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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 13,0x và P/E 2019 11,9x, cao hơn so với trung bình 

ngành trong khu vực (11,0x và 9,3x). 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. 
 

            

  

NGUỒN: VND, Công ty 

 

   Việt Nam 

NẮM GIỮ 

Consensus ratings*: Mua 4 Giữ 2 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND21.700 

Giá mục tiêu:   VND23.100 

Giá mục tiêu cũ: N/A 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 6,5% 

CGS-CIMB / Consensus: 6,0% 
  

Reuters: DPM.HM 

Bloomberg: DPM VN 

Thị giá vốn: US$364,4tr 

 VND8.491.953tr 

GTGD bình quân: US$0,45tr 

 VND10.515tr 

Số CP đang lưu hành: 391,4tr 

Free float: 19,8% 
*Nguồn: Bloomberg  
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Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 15,4 22,6 0 

Tương đối (%) 11,7 24,4 1,2 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
PetroVietnam 59,6 
Edgbaston 4,3 
GIC 1,8 
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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) 7,32                 12,20               12,95               11,89               9,94                  

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

Tỷ suất cổ tức 27,40% 9,20% 4,60% 4,60% 4,60%

EV/EBITDA (lần) 3,19                 7,01                 5,75                 4,11                 3,30                  

P/FCFE 14                    NA 158,0               7,9                   8,6                    

P/B (lần) 1,05                 1,08                 1,04                 1,00                 0,95                  

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 
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cho rằng DPM có thể thực hiện được điều này do phần NPK tự sản xuất có thể 

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 1: 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 2: 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 3: 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 4: Giả định chính của mô hình chiết khấu dòng tiền   

 

NGUỒN: VND, Công ty   

 

 
  

Hình 5: Giả định cho phương pháp hệ số P/E và P/B  Hình 6: 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 4,6% 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                    
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Hình 7: So sánh với các công ty cùng ngành trên thế giới 

 
  NGUỒN: VND, Công ty, BLOOMBERG (tại ngày 04/12/2018) 

 

 

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
                 73  N/A        371,8 11,6     9,8 N/A N/A 3,8% 4,4% 2,6 2,4 8,1% 6,8%

Fatima Fertilizer Co Ltd FATIMA PA
Không 

KN
                 34  N/A        518,8 5,3     5,2 0,9 0,9 17,3% 16,2% N/A N/A 10,1% 11,5%

Stanley Agricultural Group 

Co Ltd
002588 CH

Không 

KN
                   4  N/A        732,6 16,3   12,7 1,1 1,0 7,4% 10,3% N/A N/A 1,4% 1,8%

Engro Fertilizers Ltd EFERT PA
Không 

KN
                 75  N/A        736,0 7,7     7,3 2,3 2,2 29,5% 28,4% 4,4 3,7 11,4% 12,2%

Fauji Fertilizer Co Ltd FFC PA
Không 

KN
                 94  N/A        878,9 9,3     8,5 2,8 2,6 31,0% 33,0% 6,6 5,7 8,8% 9,4%

Engro Corp Ltd ENGRO PA
Không 

KN
               303  N/A      1.167,5 11,6     9,1 1,2 1,1 8,8% 11,7% 8,0 7,1 7,4% 8,4%

Hubei Xinyangfeng Fertilizer 

Co Ltd
000902 CH

Không 

KN
                 10  N/A      1.862,0 15,2   12,5 2,0 1,8 13,3% 14,4% N/A N/A 1,9% 2,5%

Trung bình 895,4 11,0 9,3 1,7 1,6 15,9% 16,9% 5,4 4,7 7,0% 7,5%

Trung vị 736,0 11,6 9,1 1,6 1,4 13,3% 14,4% 5,5 4,7 8,1% 8,4%

Đạm Cà Mau DCM VN
NẮM 

GIỮ
           10.550             9.700        239,8 8,7 118,3 0,9 0,9 10,3% 0,8%     2,9     3,3 8,5% 4,7%

Đạm Phú Mỹ DPM VN
NẮM 

GIỮ
           21.700            23.100        364,6 13,0   11,9 1,0 1,0 8,2% 8,6% 5,8 4,1 4,6% 4,6%

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   

 
  

7.0%

8.7%

10.4%

12.1%

13.9%

15.6%

17.3%

19.0%

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50

1.70

1.90

2.10

Jan-14A Jan-15A Jan-16A Jan-17A Jan-18F Jan-19F

P/BV vs ROE

Rolling P/BV (x) (lhs) ROE (rhs)

-50%

-39%

-28%

-16%

-5%

6%

18%

29%

40%

7.2

8.2

9.2

10.2

11.2

12.2

13.2

14.2

15.2

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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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%



 

 Hóa chất │ Việt Nam 

 

 Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí │ 04/12/2018 
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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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích  

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn   

Phạm Lê Mai – Chuyên viên Phân tích  

Email: mai.phamle@vndirect.com.vn     

 

  

              

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội  

Điện thoại: +84 2439724568  

Email: research@vndirect.com.vn   

Website: https://vndirect.com.vn   
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