
 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh 

Trang  1 

 

 

 

 

 

 

Điểm nhấn năm 2020 

Diễn biến ngành: KHẢ QUAN 

Ngành phân bón tăng 79% so với đầu năm và tăng 107% so với 
mức đáy vào tháng 3, tăng cao hơn so với chỉ số VNIndex 
(+15% so với đầu năm và mức +67% so với mức đáy tháng 3). 

Ban đầu chúng tôi có quan điểm tiêu cực đối với ngành phân bón 
vào đầu năm 2020, như ước tính ban đầu El-Nino là một yếu tố 
ảnh hưởng xấu đến trồng lúa. Tuy nhiên, El-Nino chỉ xảy ra trong 
nửa đầu năm 2020, sau đó là mưa nhiều trong nửa cuối năm 
2020. Cùng với việc giảm nhập khẩu do khó khăn thương mại 
trong thời kỳ dịch Covid-19, giá cổ phiếu của các công ty sản 
xuất urê đã diễn biến tốt hơn so với ước tính. 

Mặc dù có quan điểm kém khả quan như ban đầu đối với ngành 
phân bón vào đầu năm 2020, chúng tôi đánh giá cao cổ phiếu 
của DPM, bởi: (1) sản lượng tiêu thụ phục hồi trong năm 2020; 
và (2) tỷ suất lợi nhuận gia tăng nhờ giá dầu thấp. Giá cổ phiếu 
DPM tăng thậm chí còn cao hơn ước tính (tăng 50% so với đầu 
năm). 

Các cổ phiếu nổi bật: Giá cổ phiếu của các công ty sản xuất urê 
diễn biến tốt (DPM tăng 50%, DCM tăng 100% so với đầu năm). 
Các công ty sản xuất NPK lại có diễn biến trái chiều nhau, với 
BFC tăng 57% so với đầu năm, trong khi LAS chỉ tăng 7% so với 
đầu năm. 

 

 

Diễn biến ngành trong năm 2020 

 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

Tình hình tài chính của các công ty phân bón niêm yết 
 Tỷ đồng 9T20 9T19 YoY 
DPM Doanh thu thuần 5.832 5.399 8% 
 Lợi nhuận ròng 590 144 310% 
DCM Doanh thu thuần 5.295 4.935 7% 
 Lợi nhuận ròng 460 308 49% 
BFC Doanh thu thuần 3.944 4.566 -14% 
 Lợi nhuận ròng 93 42 120% 
LAS Doanh thu thuần 1.566 2.012 -22% 
 Lợi nhuận ròng (5) 14 N.a 

Nguồn: Các công ty, SSI Research 
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Triển vọng ngành Phân bón năm 2021: 

Giá dầu tăng khiến tỷ suất lợi nhuận giảm 
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Các điểm chính của ngành trong năm 2020 

• Thay đổi cơ cấu sau dịch Covid-19 

Khó khăn về thương mại: Trong thời kỳ dịch bệnh, do khó khăn về thương mại, urê trong nước được ưu tiên sử dụng thay vì các loại 
phân bón nhập khẩu. Với công suất thiết kế là 2,7 triệu tấn, Việt Nam vẫn tự chủ được về urê. Còn các loại phân bón khác (DAP, 
NPK, Kali) sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu. Do đó, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu trong bối cảnh thương mại gặp 
nhiều khó khăn. 

• Kết quả lợi nhuận của ngành phân bón trong năm 2020 

Nhu cầu: Chúng tôi cho rằng nhu cầu phân bón trong năm 2020 cao hơn so với năm 2019, do giá gạo tăng, nhu cầu trồng lúa tăng 
đòi hỏi nhu cầu mua phân bón cũng tăng lên. Giá xuất khẩu gạo bình quân năm 2020 tăng 13% so với cùng kỳ trong 11T2020. 

Nguồn cung: Theo chúng tôi quan sát nhập khẩu urê giảm trong năm 2020 do những khó khăn thương mại trong thời kỳ dịch Covid-
19. Điều này làm giảm sự cạnh tranh trên thị trường, đồng thời cho phép các công ty sản xuất urê trong nước (như DPM và DCM) 
tăng sản lượng để bù đắp mức giảm của nhập khẩu. Các công ty sản xuất urê trong nước khác (như Hà Bắc và Ninh Bình) tiếp tục 
đối mặt với tình trạng thiếu vốn lưu động và không được hưởng lợi nhiều từ việc giảm lượng phân bón nhập khẩu. 

Tỷ suất lợi nhuận cải thiện: Giá urê trong nước giảm -15% so với cùng kỳ, ít hơn mức giảm -33% của giá dầu. Do giá dầu thấp, nhu 
cầu tăng và cạnh tranh giảm nên tỷ suất lợi nhuận của các công ty sản xuất urê trong nước được cải thiện. 

Giá dầu Brent so với giá giá urê Nguồn cung urê 
 9T20 9T19 Chênh lệch 
Hà Bắc và Ninh Bình 466 519 (53) 
DPM 649 488 161 
DCM 690 630 60 
Nhập khẩu 71 304 (233) 
Tổng nguồn cung 1.876 1.941 (65) 

Nguồn: Tổng cục Hải quan, SSI Research 

 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 
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Triển vọng năm 2021 

Triển vọng tăng trưởng năm 2021 

Tăng trưởng ở mức một con số: Do mức tiêu thụ phân bón cao như hiện nay và tiềm năng tăng trưởng của đất nông nghiệp hạn chế, 
chúng tôi kỳ vọng ngành phân bón sẽ tăng trưởng khoảng 2% -3% trong năm 2021 về sản lượng. Mức tăng trưởng này tương đương với 
mức trước dịch Covid-19. 

Cạnh tranh từ hàng nhập khẩu ước tính sẽ gia tăng: Khi rủi ro liên quan đến dịch bệnh giảm xuống (ít nhất là ở Việt Nam), khó khăn 
thương mại có khả năng sẽ giảm dần. Do đó, cạnh tranh từ urê nhập khẩu có thể sẽ tăng lên trong năm 2021 do việc nhập khẩu từ Trung 
Quốc dự kiến sẽ tăng lên và sản lượng tiêu thụ của các công ty sản xuất urê trong nước có thể sẽ trở về mức bình thường trước đại dịch. 
Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận trong năm 2021 như trước dịch Covid-19 có thể giảm về mặt kỹ thuật so với mức cơ sở cao trong năm 
2020. 

Tỷ suất lợi nhuận giảm: Giá bán bình quân ước tính sẽ tăng cùng với xu hướng tăng của giá khí. Chúng tôi cho rằng cạnh tranh trong 
năm 2021 sẽ gay gắt hơn so với năm 2020 do nhập khẩu dự kiến cũng sẽ tăng. Do đó, giá bán bình quân tăng sẽ không đủ bù đắp được 
chi phí nguyên liệu khí tăng, khiến tỷ suất lợi nhuận giảm. 

Với quan điểm kém khả quan về ngành cho năm 2021, chúng tôi cho rằng ngành phân bón sẽ không được định giá lại cao hơn. 

Các vấn đề và rủi ro 

Rủi ro tăng – thuế VAT thay đổi: Năm 2021, các công ty sản xuất phân bón sẽ tiếp tục đề xuất thay đổi quy định về thuế VAT từ “không 
chịu thuế” sang “chịu thuế VAT 5%”. Nếu điều này được chấp thuận, các công ty sản xuất phân bón sẽ có thể được khấu trừ thuế đầu 
vào, do đó lợi nhuận cũng sẽ tăng lên. 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI 
không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi 
tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất 
kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; 
cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang 
và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại 
nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự 
chấp thuận của SSI. 
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