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Trung Tâm Phân Tích CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

Dữ liệu giao dịch 

Sàn giao dịch HOSE

Giá đóng cửa tại ngày 

26/4/2021 
     18,600

Giá cao/thấp nhất 52 tuần 20,600/12,200

Vốn hóa thị trường (tỷ VND) 7,278.82

SLCP đang lưu hành (triệu cp) 391.3

KLGDBQ 52 tuần (cổ phiếu) 2,954,978

 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

Cơ cấu cổ đông 

Tập đoàn dầu khí Việt Nam 

Edgbaston Asian Equity Trust 

Cổ đông khác 
 

59.59% 

5.03% 

35.38% 
 

 

Thông tin cơ bản về công ty  

Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí – CTCP 

(HOSE: DPM) (tiền thân là Công ty Phân đạm và 

Hóa chất Dầu khí) là đơn vị thành viên của Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam. DPM cung cấp các sản 

phẩm và dịch vụ: (1) Sản xuất, kinh doanh phân 

bón, hoá chất nông dược và dầu khí; (2) Tư vấn 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; (3) Sản xuất hóa 

chất công nghiệp. Trong đó mặt hàng chủ lực là 

phân bón Ure, chiếm 60% doanh thu qua các năm. 

 

Cập nhật thông tin từ ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty 

Phân bón Hóa chất Dầu khí – CTCP (HOSE: DPM) ngày 27/04/2021 tại 

Vũng Tàu. Sau đây là những điểm chính đáng lưu ý: 

1. Kế hoạch kinh doanh 2021: DPM công bố mục tiêu năm 2021 đạt 

8,331 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 5.9% so với doanh thu đạt được 

năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, giảm 48% so với lợi 

nhuận đạt được năm 2020. Về sản lượng sản xuất, dự kiến sản lượng 

Đạm Phú Mỹ năm 2021 đạt 766,000 tấn; sản lượng NPK Phú Mỹ đạt 

150,000 tấn, UFC85/fomaldehyde đạt 12,500 tấn và NH3 xuất bán 

thương mại đạt 63,000 tấn. Về sản lượng kinh doanh, dự kiến sản lượng 

Đạm Phú Mỹ đạt 770,000 tấn, sản lượng NPK Phú Mỹ đạt 140,000 tấn, 

sản lượng UFC85/ fomaldehyde đạt 8,500 tấn, sản lượng NH3 đạt 

63,000 tấn, sản lượng các loại phân bón khác đạt 189,000 tấn. 

Chỉ tiêu kế hoạch của DPM gần sát với con số chúng tôi dự báo về 

doanh thu. Tuy nhiên, LNST đặt ra chỉ bằng một nửa, thể hiện quan 

điểm thận trọng của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu về sản xuất cũng giữ ở 

mức thấp hơn so với năm 2020 khoảng 10%. Chúng tôi đánh giá DPM 

hoàn toàn có khả năng vượt các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất cũng như 

kinh doanh từ 10-15%. 

2. Phương án chi trả cổ tức 2021: Điểm đáng chú ý, DPM đặt mục tiêu 

chi 391 tỷ đồng cho cổ tức 2021, với tỷ lệ 10% tương ứng 1,000 đồng/CP. 

Tuy nhiên, tỷ lệ này phụ thuộc vào điều kiện phê duyệt phương án giá 

khí/giá cước vận chuyển cho sản xuất DPM năm 2021. 

3. Kết quả kinh doanh Quý 1/2021: DPM công bố thông tin khả quan và 

đáp ứng tốt kế hoạch kinh doanh quý. Cụ thể, sản lượng sản xuất phân 

bón ước đạt khoảng 220 ngàn tấn và hơn 24 ngàn tấn hóa chất; Sản 

lượng kinh doanh phân bón ước đạt hơn 250 ngàn tấn, và ước đạt hơn 

27 ngàn tấn hóa chất. Sản lượng kịp thời cung ứng phân bón cho vụ 

Đông Xuân/mùa khô cũng như chủ động chuẩn bị nguồn hàng cho vụ 

Hè thu/mùa mưa sắp tới. 

4. Tiết kiệm chi phí và Bảo dưỡng tổng thể: Cũng trong Quý 1/2021, 

DPM công bố công tác tiết kiệm chi phí nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất 

kinh doanh ước tính đạt hơn 40 tỷ đồng. 

DPM sẽ thực hiện đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 10 trong năm nay, 

kéo dài 33 ngày, từ 18/4 đến 20/5, với hơn 4.000 hạng mục, công việc 

cần bảo dưỡng thay thế. Ban lãnh đạo cho biết vẫn sẽ đảm bảo đủ 

nguồn cung phân đạm ure ra thị trường trong giai đoạn này. 
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Trung Tâm Phân Tích CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

LIÊN HỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: + 84 4 3934 3888 - Fax: +84 3934 3999 

Website: www.psi.vn 

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 
Lầu 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, 
Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-8) 3914 6789         
Fax: (84-8) 3914 6969 

Chi nhánh TP. Vũng Tàu 
Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. 
Vũng Tàu 
Điện thoại: (84-64)  254520/22/23/24/26 
Fax: (84-64) 625 4521 

Chi nhánh TP. Đà Nẵng 
Tầng G và Tầng 1, Tòa nhà PVcomBank 
Đà Nẵng, Lô A2.1 đường 30 tháng 4, 
phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, 
TP. Đà Nẵng 
Điện thoại: (84-236) 389 9338         
Fax: (84-236) 38 9933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được PSI đưa ra dựa trên những nguồn tin mà PSI coi là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, 

PSI không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác tuyệt đối của các thông tin này.  

Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua bán, nắm 

giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo cho quyết định đầu tư của mình và PSI sẽ không chịu bất cứ 

trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai 

lệch về đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này. 


