hạt đục và 

amoniac (NH3). Ure đóng góp khoảng 90% vào doanh thu và lợi nhuận gộp của 

DCM trong năm 2017. 

DCM cũng nhập khẩu và kinh doanh các loại phân bón khác, như diamoni 

photphat (DAP) và kali (K) tương tự DPM nhưng với quy mô nhỏ hơn. Trong 

năm 2017, tổng khối lượng phân bón thương mại của DCM đạt khoảng 69.000 

tấn, chỉ chiếm 10% tổng doanh thu và 3% lợi nhuận gộp. Tuy nhiên, chúng tôi 

cho rằng mảng này có thể hỗ trợ cho hoạt động phân phối NPK của DCM trong 

tương lai. 

 

Năng lực sản xuất đứng đầu ngành phân bón Việt Nam  

Công suất thiết kế nhà máy của DPM và DCM tương đương nhau ở mức 800 

nghìn tấn/năm. Từ năm 2016, DCM có thể hoạt động với 110% công suất thiết 

kế nhờ điều chỉnh và cải thiện dây chuyền sản xuất. Điều này giúp DCM cải 

thiện tỷ lệ hoạt động trong điều kiện thị trường thuận lợi như vào năm 2017, khi 

sản lượng lên đến 851.000 tấn (mức cao nhất trong lịch sử và cao hơn sản 

lượng 799.000 tấn của DPM). 

Về mặt công nghệ, DCM cũng như DPM sử dụng dây chuyền của Haldor 

Topsoe SA (Chưa NY) từ Thụy Sỹ và Snamprogetti SpA (Chưa NY) từ Ý để 

tổng hợp amoniac và ure. Những công nghệ này đều thuộc loại hiện đại và tiết 

kiệm năng lượng nhất trên thế giới. Điều này tạo lợi thế cho DPM và DCM so 

với hai DN sản xuất phân đạm khác với đầu vào từ than là Phân đạm & Hóa 

chất Hà Bắc (DHB VN, Chưa KN) và Phân đạm & Hóa chất Ninh Bình (Chưa 

NY). Ngoài ra, DCM còn có lợi thế khác so với DPM vì chỉ mới đi vào hoạt động 

vài năm và chi phí bảo dưỡng nhà máy thấp hơn nhiều so với DPM. 

 

Thị phần cao nhờ thương hiệu tốt và vị trí địa lý thuận lợi  

Mặc dù bước vào thị trường phân bón Việt Nam sau nhiều đối thủ trong nước, 

DCM nhanh chóng giành được thị phần và xây dựng được thương hiệu có độ 

nhận diện cao. Trong năm 2017, DCM dẫn đầu khu vực Tây Nam Bộ với 60% 

thị phần, và xếp thứ hai tại Đông Nam Bộ, sau DPM, với 25% thị phần. Hai khu 
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vực này chiếm hơn 60% tổng khối lượng tiêu thụ ure của DCM trong năm 2017. 

Ngoài ra, DCM còn xuất khấu sản phẩm sang các nước láng giềng và chiếm 

43% thị phần ure tại Campuchia trong năm 2017. DCM nhanh chóng giành 

được thị phần trong giai đoạn 2012-17 nhờ vị trí địa lý chiến lược của nhà máy 

ở miền Nam Việt Nam (nơi tập trung tiêu thụ ure) và mạng lưới phân phối hiệu 

quả. 

Nhà máy của DCM đặt tại tỉnh Cà Mau, nằm trong khu vực đồng bằng sông 

Mekong và tiếp giáp các tỉnh phát triển nông nghiệp tại Campuchia (giáp ranh 

giới với Việt Nam). Ngoài ra, phần lớn các đại lý của DCM (hơn 50 đại lý cấp 1 

và 1.000 đại lý cấp 2) đặt tại miền Nam. Điều này giúp DCM giảm thời gian và 

chi phí vận chuyển đến các thị trường tiêu thụ chính. 
 

Hình 52: Vị trí các nhà máy sản xuất của DCM và DPM   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   

 

DCM vận chuyển sản phẩm trực tiếp đến các đại lý và nhà phân phối nước 

ngoài bằng đường thủy. Trong khi đó, DPM phân phối đến đại lý gián tiếp qua 

các công ty con qua hệ thống đường bộ và đường thủy. Do đó, chi phí vận 

chuyển và tồn kho của DCM thấp hơn DPM, về cả giá trị tuyệt đối (157 tỷ đồng 

đối với DCM và 309 tỷ đồng đối với DPM) cũng như chi phí trên mỗi đơn vị (182 

đồng/kg đối với DCM và 389 đồng/kg đối với DPM), tại thời điểm năm 2017. 

Thị trường tiêu thụ chủ đạo của DPM và DCM là khu vực miền Nam, mặc dù 

DPM có mạng lưới phân phối rộng hơn tại các khu vực khác. Vì vậy, chúng tôi 

cho rằng mạng lưới phân phối của DCM hiện nay hiệu quả hơn so với DPM.  

 

Sản phẩm chất lượng cao với mức giá cạnh tranh  

DCM là nhà sản xuất ure hạt đục duy nhất tại Việt Nam. Các đối thủ lớn của 

DCM bao gồm DPM, Đạm Hà Bắc và Đạm Ninh Bình, nhưng các công ty này 

đều sản xuất ure hạt trong. Về hàm lượng hóa học, hai loại ure khá giống nhau 

và cho năng suất cây trồng tương đương. Tuy nhiên, công nghệ tạo hạt khác 

nhau dẫn đến sự khác nhau về tính chất vật lý, dẫn dến sự khác nhau về đặc 

điểm và cách sử dụng.  

Ure hạt trong thường nhỏ và mềm hơn ure hạt đục nên dễ phân giải và bị vỡ 

trong quá trình vận chuyển. Ure hạt đục lớn và cứng hơn, phù hợp cho vận 

chuyển đường dài và tồn kho. Ure hạt đục cũng ít hấp thụ độ ẩm và phân giải 

chậm hơn trong suốt vòng đời của cây trồng. DCM ước tính việc sử dụng ure 

hạt đục giúp nông dân tiết kiệm 10% khối lượng phân bón trên mỗi tấn cây trồng 

so với ure hạt trong.  
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Cũng do những đặc điểm trên nên ure hạt đục được ưa chuộng làm đầu vào 

cho sản xuất phân NPK hơn ure hạt trong. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2012, 

sản phẩm của DCM đã thay thế lượng ure hạt đục trước đó phải nhập khẩu vào 

Việt Nam để sản xuất NPK. Hiện tại nguồn cung từ DCM chiếm khoảng 70% 

tổng nhu cầu ure hạt đục từ các nhà máy NPK (250.000-280.000 tấn trong năm 

2017). Khách hàng lớn của DCM bao gồm Phân bón Bình Điền (BFC VN, Chưa 

KN), Phân bón Miền Nam (SFG VN, Chưa KN), Phân bón Việt Nhật (Chưa NY). 

Hầu hết các công ty này đều có thị trường chủ đạo tại miền Nam nên giúp cho 

DCM mở rộng thị phần nhanh chóng.  

Ngoài ra, các nước láng giềng của Việt Nam (Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc 

và Philippines) cũng chủ yếu sử dụng ure hạt đục. Vì vậy, chúng tôi cho rằng 

DCM có lợi thế riêng trong việc xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài so với 

các doanh nghiệp sản xuất ure khác tại Việt Nam. 

 

Giá bán đầu ra mang tính cạnh tranh  
  

Hình 53: Giá giao ngay ure hạt trong vs ure hạt đục tại Trung 

Đông (USD/tấn)  

Hình 54: Giá bán bình quân của DPM và DCM (VND/kg)  

 
 

NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG   NGUỒN: VND RESEARCH, PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN   

  

Về mặt chất lượng, ure hạt đục được đánh giá là có chất lượng cao hơn ure hạt 

trong. Vì vậy, trên thị trường quốc tế, giá ure hạt đục thường cao hơn hạt trong. 

Tuy nhiên tại Việt Nam, giá bán ure Cà Mau thường thấp hơn ure Phú Mỹ 

khoảng 2-3% và cao hơn giá ure Trung Quốc nhập khẩu để tăng tính cạnh tranh 

(vì DPM là doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam với thương hiệu có độ nhận diện 

cao và có quyền quyết định giá nhất định).  
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Thị phần ure lớn nhất tại Campuchia  
 

Hình 55: Thị phần của DCM tại Campuchia   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   

 

Việc sản xuất ure hạt đục thay vì ure hạt trong mở ra nhiều cơ hội mới cho DCM 

để xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực châu Á. Theo DCM, hai thị 

trường tiềm năng nhất cho xuất khẩu bao gồm Campuchia và Thái Lan, với nhu 

cầu tương ứng lần lượt là 300.000 và 2,2 triệu tấn mỗi năm trong năm 2016 

(theo DCM). Doanh nghiệp vẫn đang xây dựng thương hiệu tại Thái Lan nhưng 

đã giành vị trí dẫn đầu tại thị trường Campuchia, với thị phần 43% (khối lượng 

tiêu thụ ure khoảng ~80,000 tấn) trong năm 2017. 

Theo ban lãnh đạo, các đối thủ chính của DCM tại Campuchia bao gồm các nhà 

nhập khẩu phân bón từ Thái Lan và Việt Nam với sản phẩm nhập từ Trung 

Đông. Do nhà máy sản xuất có vị trí thuận lợi nên các sản phẩm của DCM được 

vận chuyển qua thị trường Campuchia nhanh hơn các đối thủ khác và tạo ra ưu 

thế lớn cho công ty.  

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có mối quan hệ vững chắc với hai trong số các nhà 

phân phối lớn nhất tại Campuchia – Heng Pich Chhay (Chưa NY) và Yetak 

Group (Chưa NY) – điều này đảm bảo cho các sản phẩm của DCM được phân 

phối rộng rãi đến người nông dân (Yetak Group cũng là nhà phân phối sản 

phẩm NPK của BFC). Chúng tôi dự báo nhu cầu ure tại Campuchia sẽ tiếp tục 

tăng nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho ngành nông nghiệp, đặc biệt là 

xuất khẩu gạo. Vì vậy, chúng tôi cho rằng DCM có triển vọng tích cực tại thị 

trường Campuchia. 

 

Các dự án đầu tư quan trọng trong giai đoạn 2018-19 là nhà 
máy NPK và cảng nhập nguyên liệu  

Các dự án lớn của DCM trong giai đoạn 2018-19 bao gồm xây dựng nhà máy 

NPK với công suất 300.000 tấn/năm và cảng nhập nguyên liệu với công suất 

500.000 tấn/năm gần nhà máy ure Cà Mau tại xã Khánh An, huyện U Minh. Cả 

hai dự án này đều dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2019. DCM đã chỉ định nhà 

thầu kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC) cho nhà máy NPK. Theo doanh 

nghiệp, tổng chi phí cho dự án NPK vào khoảng 830 tỷ đồng, trong đó 70% 

được tài trợ bằng nợ vay ngân hàng (với lãi suất năm đầu 7,2%, và các năm 

sau đó với lãi suất tham chiếu trung bình của 4 ngân hàng cộng thêm biên độ 

nhất định) và 30% còn lại đến từ quỹ phát triển của doanh nghiệp.  

Theo DCM, công ty xây dựng nhà máy NPK để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong 

nước về phân NPK, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp với khối lượng nhập khẩu 

350.000-400.000 tấn mỗi năm trong giai đoạn 2011-17.  

Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại về khả năng tiêu thụ toàn bộ công suất của DCM 

trong bối cảnh nguồn cung NPK dư thừa tại thị trường Việt Nam hiện nay và 

khách hàng cần có thời gian để thay đổi thói quen tiêu dùng từ phân đơn sang 
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phân đa. Ngoài ra, có nhiều nhà máy NPK tại Việt Nam dự kiến đi vào hoạt 

động trong giai đoạn 2018-19, trong đó một số nhà máy cũng sản xuất sản 

phẩm chất lượng cao cho thị trường mục tiêu tương tự DCM (miền Nam). Ví dụ, 

DPM xây dựng nhà máy NPK với công suất 250.000 tấn mỗi năm sử dụng công 

nghệ hóa học (công nghệ hiện đại nhất hiện có), vừa mới đi vào hoạt động 

thương mại vào Q3/2018. Trong khi đó, Phân bón Hàn Việt (Chưa NY) cũng 

khánh thành nhà máy NPK với công suất 360.000 tấn mỗi năm trong Q3/2018. 

Cả hai nhà máy đều đặt tại miền Nam – thị trường mục tiêu của DCM.  

Điểm quan trọng nhất cần chú ý là nhà máy NPK của DCM dự kiến đi vào hoạt 

động thương mại trong Q2/2019, chậm hơn nhiều so với các đối thủ. Vì vậy, 

chúng tôi cho rằng DCM sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng để 

tiêu thụ toàn bộ sản lượng của nhà máy mới. Chúng tôi dự báo khá thận trọng 

tỷ lệ hoạt động nhà máy NPK mới của DCM chỉ đạt 35% trong năm đầu tiên 

(105.000 tấn phân bón NPK), tuy nhiên sẽ cải thiện trong những năm tiếp theo. 

 

Phân tích tài chính 

Sức khỏe tài chính cải thiện  

Các DN phân bón Việt Nam thường sử dụng nợ vay để xây dựng nhà máy. Do 

mới đi vào hoạt động được 6 năm nên dư nợ vay của DCM còn lớn, khoảng 

50% vốn đầu tư ban đầu. Tổng dư nợ vay vào cuối năm 2017 vào khoảng 209 

triệu USD.  

Tuy nhiên chúng tôi cho rằng rủi ro thanh khoản của DCM khá thấp, vì HĐKD 

cốt lõi của doanh nghiệp tạo ra dòng tiền ổn định và lành mạnh, đảm bảo cho 

nghĩa vụ trả nợ và lãi vay. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ Nợ/VSCH của DCM cải 

thiện đáng kể từ 290% vào cuối năm 2013 xuống còn 77% vào cuối năm 2017 

(Hình 58). 
  

Hình 56: Cơ cấu nợ của DCM  Hình 57: Các chỉ số thanh khoản của DCM  

  

NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   

  

 

Nguồn vay lớn bằng ngoại tệ khiến phát sinh rủi ro tỷ giá  

Phần lớn nợ vay của DCM là nợ dài hạn với lãi suất khoảng 3-4% mỗi năm để 

xây dựng nhà máy Cà Mau. Điều này khiến DN chịu rủi ro tỷ giá, đặc biệt khi tỷ 

giá USD/VND có xu hướng tăng như trong giai đoạn 2014-17. Trong năm 2017, 

DCM đã ghi nhận 7,4 tỷ đồng lỗ tỷ giá, giảm đáng kể so với khoản lỗ 211 tỷ 

đồng trong năm 2016. Với dư nợ hiện tại 209 triệu USD vào cuối năm 2017, 

chúng tôi ước tính 1% tăng giảm của tỷ giá USD/VND có thể kéo theo lỗ hoặc 

lãi tỷ giá 36 tỷ đồng.  

Hiện tại, chênh lệch về tỷ giá đang được điều tiết bởi cơ chế hỗ trợ giá khí đảm 

bảo ROE tối thiểu 12%. Tuy nhiên, khi chính sách này hết hiệu lực, tỷ giá 

USD/VND tăng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận ròng của DCM. Vì vậy, 

DCM đang đàm phán với các ngân hàng để tái cơ cấu các khoản nợ, đồng thời 
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sử dụng nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu để giảm thiểu tác động của 

biến động tỷ giá. 

 

Chính sách trả cổ tức  

Cuối năm 2017, tiền mặt của DCM ở mức 1.900 tỷ đồng và các khoản đầu tư 

ngắn hạn 2.100 tỷ đồng, cả hai khoản này tương đương 80% thị giá vốn hiện tại 

của DCM. Chúng tôi cho rằng DCM có lượng tiền mặt và tương đương tiền lớn 

là nhờ cơ chế giá khí ưu đãi của PVN trong giai đoạn qua. Do đó, nguồn vốn 

sẵn có và dòng tiền ổn định kỳ vọng sẽ giúp DCM đảm bảo nghĩa vụ trả nợ và 

lãi vay trong tương lai, cũng như trả cổ tức ít nhất 5% mệnh giá mỗi năm trong 

giai đoạn 2018-22 sau khi đã tính đến yếu tố chi phí vốn đầu tư nhà máy NPK 

và giá khí đầu vào dự kiến tăng. Theo kế hoạch của DCM, doanh nghiệp sẽ trả 

cổ tức năm nay ở mức 9% mệnh giá, tương ứng với tỷ suất cổ tức năm 2018 

đạt 8,7%.  

 

Kết quả kinh doanh  
  

Hình 58: Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của DCM trong giai 

đoạn 2013-17   

Hình 59: Lợi nhuận ròng và biên LN ròng của DCM trong giai 

đoạn 2013-17   

 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   

  

Trong năm 2017, DCM ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.748 tỷ đồng (+17,1% so 

với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng 638 tỷ đồng (+2,9% so với cùng kỳ), mặc dù chi 

phí hoạt động tăng (+26,5% so với cùng kỳ). Theo chúng tôi, lợi nhuận ròng của 

DCM tăng nhẹ trong năm 2017 chủ yếu nhờ sự đảm bảo ROE tối thiểu 12% từ 

PVN. 

Trong 9T2018, DCM đạt doanh thu thuần 4.652 tỷ đồng (+10,9% so với cùng kỳ) 

và lợi nhuận ròng 559 tỷ đồng (-6,7% so với cùng kỳ), chủ yếu do giá vốn hàng 

bán tăng 16,6% do công ty đã thực hiện điều chỉnh kết quả kinh doanh để đảm 

bảo mức ROE cố định 12%. Trong khi đó, kết quả cùng kỳ năm 2017 sử dụng 

giá khí đầu vào thấp do chưa điều chỉnh theo chính sách đảm bảo ROE. Cũng 

vì sự điều chỉnh kết quả kinh doanh theo chính sách giá khí (thường thực hiện 

vào Quý 4 trong giai đoạn 2014-2017), biên LN gộp của DCM có sự biến động 

mạnh qua các quý và lợi nhuận từng quý trong lịch sử chưa phản ánh chính xác 

hoạt động của công ty. Ngoài ra, KQKD cũng mang tính mùa vụ với thời điểm 

ghi nhận doanh thu cao vào Quý 2 và Quý 4 (trùng với mùa vụ nông nghiệp) và 

biên LNG Quý 3 thường thấp hơn các quý còn lại do DCM ghi nhận chi phí bảo 

dưỡng nhà máy.  

 

Dự phóng KQKD  

Đối với năm 2018, chúng tôi ước tính doanh thu thuần của DCM sẽ giảm còn 

5.592 tỷ đồng (-2,7% so với cùng kỳ) với khối lượng ure tiêu thụ đạt 804.000 tấn 

(-7% so với cùng kỳ), thấp hơn mức đỉnh 865.000 tấn trong năm 2017 và giá 
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bán trung bình tăng 4%. Mô hình dự phóng của chúng tôi giả định nguồn cung 

khí tự nhiên từ PVN giảm so với mức đỉnh năm 2017 (xấp xỉ 20 triệu mmbtu). 

Tuy nhiên, các dự báo của chúng tôi vẫn cao hơn kế hoạch của DCM cho năm 

2018 do doanh nghiệp đặt mục tiêu khá thận trọng. DCM lên kế hoạch sản xuất 

và bán 751.000 tấn ure trong năm 2018. 

Mặc dù doanh thu dự kiến giảm, chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng năm 2018 

của DCM đạt 641,8 tỷ đồng (+0,6% so với cùng kỳ) nhờ chính sách giá khí đảm 

bảo ROE 12%. EPS cơ bản dự phóng năm 2018 của chúng tôi là 1.212 đồng 

(+0,6% so với cùng kỳ). 

Các giả định khác của chúng tôi như sau:  

 Sản lượng tiêu thụ trong giai đoạn 2019-22 ổn định ở mức 804.000 tấn mỗi 
năm với giá bán trung bình tăng 2,5% mỗi năm. 

 Sản lượng tiêu thụ phân bón khác (DAP, K) duy trì ở mức 69.000 tấn trong 
năm 2018 (giữ nguyên so với năm 2017), và tăng 5% mỗi năm trong giai 
đoạn 2019-22 khi DCM dần mở rộng mảng kinh doanh này. Giá bán trung 
bình tăng 2% mỗi năm. 

 Chi phí bán hàng và QLDN chiếm 11,7% doanh thu trong năm 2018 (so với 
11,7% trong năm 2017) vì chúng tôi cho rằng DCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt 
động bán hàng và marketing để duy trì thị phần và chuẩn bị cho ra mắt các 
sản phẩm NPK mới.  

 Capex 2018 khoảng 857 tỷ đồng để xây dựng nhà máy NPK mới và cảng 
nguyên liệu, với 473 tỷ đồng vay thêm dài hạn từ ngân hàng. Chúng tôi cho 
rằng DCM vẫn tiếp tục trả nợ gốc đầu tư khoảng 700-1.000 tỷ đồng mỗi năm 
trong giai đoạn 2018-20, giúp chi phí lãi vay giảm xuống. 

 Thuế TNDN duy trì ở mức 5,6% trong giai đoạn 2018-22 do DCM được 
hưởng mức thuế ưu đãi cho mảng ure (thuế TNDN của DPM là 15%). 

 Giá khí đầu vào của DCM trong năm 2018 được điều chỉnh để đảm bảo ROE 
đạt 12%. Theo doanh nghiệp, cách tính VCSH để điều chỉnh ROE 12% 
không bao gồm lợi nhuận ròng của năm tính toán. Vì vậy, ROE thực tế của 
DCM sẽ thấp hơn mức đảm bảo 12% của PVN, dẫn đến ROE trong giai 
đoạn 2015-17 của DCM chỉ xấp xỉ trên 10%. 

 

Kể từ năm 2019, các giả định của chúng tôi bao gồm:  

 Giá khí đầu vào của DCM được thả nổi theo giá dầu MFO trên thị trường 
Singapore giống công thức tính giá của DPM, với mức chiết khấu 20% trong 
năm 2019-2022.  

 Nhà máy NPK mới đi vào hoạt động với 35% công suất trong năm đầu, tăng 
dần 10% mỗi năm sau đó. 

 Sản lượng ure của DCM không đủ đáp ứng cho nhà máy mới và doanh 
nghiệp sẽ phải mua thêm ure từ công ty khác để sản xuất phân NPK.  

 Giá bán NPK trung bình của DCM thấp hơn 5% so với DPM (8.300-9.000 
đồng/kg).  

 Chính sách thuế GTGT mới của Chính phủ có hiệu lực trong năm 2019. 
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Rủi ro  

Rủi ro tăng giá  

Rủi ro tăng giá bao gồm chính sách giá khí thuận lợi hơn kỳ vọng cho DCM, 

chẳng hạn như PVN tiếp tục chính sách giá khí đảm bảo ROE 12%. Ngoài ra, 

theo chúng tôi, giá bán ure thế giới và trong nước tăng cao hơn có thể thúc đẩy 

lợi nhuận. 

 

Rủi ro giảm giá  

Chính sách giá khí chưa rõ ràng kể từ năm 2019  

Như đã nói ở trên, chúng tôi cho rằng chính sách giá khí chưa rõ ràng là rủi ro 

chính cho DCM. Chúng tôi dự báo giá khí đầu vào sẽ tăng lên trong năm 2019 

do chính sách của PVN thay đổi và gây áp lực lên chi phí sản xuất cũng như 

biên LN của DCM. Nếu giá khí đầu vào của DCM tương đương DPM (cao hơn 

giả định của chúng tôi), chúng tôi cho rằng lợi nhuận sẽ giảm mạnh. 

 

Biến động nguồn cung khí tự nhiên 

DCM cho biết nguồn cung khí tự nhiên cho nhà máy Cà Mau có thể giảm xuống 

trong năm 2018, tuy nhiên DN ko cung cấp thêm thông tin cụ thể về việc cắt 

giảm này. Nguồn cung khí sụt giảm mạnh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản 

lượng phân bón của DCM.  

Trong tháng 7/2018, DCM đã ký thêm hợp đồng mua khí với PV GAS để bổ 

sung nguồn khí đầu vào hiện tại. Chúng tôi ước tính lượng khí đầu vào bổ sung 

có thể đáp ứng 2% nhu cầu khí của DCM và 5% công suất của nhà máy Cà 

Mau.  

Trong trường hợp tiến độ dự án Lô B – Ô Môn (dự án mới của PV GAS) tích 

cực, điều này sẽ hỗ trợ cho DCM vì dự án này có thể bổ sung nguồn khí đầu 

vào cho doanh nghiệp và duy trì nguồn cung ổn định. Dự án Lô B – Ô Môn dự 

kiến đi vào hoạt động từ năm 2021. 

  

Nhà máy ure Cà Mau khó mở rộng suất  

Trong năm 2016, DCM tăng công suất của nhà máy Cà Mau thêm 10% lên 

880.000 tấn mỗi năm để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Tuy nhiên, chúng tôi cho 

rằng điều này sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu trong dài hạn của DCM.  

 

Các rủi ro khác 

Các rủi ro khác có thể khiến cho lợi nhuận của DCM sụt giảm bao gồm: (1) cạnh 

tranh gia tăng từ các nhà nhập khẩu phân bón giá rẻ của Trung Quốc, Indonesia 

và Malaysia; (2) chi phí tài chính tăng lên do tỷ giá USD/VND tăng vì phần lớn 

dư nợ của DCM là các khoản vay USD; (3) DCM không còn nhận được bất kì 

hỗ trợ giá khí nào từ chính phủ, làm tăng chi phí sản xuất; (4) điều kiện thời tiết 

không thuận lợi trong năm 2019 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông 

nghiệp và nhu cầu phân bón tại Việt Nam; và (5) tình trạng nguồn cung dư thừa 

tăng lên do Đạm Hà Bắc và Đạm Ninh Bình sản xuất trở lại. 
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Phân tích SWOT 
 

Hình 60: Phân tích SWOT cho DCM 

Điểm mạnh 

 Thị phần cao trong năm 2017 (thị phần tại Đông Nam Bộ đạt 
60% và tại Tây Nam Bộ đạt 25%), với mạng lưới phân phối 
rộng lớn và hiệu quả tại khu vực miền Nam.  

 Sản phẩm cao cấp (ure hạt đục) giúp DCM thâm nhập thị 
trường phân bón ở các nước khác (Campuchia và Thái 
Lan). 

Cơ hội 

 Nhà máy NPK mới giúp DCM thâm nhập thị trường NPK 
cao cấp với tiềm năng xuất khẩu sang Campuchia. 

 Chính sách thuế GTGT mới có thể thúc đẩy biên LN gộp và 
cải thiện dòng tiền. 

 PVN thoái vốn tại DCM sẽ cải thiện tính minh bạch của DN 
và tính thanh khoản cho cổ phiếu. 

Điểm yếu 

 Nguồn vay lớn bằng USD khiến phát sinh rủi ro tỷ giá và chi 
phí lãi vay cao. 

 Chính sách hỗ trợ của Chính phủ đảm bảo ROE ổn định hết 
hiệu lực trong năm 2019 sẽ khiến cho lợi nhuận của DCM 
giảm mạnh. 

Thách thức 

 Giá dầu/khí toàn cầu tiếp tục tăng. 

 Tiềm năng tăng trưởng nhu cầu ure tại Việt Nam còn hạn 
chế do thị trường gần như bão hòa. 

 Cạnh tranh gia tăng từ sản phẩm nhập khẩu. 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY   

 

 
 

 



 

 Hóa chất │ Việt Nam 

 

 Phân bón│ 10/12/2018 
 
 

 

 

48 
 

 

THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, CÔNG TY  

 
  

,00%

3,3333%

6,6667%

10,00%

13,3333%

16,6667%

20,00%

,70000

,80000

,90000

1,0000

1,10000

1,20000

1,30000

Jan-
14A

Jan-
15A

Jan-
16A

Jan-
17A

Jan-
18F

Jan-
19F

P/BV vs ROE

Rolling P/BV (x) (lhs) ROE (rhs)

-110,0%

-84,286%

-58,571%

-32,857%

-7,143%

18,571%

44,286%

70,0%

,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Jan-
14A

Jan-
15A

Jan-
16A

Jan-
17A

Jan-
18F

Jan-
19F

12-mth Fwd FD Core P/E vs FD Core EPS 
Growth

12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Doanh thu thuần 4.910           5.748           5.592           6.675           7.551           

Lợi nhuận gộp 2.579           2.662           2.669           2.174           2.369           

LN hoạt động thuần 2.076           2.019           2.015           1.408           1.513           

Chi phí khấu hao (1.292)         (1.309)         (1.326)         (1.386)         (1.483)         

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 784             710             689             23               29               

TN từ hoạt động tài chính (151)            (34)              (9)                24               73               

TN từ các Cty LK & LD -              -              -              -              -              

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 26               3                 3                 4                 4                 

Lợi nhuân trước thuế 659             679             684             50               106             

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 659             679             684             50               106             

Thuế (35)              (38)              (38)              (3)                (6)                

Lợi nhuận sau thuế 624             641             645             47               100             

Lợi ích của cổ đông thiểu số (35)              (3)                (4)                -              (1)                

Cổ tức

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác (792)            

Lợi nhuận ròng 620             638             642             47               100             

Lợi nhuận thường xuyên 620             638             642             47               100             

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

EBITDA 2.076           2.019           2.015           1.408           1.513           

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết

Tăng/(Giảm) vốn lưu động (442)            489             (95)              149             129             

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng

Chi/(Thu) bằng tiền khác (67)              (96)              1 (6)                (5)                

Dòng tiền hoạt động khác (423)            (93)              (3)                (3)                (2)                

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (51)              (26)              (3)                30               79               

Thuế đã trả (6)                (27)              (38)              (3)                (6)                

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 1.087           2.266           1.877           1.575           1.708           

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (173)            (120)            (858)            (210)            (174)            

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, các khoản ĐT 0 0 0 0 0

Tiền chi đầu tư góp vốn

Tiền khác từ hoạt động đầu tư 567             354             0 (2)                (2)                

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 394             234             (856)            (212)            (175)            

Tiền vay nhận được/(đã trả) (1.248)         (1.150)         (586)            (1.066)         (812)            

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 0 0 0 0 0

Tiền mua lại CP đã phát hành 0 0 0 0 0

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (635)            (268)            (476)            (265)            (265)            

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (1.882)         (1.418)         (1.062)         (1.331)         (1.077)         

Tổng tiền trong năm (402)            1.083           (41)              32               455             

Dòng tiền tự do cho cổ đông 233             1.350           435             297             720             

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp 1.688           2.683           1.198           1.508           1.640           
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Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tiền và tương đương tiền 3.114           3.996           3.955           3.987           4.442           

Các khoản phải thu ngắn hạn 482             400             332             343             351             

Hàng tồn kho 374             371             361             500             566             

Tài sản ngắn hạn khác 65               71               69               83               94               

Tổng tài sản ngắn hạn 4.034           4.839           4.717           4.912           5.453           

Tài sản cố định 8.692           7.470           6.292           5.843           4.544           

Tổng đầu tư -              -              -              -              -              

Tài sản vô hình 62               32               23               14               4                 

Tài sản dài hạn khác 178             116             833             118             120             

Tổng tài sản dài hạn 8.933           7.617           7.148           5.975           4.667           

Vay & nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn đến hạn trả 1.359           1.062           1.013           714             714             

Phải trả người bán 868             1.185           1.018           1.271           1.438           

Nợ ngắn hạn khác 308             278             270             323             365             

Tổng nợ ngắn hạn 2.536           2.525           2.301           2.308           2.517           

Vay & nợ dài hạn 4.538           3.674           3.138           2.371           1.559           

Nợ dài hạn khác 43               103             103             103             103             

Tổng nợ dài hạn 4.581           3.777           3.241           2.474           1.662           

Dự phòng -              -              -              -              -              

Tổng nợ 7.117           6.303           5.543           4.782           4.179           

Vốn chủ sở hữu 5.823           6.127           6.293           6.075           5.910           

Lợi ích cổ đông thiểu số 27               26               30               30               31               

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 5.850           6.154           6.322           6.105           5.941           

Các chỉ tiêu chính

12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tăng trưởng doanh thu -16,9% 17,1% -2,7% 19,4% 13,1%

Tăng trưởng LNHĐKD -20,5% -2,7% -0,2% -30,1% 7,4%

Biên LNHĐKD 42,3% 35,1% 36,0% 21,1% 20,0%

LN trên cổ phiếu (5.259)         (1.398)         (370)            1.705           4.099           

Giá trị sổ sách/cp 11.000 11.574 11.886 11.475 11.164

Khả năng thanh toán lãi vay 3,79 3,88 3,88 0,16 0,27

Thuế suất hiệu dụng 5,24% 5,59% 5,59% 5,59% 5,59%

Tỷ lệ chia cổ tức 102% 42% 74% 560% 265%

Số ngày phải thu 0,52 0,26 0,26 0,40 0,42

Số ngày tồn kho 60,10 44,04 45,67 34,88 37,63

Số ngày phải trả 77,47 66,58 45,49 28,15 30,36

ROIC 8,29% 8,19% 9,85% 0,34% 0,55%

ROCE 7,50% 7,66% 8,09% 2,01% 2,47%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 5,65% 5,31% 5,38% 0,21% 0,26%

Các nhân tố chính

12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Giá dầu (US$/thùng) 43,7 54,2 72,8 73,7 73,7

Tăng trưởng sản lượng (%) 5,0% 6,4% -7,0% 0,0% 0,0%
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT  

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần 

trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến 

nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.  

Khuyến nghị  

MUA  Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên  
NẮM GIỮ       Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường  

BÁN  Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10%  
  

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình 

bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm 

thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên 

báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng 

tôi. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.  

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. 

Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo 

trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần 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. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục 

tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về 

các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với 

cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào 

phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của 

VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền 

thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.  
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