Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất
Dầu khí - PVFCCo. (HSX: DPM)
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DPM cơ hội tăng trưởng tốt – Cổ tức hấp dẫn
Tổng quan về Doanh nghiệp

Luận điểm đầu tư

PVFCCo là công ty sản xuất Phân đạm hàng đầu Việt Nam,
có khả năng sản xuất khoảng trên 800.000 tấn Urê/năm,
tương ứng với 40% thị phần cung cấp Urê. Thương hiệu
Đạm Phú Mỹ Uy tín, được bà con nông dân tín nhiệm. Liên
tiếp từ năm 2007 đến nay, PVFCCo liên tục có mặt trong
Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
VNR500 và giữ vị trí dẫn đầu nhóm ngành phân bón.

DPM là doanh nghiệp sản xuất phân đạm hàng đầu Việt Nam có
cơ cấu tài chính lành mạnh, giá trị thương hiệu lớn, đi tiên
phong trong việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất phân
đạm. Lịch sử trả cổ tức hấp dẫn trong nhiều năm. Giá hiện tại
của cp DPM là thấp so với định giá do tác động chung của thị
trường Ck, và giá khí đầu vào tăng. SBS khuyến nghị MUA cp
DMP – Mục đích: Đầu tư dài hạn (chi tiết xem phần Khuyến
nghị)

Thống kê giá cổ phiếu
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)
Beta
KLCP khớp lệnh TB 10 phiên
Thông tin Cổ phiếu
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng)
KLCP lưu hành
P/B
EPS (2017)
P/E
Tỷ suất cổ tức
Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất LN ròng
ROA
ROE
Chỉ số tài chính
Tỷ suất thanh toán hiện thời
Tổng nợ/Vốn CSH
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Lợi nhuận ròng

10411
2142

Doanh thu
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26.100
16.500
0,7
1.128.774
6.887,48
391.334.260
0,84
1.552
10,89
5,92%
8,85%
7,00%
8,54%
3,54
28%

Giá Cổ phiếu, Khối lượng 01/06/2017 – 01/06/2018 Data from: FiinPro

Điểm nhấn doanh nghiệp
Tổ hợp dự án NH3 - NPK
 Công nghệ mới: Nhà máy NPK sử dụng “công nghệ
hóa học” đã và đang được áp dụng ở nhiều nước phát
triển trên thế giới như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc;
khắc phục được những nhược điểm của phương pháp
sản xuất thủ công thô sơ cũ như hàm lượng không ổn
định, dễ chảy nước, đóng bánh, bay hơi, thất thoát dinh
dưỡng… đầu tiên tại Việt Nam
 Kết thúc quý 1/2018 doanh nghiệp đã sản xuất được
11,3 nghìn tấn NPK chất lượng. Nhà máy đang tập trung
sản xuất, đưa ra thị trường các sản phẩm NPK Phú Mỹ
16-16-8 + 13S +TE, NPK Phú Mỹ 16-8-16 +TE để đáp
ứng nhu cầu vụ hè thu sắp tới.
Giảm bớt gánh nặng chi phí giá vốn nhờ sửa đổi Luật thuế
GTGT.
 Theo dự thảo sửa đổi Luật thuế GTGT của Bộ Tài
Chính (ngày 18/08/2017) mặt hàng phân bón sẽ được
chuyển từ diện không chịu thuế GTGT sang mức thuế
suất 5%.
 Nếu đề xuất trên được thông qua, DPM sẽ được khấu trừ
khoản thuế GTGT đầu vào khoảng 300– 350 tỷ đồng
(bằng 5% chi phí giá vốn và ~35% lợi nhuận trước thuế
năm 2017) góp phần tăng biên lợi nhuận gộp cho DPM
Quý 1/2018, DPM đã ghi nhận doanh thu tăng 5,3%; lợi nhuận
sau thuế giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước
 DPM đã hoàn thành được 24% kế hoạch doanh thu và
trên 49% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
 Nguyên nhân lợi nhuận giảm: (1) Giá khí đầu vào tiếp
tục tăng, (2) Thời gian khấu hao dư án NH3-NPK ngắn
– trong vòng 10 năm.
Rủi ro đầu tư
- (DN) Biên lợi nhuận của DPM phụ thuộc nhiều vào giá khí
đầu vào: Giá dầu tăng mạnh trong khi giá bán sản phẩm đầu
ra tăng không đủ để bù đắp giá vốn
- (TTCK) Thị trường CK hiện tại có nhiều biến động

Năm 2017, sản lượng nhập khẩu phân NPK lên tới 523 nghìn tấn
(+ 58,5% yoy), chủ yếu là phân NPK chất lượng cao. Nhà máy
NPK của DPM công suất 250 nghìn tấn sử dụng công nghệ hóa học
bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2018 sẽ đáp ứng được nhu cầu
thiếu hụt trong nước, từng bước thay thế dần các sp phân bón NPK
trộn thủ công kém chất lượng.

Phân tích doanh nghiệp
Phân tích SWOT
CƠ HỘI

THÁCH THỨC

-Thay đổi chính sách thuế

- Giá khí đầu vào tăng

-Lượng phân bón nhập từ
Trung Quốc dự kiến giảm
do nguồn cung nguyên liệu
thiếu hụt sẽ làm sản lượng
phân bón tại đây giảm,
không đáp ứng đủ cầu giá
tăng và Trung Quốc sẽ hạn
chế xuất khẩu để đáp ứng
thị trường nội địa.

- Áp lực cạnh tranh với
Đạm Cà Mau (DCM) và
phân đạm nhập khẩu

ĐIỂM MẠNH

- Hệ thống phân phối rộng
khắp cả nước (hơn 100 đại
lý cấp 1, 3000 đại lý cấp 2
cùng các kho đầu mối)
- Nhà máy NH3 – NPK đi
vào hoạt động, áp dụng
công nghệ mới gia tăng
hiệu quả sản xuất của
doanh nghiệp. Sản lượng
NH3 tăng (+20%)

Hai yếu tố chính tác động đến giá cp DPM là (1) Tình hình kinh
doanh hiện tại của doanh nghiệp và (2) Những biến động chung
của thị trường chứng khoán.
Các PP định giá

ĐIỂM YẾU

- Thương hiệu tốt, thân
thuộc với người dân

Định giá doanh nghiệp

- Chi phí khấu hao dự án
NH3 – NPK lớn trong
các năm tới
- Doanh nghiệp quản lý
chưa thực sự hiệu quả,
chi phí vốn còn phụ thuộc
nhiều vào giá dầu

(1) PP So sánh cổ tức: “DPM là doanh nghiệp truyền thống
trả cổ tức bằng tiền mặt cao, hoạt động kinh doanh ổn
định” là cơ sở chính để chúng tôi lựa chọn PP So sánh cổ
tức. PP này sẽ phản ánh hiệu quả về tình hình kinh doanh
của doanh nghiệp.
Cơ sở định giá: (1) Lãi suất ngân hàng TB 6,5%/năm (2)
TB tỉ lệ chi trả cổ tức 5 năm 2014-2018 (*2018 dự kiến
10%)
(2) PP So sánh PEtrailing : Phản ánh giá DPM so với giá hiện
tại của các doanh nghiệp cùng ngành .
Cơ sở định giá: (1) PEtrailing TB của các doanh nghiệp
cùng ngành có thị phần lớn (2) Giá cơ sở là giá TC ngày
07/06/2018)

Phân tích cơ cấu doanh thu

PP định giá

Kết quả

Tỉ trọng

Ss cổ tức

44,61

50%

PEtrailing

15,25

50%

Giá mục tiêu

29,93

Sản lượng tiêu thụ của DPM (Đv: nghìn tấn)

Năm
Ure Phú Mỹ
Phân bón tự doanh
UFC 85%
Amoniac

.

2015
835
390
0
4,5

2016
823
360
4,8
2

2017
794
374
8,2
1,8

- Hiện tại doanh thu từ phân
Ure chiếm tỉ trọng lớn
(64%)
- Các năm tới sẽ đấy mạnh
hoạt động sản xuất NPK,
tăng tỉ trọng doanh thu từ sp
này phù hợp với hướng phát
triển của tình hình nông
nghiệp Việt Nam

Khuyến nghị - Mua
SBS nhận định: DPM là cổ phiếu cơ bản tốt. Do ảnh hưởng
chung của tình hình giá dầu thế giới làm tăng giá thành sản phẩm,
giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là ảnh hưởng mang
tính tạm thời sẽ được khắc phục khi giá khí đi vào ổn định. Bên
cạnh đó DPM có kế hoạch mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm
phân bón NPK mới. Việc này sẽ tác động đến doanh thu lâu dài.
Hiện tại DPM đang được giao dịch với giá 17.950VND thấp hơn
40% so với giá mục tiêu. Cổ tức 2018 dự kiến : 10% tiền mặt
SBS đánh giá DMP ở mức Hấp dẫn (Attractive)
Khuyến nghị: MUA – Đầu tư dài hạn
-

-

Cổ tức cao
Tình hình sản xuất
kinh doanh ổn định,
tài chính lành mạnh
Giá mục tiêu: 29.930
VND

KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên
chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân
trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất
trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không
chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi
kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân
viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập
trong báo cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này.
Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS
hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài
liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện
truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.
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