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Biến động cổ phiếu so với VN-Index 

 
 

Thông tin giao dịch 
Giá đóng cửa (01/07) 83,200 đồng 

Giá cao 52W  83,900 đồng 

Giá thấp 52W 24,230 đồng 

Tỷ lệ sở hữu NN 5.58 % 

KLGDTB 10 phiên 746,430 cp 

  

Thông tin cơ bản 
Vốn hóa TT 14,233.83 tỷ 

P/E  14.27 

BVPS 27.85 

ROA 2020 17.11 % 

Tăng trưởng EPS (TTM) -3.99 % 

Tăng trưởng LNST Q1/21 46 % 

Mục tiêu LNST +16%YoY, triển vọng tăng trưởng tích cực hầu hết các mảng kinh doanh 
_________________________________________________________________________________________________ 

Kết quả kinh doanh 2020:  

• Kết thúc năm 2020, DGC đem về doanh thu thuần hơn 6,236 tỷ đồng, LNTT đạt 1,001 tỷ đồng, 

LNST 948 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 23%, 67% và 66% YoY. Kết quả kinh doanh tích cực 

có được nhờ lợi thế sản phẩm là sản phẩm thiết yếu cho công nghiệp điện tử và các ngành 

nông nghiệp nên kết quả kinh doanh vượt chỉ tiêu bất kể một số tác động tiêu cực do đại dịch 

Covid-19 gây ảnh hưởng đến giá cả đầu vào, chuỗi cung ứng sản phẩm, giá vận chuyển và 

tình trạng thiếu hụt cointainer rỗng phục vụ cho xuất khẩu.  

• Cơ cấu doanh thu: Doanh thu của 

DGC năm 2020 chủ yếu đến từ việc 

bán thành phẩm (chiếm tỷ trọng 

99.1% tổng doanh thu), ngoài ra 

doanh thu bán hàng hóa chiếm 0.38% 

và doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm 

0.21%. Phốt pho vàng là sản phẩm 

chủ lực đóng góp 41% vào doanh thu 

Cập nhật triển vọng DN CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang 

(HOSE: DGC) 
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Biến động giá DGC so với  

ngành Hóa chất 

 
 

Hiệu quả cổ phiếu 1 năm 

 
 

Giao dịch NĐTNN 

 
 

tập đoàn. Bên cạnh đó: các loại axit photphoric WPA chiếm 13%; axit photphoric kỹ thuật 9%; 

phân bón tổng hợp MAD và DAP 21%; phân lân 3%; phụ gia thức ăn chăn nuôi 9%; bột giặt, 

chất tẩy rửa và chất tạo bọt 2%;...  

• Cụ thể kết quả sản xuất kinh doanh từng mặt hàng: 

STT Tên sản phẩm 
Sản lượng  

tiêu thụ (tấn) 

% tăng trưởng 

so với 2019 

Doanh thu 

(tỷ VNĐ)  

% tăng trưởng 

so với 2019 

1 Phốt pho vàng                50,135  +45%               2,939  +37% 

2 Axit WPA               144,489  +12%                   893  -6% 

3 H3PO4 kỹ thuật              321,239  +27%                   625  +20% 

4 Phân bón tổng hợp MAP                84,030  +21%                   613  +9% 

5 Phân bón tổng hợp DAP                17,424                      147    

6 Phụ gia thức ăn chăn nuôi DCP                66,753  +12%                   461  +8% 

7 Phụ gia thức ăn chăn nuôi MCP                  1,918                        17    

8 Phân lân đơn SSP                75,963  +6%                   129  -1% 

9 Phân lân giàu                45,761  -18%                   101  -19% 

10 Phân lân trắng FDCP                18,182                        32    

11 Bột giặt                  4,793  -11%                     66  -13% 

12 Chất tẩy rửa                     129  +31%                     21  +22% 

13 Chất tạo bọt LAS + SLES                  2,813  +114%                     72  +125% 

14 Hóa chất tinh khiết, kỹ thuật                         44  +0% 

15 Hóa chất khác                         60  +67% 

16 Dịch vụ (thuê kho)                        13  +2% 

17 Silicat                     135  -96%  0.4  -96% 

18 Can nhựa HDPE                47.779  +84%  0.9  +28% 

  Tổng cộng                    6,236  +23% 
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Cơ cấu sở hữu 

 
 

 

Lịch sử định giá 

 
 

________________________________________________________________________________________ 

Kế hoạch năm 2021:  

STT Chỉ tiêu (hợp nhất) Thực hiện 2020 Kế hoạch 2021 
So sánh KH2021 & TH2020 

+/- % 

1 Doanh thu 6,236 7,552 +1,316 +21.1% 

2 LNST 948 1,100 +152 +16% 

 

KH sản xuất kinh doanh: 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Sản lượng  
Doanh thu  

(tỷ VNĐ) 

1 Phốt pho vàng tấn             54,000  3,240 

2 Axit Photphoric thực phẩm tấn 40,000 800 

3 Axit Photphoric trích ly (Axit WPA) tấn 80,000 592 

4 Phân bón DAP tấn 100,000 900 

5 Phân bón MAP tấn 100,000 800 

6 Phân lân (SSP+DSP+FDCP) tấn 150,000 262 

7 Phụ gia thức ăn chăn nuôi DCP tấn 70,000 441 

8 Phụ gia thức ăn chăn nuôi MCP tấn 7,000 60 

9 Bột giặt + Chất tẩy rửa tấn 8,400 134 

10 Chất tạo bọt LAS + SLES tấn 3,000 78 

11 Hóa chất khác tấn  200 

12 Dịch vụ   6 

13 Xỉ lò Photpho tấn 360,000 9 

14 Gypsum tấn 300,000 30 

  Tổng cộng    7,552 
 

Cổ tức năm 2021 dự kiến: 30% 
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Khả năng thực thi mục tiêu kinh doanh đề ra: 

Tính tới 31/03/2021, DGC đã hoàn thành 25% chỉ tiêu doanh thu và 26.5% chỉ tiêu lợi nhuận. Cụ thể, 

doanh thu thuần ghi nhận đạt 1,949 tỷ đồng và LNST đạt gần 292 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28% 

và 46% so với cùng kỳ năm trước. DGC đang sở hữu vị thế dẫn đầu trong ngành hóa chất cơ bản 

trong nước, với nhiều tiềm năng tăng trưởng kinh doanh tốt trong năm nay và thực tế kết quả khả 

quan đã đạt được trong quý 1, chúng tôi đánh giá trong năm 2021, DGC có khả năng hoàn thành mục 

tiêu kinh doanh ĐHCĐ đã đề ra.  

• Mảng hóa chất cơ bản 

DGC đang có vị thế là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực hóa chất cơ bản 

trong nước, với sản phẩm nổi bật phốt pho vàng. Phốt pho vàng chiếm 41% tỷ lệ doanh thu 

của DGC trong năm 2020. Phốt pho vàng DGC sản xuất có chất lượng cao (hàm lượng asen, 

lưu huỳnh thấp) chinh phục được nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài 

Loan,... Công suất sản xuất phốt pho vàng của công ty hiện là 60,000 tấn/năm với 3 nhà máy 

đặt tại Lào Cai (chiếm khoảng 50% công suất cả nước). DGC cũng là nhà sản xuất phốt pho 

vàng, axit photphoric công nghiệp và thực phẩm lớn nhất Việt Nam.  

Phốt pho vàng là nguyên liệu quan trọng trong các ngành công nghiệp ứng dụng (trong đó 

có ngành công nghiệp bán dẫn, linh kiện điện tử). Việt Nam là nước duy nhất tại Đông Nam 

Á có nguồn quặng Apatit (nguyên liệu cơ bản để sản xuất phốt pho vàng) dồi dào. Từ năm 

2016-2019, Việt Nam liên tục giữ vững vị trí là nước xuất khẩu các sản phẩm phốt pho (HS 
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2804 7000) lớn nhất thế giới với tổng giá trị xuất khẩu đạt 240 triệu USD, thị phần xuất khẩu 

41.2% năm 2019 (số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc).  

• Mảng phân bón 

Ngành phân bón năm 2021 được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ triển vọng tích cực 

từ ngành nông nghiệp: giá nông sản liên tục tăng cao trong thời gian qua và chuỗi cung ứng 

hàng nông nghiệp ít bị gián đoán bởi dịch bệnh hơn so với những ngành khác. Bên cạnh đó 

ảnh hưởng dịch bệnh khiến hoạt động sản xuất phân bón ở nhiều nước gặp khó khăn bởi giá 

nguyên liệu đầu vào và cước vận chuyển tăng kỷ lục. Phốt phát (loại phân chủ đạo DGC sản 

xuất) là mặt hàng phân bón tăng mạnh nhất trên thế giới trong những tháng qua. Nỗi sợ về 

việc Trung Quốc tăng thuế xuất khẩu cùng nhu cầu tăng mạnh tại Ấn Độ đã làm giá DAP ở 

nước này tiếp tục cao ở mức 590 USD/tấn CFR. Giá MAP tại thị trường Brazil cuối tháng 6 ở 

mức 753 - 758 USD/tấn CFR. Dự báo giá phốt phát sẽ tiếp tục tăng tại một số thị trường. Trung 

Quốc đã chào giá các lô hàng DAP trong tháng 7 với giá cao hơn tháng 6 và nhiều nhà cung 

cấp tạm thời chưa chào giá hàng giao tháng 8. Ở thị trường trong nước, giá phân DAP tại nhà 

máy hiện trên 9.4 triệu đồng/tấn, tăng mạnh so với mức giá khoảng 8 triệu đồng/tấn vào cùng 

kỳ năm trước. 

• Từ 03/2021, DGC chính thức tự chủ được một phần nguyên vật liệu đầu vào, giúp giảm chi 

phí, cải thiện biên lãi gộp. 3 loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh chính của 

doanh nghiệp bao gồm quặng Apatit, than cốc và lưu huỳnh, trong đó, than cốc và lưu huỳnh 

do công ty mua ngoài từ các nguồn trong nước và nhập khẩu. Riêng quặng Apatit trước đây 
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DGC hoàn toàn mua từ các công ty trong nước, nhưng từ 03/2021, công ty đã có thể tự chủ 

động một phần nguồn nguyên liệu này qua khai thác quặng Apatit tại Khai trường 25 (Lào 

Cai). Sản lượng khai thác dự kiến 3.7 triệu tấn trong vòng 6 năm.  

• DGC thuộc số ít doanh nghiệp xuất khẩu hóa chất có khả năng hưởng lợi giảm thuế xuất 

khẩu sang thị trường EU nhờ hiệp định EVFTA đã có hiệu lực từ tháng 8/2020. Cụ thể, đối 

với các mặt hàng chất giặt rửa (HS 3402), thuế suất được điều chỉnh từ 4% về 0% ngay khi 

Hiệp định có hiệu lực, trong khi đó với mặt hàng phốt pho (HS 2804 7000), thuế suất được 

điều chỉnh giảm từ 5.5% về 0% ngay khi EVFTA có hiệu lực,... Bộ Công Thương cho biết, để 

được hưởng lợi thế về thuế suất, EVFTA yêu cầu gia công, chế biến sâu (tức là yêu cầu trình 

độ kỹ thuật cao hơn so với gia công, chế biến đơn giản theo Điều 10, Thông tư 11/2020/TT-

BCT). Đối với nhóm HS 34 (bao gồm chất giặt rửa), trong trường hợp sử dụng cùng nguyên 

liệu thuộc cùng nhóm, trị giá nguyên liệu được sử dụng không được vượt quá 70% giá xuất 

xưởng của sản phẩm. Trong khi đó đối với nhóm HS 28 (bao gồm phốt pho) trị giá nguyên 

liệu không được vượt quá 50% giá xuất xưởng của sản phẩm. Tại thị trường EU, hiện DGC 

chủ yếu xuất khẩu mặt hàng phốt pho vàng, thị trường này đang chiếm 20-25% tổng sản 

lượng xuất khẩu phốt pho vàng của DGC.  
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Rủi ro đầu tư: 

Rủi ro chính sách do việc sản xuất hóa chất gây tác động xấu đến môi trường 

Năm 2019, UBND tỉnh Lào Cai (nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất lớn của DGC) trình Bộ Tài chính đề 

nghị điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng phốt pho vàng từ 5% lên 20% do các dự án sản xuất phốt pho vàng 

đã và đang hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận cao, nhưng đã gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống 

của cư dân trong khu công nghiệp và vùng lân cận. Sau khi xem xét và lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Tài 

chính đã trình và Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, trong đó giữ nguyên thuế xuất khẩu mặt 

hàng này ở mức 5% để doanh nghiệp Việt đủ sức cạnh tranh với các nhà xuất khẩu quốc tế. 

Trong năm cũng ghi nhận một sự cố môi trường của DGC tại Hưng Yên: trong quá trình bốc dỡ nguyên liệu, 

công nhân tại chi nhánh Hưng Yên làm rơi vãi hạt nguyên liệu xuống hệ thống thoát nước mưa gây ra sự cố 

và bị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên xử phạt 15 triệu đồng.  

Đây không phải lần đầu có những đề xuất về việc điều chỉnh thuế suất mặt hàng hóa chất. Nhìn 

chung, đặc thù của ngành công nghiệp hóa chất gây độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người 

nên các doanh nghiệp hóa chất luôn cần tuân thủ những quy định chặt chẽ về hệ thống, công nghệ 

xử lý thải và đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động. Những rủi ro chính sách là luôn hiện 

hữu và có khả năng gây tác động mạnh đến các doanh nghiệp trong ngành hóa chất khi mà vấn đề 

bảo vệ môi trường đang ngày càng được quan tâm như hiện nay.  
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Định giá và Khuyến nghị:  

Với những đánh giá khả quan về năng lực cốt lõi doanh nghiệp của DGC và triển vọng tăng trưởng 

tích cực ở hầu hết các mảng kinh doanh, chúng tôi cho rằng DGC sẽ hoàn thành được kế hoạch thông 

qua ở ĐHCĐ. Ngoài ra, rào cản gia nhập ngành lớn sẽ giúp doanh nghiệp giữ vững vị thế top đầu 

ngành hóa chất cơ bản trong tương lai.  

Doanh thu DGC năm 2021 ước tính đạt 7,552 tỷ đồng và LNST ước đạt 1,100 tỷ đồng, chúng tôi kỳ 

vọng giá cổ phiếu hợp lý ở mức 109,000 đồng/cp. 
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Phụ lục chỉ số so sánh với các doanh nghiệp trong cùng ngành (xếp theo vốn hoá giảm dần): 

STT Mã CK 

Vốn hóa thị 

trường 

(tỷ đồng) 

Doanh thu 

thuần hợp 

nhất 2020 

(tỷ đồng) 

LNST hợp 

nhất 2020 

(tỷ đồng) 

Doanh thu 

thuần hợp 

nhất Q1/2021 

(tỷ đồng) 

LNST hợp 

nhất 

Q1/2021 (tỷ 

đồng) 

Tốc độ 

tăng 

trưởng 

EPS YoY 

(TTM) 

P/E 4 

quý 

gần 

nhất 

BVPS 4 

quý gần 

nhất 

(đồng)  

1 DGC 14,233.83 6,236.48 948.07 1,949.19 291.95 -3.99% 14.27 27.85 

2 PLC 2,141.14 5,608.43 147.84 1,652.10 47.23 15.72% 12.44 16.13 

3 CSV 1,286.22 1,338.91 180.27 295.34 36.87 -5.14% 7.54 22.99 

4 VET 1,245.01 613.12 72.85 55.62 6.33 -5.60% 17.88 21.08 

5 HVT 387.88 709.37 29.55 152.75 9.32 15.69% 11.89 21.29 

6 SIV 136.46 181.96 26.25    5.2 61.58 

7 VXP 83.31 223.66 8.63    9.68 17.45 

8 PVO 66.83 214.80 1.45    46.51 11.42 

9 APP 35.91 189.55 0.02 57.68 1.42 704.90% 18.55 10.49 

 

 

 

 

Phụ lục Báo cáo tài chính (BCĐKT và B.KQHĐKD) 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Bảng cân đối kế toán             

TỔNG TÀI SẢN 2,004.71 886.43 4,730.00 4,721.86 5,876.15 - 

Tổng nợ phải trả 640.75 220.24 1,564.57 1,270.30 1,808.72 - 

Vốn chủ sở hữu 1,363.96 666.19 3,165.42 3,451.56 4,067.43 - 

Vốn điều lệ 422.09 422.09 1,078.03 1,078.03 1,487.66 1,710 
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Phụ lục Báo cáo tài chính (BCĐKT và B.KQHĐKD) (tiếp theo) 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Báo cáo kết quả kinh doanh             

Doanh số 2,622.43 626.13 6,091.51 5,091.91 6,236.49 - 

Các khoản giảm trừ -0.27 -0.54 -1.37 -1.29 -0.01 - 

Doanh số thuần 2,622.16 625.59 6,090.14 5,090.62 6,236.48 7,552 

Giá vốn hàng bán -2,203.19 -509.44 -4,727.81 -4,084.19 -4,757.29 - 

Lãi gộp 418.97 116.15 1,362.33 1,006.43 1,479.19 - 

Thu nhập tài chính 31.21 90.28 47.45 61.66 122.11 - 

Chi phí tài chính -18.84 -0.55 -56.13 -57.48 -85.05 - 

     Trong đó: Chi phí lãi vay -5.78 0.00 -25.58 -28.26 -19.82 - 

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh (từ năm 2015) 87.75 0.00 -2.13 0.00 0.00 - 

Chi phí bán hàng -133.24 -50.97 -341.86 -313.81 -388.04 - 

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -44.02 -14.71 -81.39 -100.74 -104.60 - 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 341.83 140.20 928.28 596.07 1,023.60 - 

     Thu nhập khác 2.41 0.24 2.74 13.90 3.61 - 

     Chi phí khác -1.92 -0.30 -24.41 -10.90 -25.87 - 

Thu nhập khác, ròng 0.49 -0.06 -21.67 3.00 -22.26 - 

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 342.32 140.14 906.61 599.07 1,001.34 - 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -22.79 -11.74 -33.80 -27.51 -53.27 - 

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 319.53 128.40 872.81 571.56 948.07 1,100 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 77.74 0.00 3.02 4.88 41.40 - 

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ 241.79 128.40 869.78 566.68 906.67 - 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 4,545.00 2,413.00 12,389.00 4,241.00 5,733.00 - 
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KHUYẾN CÁO (Miễn trừ trách nhiệm): 

Nội dung bản tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được 

thu thập từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng FNS không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 

vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này. Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, 

báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào mua hay bán và nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. 

Báo cáo này là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân 

phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của FNS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 

 

LIÊN HỆ: 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN 

Email: research@funan.com.vn 

Website : www.funan.com.vn 

TRỤ SỞ CHÍNH 

 

Đ/c: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Tel : (028) 6295.9158 

Fax: (028) 6295.9218 

 

CHI NHÁNH SÀI GÒN 

 

Đ/c: Tầng 3, số 353-353bis-355 An Dương Vương, Phường 3, 

Quận 5, TPHCM 

Tel : (028) 6295.9138 

Fax: (028) 6295.9178 
 

             

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

Đ/c: Số 90-92 Hồ Xuân Hương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng 

Tel : (0236) 377.9655 

Fax: (0236) 377.9656 
 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

 

Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ, Phường Thành 

Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel : (024) 6283.3666 

Fax: (024) 3206 8881 

 

http://www.funan.com.vn/

