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Chúng tôi cho rằng 2018 sẽ là năm đáy trong chu kỳ tăng trưởng 

mới của DPM do dự án NPK-NH3 mở rộng chỉ có thể mang lại lợi 

nhuận từ sau năm 2018. Chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ 

nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu trên cơ sở dự phóng giá dầu 

cao hơn và giảm giá bán sản phẩm NPK tự sản xuất so với dự 

phóng trước đây. 

Giá dầu giữ ở mức cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận 
của DPM trong năm 2018. Biên lợi nhuận (LN) gộp của DPM năm 2017 
đã giảm từ 30,2% xuống 26,4% do giá khí đầu vào (được tính toán dựa 
trên giá dầu FO trên thị trường Singapore) tăng mạnh. Trong bối cảnh 
giá dầu được dự báo tiếp tục tăng trong 2018 nhờ nhu cầu tăng trưởng 
ổn định và các nước OPEC tuân thủ cam kết cắt giảm nguồn cung, 
chúng tôi dự báo giá khí đầu vào của DPM vẫn tiếp tục tăng mạnh và 
ảnh hưởng đến biên LN mảng ure năm 2018.  

Nhà máy NPK mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu Quý 2/2018. 
Trong khi dự án NH3 mở rộng đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và 
bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 1/2018, nhà máy NPK chậm 
hơn một chút so với kế hoạch và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 
4. Chúng tôi ước tính rằng tổ hợp này sẽ mang lại 1.586 tỷ đồng doanh 
thu cho DPM năm nay, tuy nhiên chi phí lãi vay và khấu hao cao sẽ dẫn 
đến lỗ ròng 181 tỉ đồng trong mảng kinh doanh này. Dự án sẽ chỉ tạo ra 
lợi nhuận từ năm 2020 trở đi khi các nhà máy dần đạt công suất tối đa.   

Thông tin về thay đổi chính sách thuế GTGT và PVN thoái vốn khỏi 
DPM sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ giá cổ phiếu. Chúng tôi kỳ vọng 
việc sửa đổi chính sách thuế GTGT sẽ được đưa vào chương trình họp 
Quốc hội trong phiên họp tháng 6 tới để chính sách này có hiệu lực từ 
năm 2019. Điều này sẽ giúp cho LNST của DPM có thể tăng 30-40% so 
với dự phóng hiện tại và có thể nâng giá mục tiêu của chúng tôi thêm 
20-25%.  

DPM đang được giao dịch ở mức P/E 12 tháng là 12,7x, cao hơn so 
với mức P/E của các doanh nghiệp cùng ngành trong nước và P/E 
12 tháng trung bình trong 4 năm là 10,7x. Với tăng trưởng doanh thu 
dự kiến trong năm 2018 ở mức thấp, chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM 
GIỮ đối với DPM và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hồi phục từ 2019, 
được hỗ trợ bởi các động lực tăng giá đã đề cập ở trên.  
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Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 Nâng dự phóng giá dầu thêm 11% 

 Giảm dự phóng giá bán NPK 28% 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 26.100 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.150 

KLGDBQ 3 tháng (tr cp) 1,3 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 29.297 

Thị giá vốn (tỷ VND) 8.805 

SL CP đang lưu hành (tr) 391,4 

Free float (%) 20 

TTM P/E 12,8 

P/B hiện tại 1,2 

 

Cơ cấu sở hữu 

PetroVietnam 59,6% 

Edgbaston 4,2% 

KWE BETEILIGUNGEN AG 1,8% 

GIC 1,8% 

Khác 32,6% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-15A 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần (tỷ) 9.765 7.925 7.996 9.104

Tăng trưởng DT thuần 2,3% (18,8%) 0,9% 13,9%

Biên lợi nhuận gộp 32,3% 30,2% 26,4% 22,7%

Biên EBITDA 22,0% 20,7% 13,1% 13,3%

LN ròng (tỷ) 1.488 1.141 694 450

Tăng trưởng LN ròng 35,8% (23,3%) (39,1%) (35,2%)

Tăng trưởng LN cốt lõi 31,1% (23,3%) (39,1%) (35,2%)

EPS cơ bản 3.917 2.929 1.774 1.149

EPS điều chỉnh 3.329 2.490 1.508 977

BVPS 21.988 20.581 20.113 20.262

ROAE 17,4% 13,9% 8,7% 5,7%
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KQKD năm 2017: lợi nhuận bị ăn mòn bởi chi phí đầu vào tăng 

cao 

Doanh thu thuần của DPM năm 2017 gần như không tăng 
trưởng do giá bán ure trung bình tăng 5% so với cùng kỳ đã bù đắp 
vào sự sụt giảm về sản lượng tiêu thụ (-3% yoy). Sản lượng giảm 
phần lớn là do DPM dừng máy 1 tháng trong Quý 4 để bảo dưỡng 
định kỳ 2 năm 1 lần và kết hợp đấu nối với dự án NH3 mở rộng-NPK. 

Lợi nhuận ròng giảm mạnh 39% so với cùng kỳ do: (1) Giá dầu 
Platts trên thị trường Singapore tăng 42% trong năm 2017, tương 
ứng với giá khí đầu vào tăng 31%, nhanh hơn so với mức tăng của 
giá bán đầu ra. Điều này khiến biên LN gộp sụt giảm 3,8 điểm % 
trong năm 2017. (2) Chi phí bán hàng và QLDN tăng 17% yoy do 
DPM đẩy mạnh công tác tiếp thị cho các sản phẩm NPK dự kiến sẽ 
tung ra thị trường trong năm nay và chi phí phát sinh từ các nhà máy 
mới, và (3) Doanh thu ròng từ hoạt động tài chính giảm 26% do sự 
sụt giảm thu nhập từ lãi vay. Tiền và các khoản tương đương tiền 
giảm mạnh do DPM tiếp tục giải ngân cho tổ hợp NH3-NPK.  

Lợi nhuận ròng chỉ đạt 92% so với dự phóng của chúng tôi chủ yếu 
do sản lượng tiêu thụ thấp hơn và chi phí bán hàng và QLDN cao 
hơn ước tính của chúng tôi. 

Triển vọng năm 2018: Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới 

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần năm 2018 của DPM có thể 
tăng 14% nhờ đóng góp của tổ hợp NH3-NPK và sự tiếp tục hồi 
phục của giá bán ure cũng như sản lượng sản xuất không còn bị ảnh 
hưởng bởi quá trình bảo dưỡng định kỳ.   

Chúng tôi cho rằng giá bán ure có thể tăng 3% nhờ: (1) giá dầu và 
than đá trên thế giới được dự báo tăng cao vào năm 2018 sẽ hỗ trợ 
cho giá bán ure đầu ra, vì đây là những nguyên liệu đầu vào chính 
để sản xuất ure, chiếm đến 60-70% tổng chi phí sản xuất; (2) xuất 
khẩu ure từ Trung Quốc duy trì ở mức thấp giúp cải thiện tình trạng 
dư cung trên cả thị trường quốc tế và nội địa. Số liệu từ Tổng cục 
Hải quan cũng cho thấy khối lượng ure nhập khẩu vào Việt Nam 
trong 2 tháng đầu năm 2018 đã giảm 35% so với cùng kỳ, trong đó 
khoảng 50% là nhập khẩu từ Trung Quốc.  

Hình 1: Diễn biến giá ure thế giới 2015-2018  Hình 2: Nhập khẩu ure vào Việt Nam theo tháng từ 2016-2018 

 

 

 
   Nguồn: Bộ Công thương, VNDIRECT     Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, VNDIRECT 
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Chúng tôi tăng dự phóng giá dầu bình quân cho giai đoạn 2018-
2020 với giả định năm 2018 là US$62/thùng (+11% so với dự 
phóng trước) trên cơ sở giá dầu đã tăng mạnh trong tháng 1 và 
nhiều tổ chức uy tín trên thế giới như JP Morgan, Goldman Sachs, 
Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), v.v… cũng điều chỉnh tăng 
dự phóng giá dầu. Dựa trên dự báo giá dầu Brent trung bình 
US$62/thùng của EIA, chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp năm 
2018 giảm xuống 22,7% (-3,7 điểm phần trăm) so với mức 26,4% 
của năm 2017. 

Tổ hợp NH3 mở rộng - NPK đã bắt đầu ghi nhận doanh thu kể từ 
Quý 1/2018, nhưng sẽ không tạo ra lợi nhuận cho đến năm 2020. 
Theo DPM, nhà máy NH3 mở rộng với công suất tăng thêm 90,000 
tấn/năm (+20%) đã bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 1/2018, 
trong khi nhà máy NPK vẫn đang trong giai đoạn chạy thử và dự kiến 
đi vào hoạt động trong tháng 4. 

Chúng tôi không thay đổi các giả định về công suất của từng nhà 
máy và sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm, nhưng điều chỉnh giá 
bán trung bình của các sản phẩm NPK tự sản xuất giảm 28%, trung 
bình ở mức 8,5-9 triệu đồng/tấn, tương ứng với mức giá mà DPM 
đang bán các sản phẩm NPK nhập khẩu và phân phối dưới thương 
hiệu Phú Mỹ. Các dự phóng mới cho tổ hợp NH3-NPK như sau: 

Hình 3: Dự phóng KQKD tổ hợp NPK - NH3 mở rộng 

 
*Sản lượng NH3 bao gồm cả khối lượng sử dụng cho sản xuất NPK 

**Giả định chi phí bán hàng và QLDN chiếm 3% doanh thu dự báo    

Nguồn: VNDIRECT ước tính 

Lợi nhuận ròng năm 2018 dự báo giảm 35% so với năm 2017 do 
chi phí SG&A tiếp tục ở mức cao và thu nhập lãi vay tiếp tục giảm do 
giải ngân tiền mặt cho dự án NH3-NPK. DPM đã công bố kế hoạch 
vốn đầu tư cho năm 2018 ở mức 1.571 tỷ đồng, phần lớn sẽ được 
phân bổ cho dự án này.  

Chúng tôi cũng điều chỉnh dự phóng mức chi trả cổ tức năm 
2018 theo kế hoạch của công ty là 1.000 đồng/CP (tương đương 
với tỷ lệ cổ tức 4,4% ở giá hiện tại). Mặc dù thay đổi chính sách trả 
cổ tức năm 2018-2019, chúng tôi vẫn duy trì tỷ lệ cổ tức là 20% 
mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu) từ năm 2020 trở đi khi mà áp lực lên 
dòng tiền của DPM giảm đi. 

Định giá 

Quan điểm của chúng tôi về DPM không thay đổi so với báo cáo cập 
nhật trước. DPM đang được giao dịch với mức P/E 12 tháng là 
12,7x, cao hơn so với hầu hết các doanh nghiệp cùng ngành trong 
nước và mức P/E trượt 12 tháng trung bình trong 4 năm là 10,7x. 
Chúng tôi cho rằng DPM đang ở mức giá hợp lý với tiềm năng tăng 
trưởng hạn chế trong năm 2018 do ảnh hưởng từ giá khí đầu vào 
tăng và giai đoạn đầu của dự án NH3-NPK chưa đóng góp nhiều. Vì 
vậy chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ, với giá mục tiêu điều 
chỉnh còn 23,000 đồng/CP. Tuy nhiên, các dự báo và định giá của 
chúng tôi chưa tính đến tác động của việc thay đổi chính sách thuế 

2018 2019 2020 2021

 Công suất hoạt động (%)

     NPK 70% 80% 90% 100%

     NH3 40% 70% 100% 100%

Sản lượng sản xuất (nghìn tấn)

     NPK 175 200 225 250

     NH3* 36 63 90 90

KQKD (tỷ đồng)

Doanh thu                1.586           2.025           2.494           2.785 

LN gộp                     60              299              432              475 

EBIT                  (111)                 (2)              117              152 

LN ròng**                  (181)               (90)                40                87 

www.vndirect.com.vn
https://nhanha.vndirect.com.vn/NhanHa/fileDPMLOINHUAN2018SEKHONGTANGTRUONGTUONGXUNGVOIDOANHTHUNAMGIU-28112017.pdf
https://nhanha.vndirect.com.vn/NhanHa/fileDPMLOINHUAN2018SEKHONGTANGTRUONGTUONGXUNGVOIDOANHTHUNAMGIU-28112017.pdf
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GTGT, nếu được thông qua có thể nâng giá mục tiêu của chúng tôi 
thêm 20-25%. 

Hình 4: So sánh các công ty trong ngành 

 
   Nguồn: Bloomberg, Stoxplus, VNDIRECT 

 

 

  

Công ty Quốc gia
Vốn hóa 

(tr USD)

Tăng trưởng 

LN (%)

Tăng trưởng 

EPS (%)
ROA (%) ROE (%)

Nợ/VCSH 

(x)

TTM 

P/E (x)
P/B (x)

CTCP Phân bón miền Nam Việt Nam 27           1,5% 1,5% 7,6% 15,8% 0,8         6,8      1,1      

CTCP Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao Việt Nam 70           -1,9% -20,5% 5,5% 11,6% 0,7         10,5    1,2      

CTCP Phân bón Bình Điền Việt Nam 90           0,2% -12,3% 7,6% 28,5% 1,6         7,4      2,1      

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau Việt Nam 309         3,1% 7,4% 5,0% 10,6% 0,8         11,0    1,2      

Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd Ấn Độ 450         5,1% 5,5% 1,9% 11,8% 1,8         14,0    1,6      

Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Ai Cập 679         6,4% 6,2% 2,5% 6,3% 0,5         24,6    1,5      

Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd Trung Quốc 983         -38,3% -38,2% 8,9% 23,2% 0,7         9,5      2,1      

TCT Phân bón Hóa chất Dầu khí Việt Nam 398         -39,1% -37,5% 7,0% 8,7% 0,1         12,7    1,1      

Trung bình -3,4% -7,2% 5,6% 15,4% 1,0         12,0    1,5      

Trung vị 1,5% 1,5% 5,5% 11,8% 0,8         10,5    1,5      

www.vndirect.com.vn
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần 7.925 7.996 9.104

Giá vốn hàng bán (5.529) (5.884) (7.038)

Chi phí quản lý DN (735) (803) (840)

Chi phí bán hàng (499) (639) (686)

LN hoạt động thuần 1.161 670 540

EBITDA thuần 1.403 862 1.087

Chi phí khấu hao (242) (191) (548)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 1.161 670 540

Thu nhập lãi 234 165 103

Chi phí tài chính (14) (1) (71)

Thu nhập ròng khác 8 16 14

TN từ các Cty LK & LD 4 4 4

LN trước thuế 1.393 853 589

Thuế (228) (145) (131)

Lợi ích cổ đông thiểu số (24) (13) (9)

LN ròng 1.141 694 450

Thu nhập trên vốn 1.141 694 450

Cổ tức phổ thông (2.312) (783) (391)

LN giữ lại (1.171) (88) 58

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Tiền và tương đương tiền 4.099 2.362 1.844

Đầu tư ngắn hạn 55 895 895

Các khoản phải thu ngắn hạn 513 257 270

Hàng tồn kho 923 1.223 1.463

Các tài sản ngắn hạn khác 227 281 320

Tổng tài sản ngắn hạn 5.816 5.017 4.791

Tài sản cố định 3.261 4.696 5.760

Tổng đầu tư 45 47 47

Tài sản dài hạn khác 447 504 532

Tổng tài sản 9.569 10.264 11.130

Vay & nợ ngắn hạn 0 0 0

Phải trả người bán 475 298 338

Nợ ngắn hạn khác 684 1.120 1.275

Tổng nợ ngắn hạn 1.159 1.418 1.613

Vay & nợ dài hạn 0 629 1.232

Các khoản phải trả khác 180 174 174

Vốn điều lệ và 3.914 3.914 3.914

LN giữ lại 625 442 501

Vốn chủ sở hữu 8.055 7.872 7.930

Lợi ích cổ đông thiểu số 174 171 180

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 9.569 10.264 11.130

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

LN trước thuế 1.393 853 589

Khấu hao 242 191 548

Thuế đã nộp (318) (151) (131)

Các khoản điều chỉnh khác 613 (950) (3)

Thay đổi VLĐ (94) 138 (94)

LC tiền thuần HĐKD 1.836 81 910

Đầu tư TSCĐ (1.289) (1.379) (1.606)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 24 0

Các khoản khác 30 0 (33)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 256 (680) 0

LC tiền từ HĐĐT (1.002) (2.035) (1.639)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 114 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (227) 615 603

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (2.312) (398) (391)

LC tiền thuần HĐTC (2.425) 217 211

Tiền & tương đương tiền đầu kì 5.690 4.099 2.362

LC tiền thuần trong năm (1.591) (1.737) (518)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 4.099 2.362 1.844

Các chỉ số cơ bản

12-16A 12-17A 12-18E

Dupont

Biên LN ròng 14,4% 8,7% 4,9%

Vòng quay TS 0,77 0,81 0,85

ROAA 11,1% 7,0% 4,2%

Đòn bẩy tài chính 1,25 1,25 1,35

ROAE 13,9% 8,7% 5,7%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 5,25 6,54 5,65

Số ngày nắm giữ HTK 61,1 75,9 75,9

Số ngày phải trả tiền bán 31,5 18,5 17,5

Vòng quay TSCĐ 2,77 2,01 1,74

ROIC 13,9% 8,0% 4,8%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 5,02 3,54 2,97

Khả năng thanh toán nhanh 4,22 2,68 2,06

Khả năng thanh toán tiền mặt 3,58 2,30 1,70

Vòng quay tiền 34,9 63,9 64,0

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần (18,8%) 0,9% 13,9%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (35,7%) (42,3%) (19,5%)

Tăng trưởng LN ròng (23,3%) (39,1%) (35,2%)

Tăng trưởng EPS (25,2%) (39,4%) (35,2%)

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 2.929 1.774 1.149

BVPS (VND) 20.581 20.113 20.262
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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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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 
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