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Thông tin giao dịch 14/07/2021 

Giá hiện tại (đồng/cp) 25.100 

Giá cao nhất 52 tuần (đồng/cp) 28.700 

Giá thấp nhấp 52 tuần (đồng/cp) 9.851 

Số lượng CP niêm yết (cp) 57.167.993 

Số lượng CP lưu hành (cp) 57.167.993 

KLGD BQ 30 ngày (cp/ngày) 315.723 

Vốn hóa (tỷ đồng) 1.434,92 

EPS trailing 12 tháng (đồng/cp) 3.186 

P/E trailing 12 tháng (lần) 7,88x 

Tổng quan doanh nghiệp  

Tên  
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Bình 

Điền 

Địa chỉ  
C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Doanh thu 

chính  

Sản xuất và kinh doanh phân 

NPK hàm lượng cao 

Lợi thế 

cạnh tranh   

Lợi thế thương hiệu và hệ 

thống phân phối 

Rủi ro 

chính 

Cạnh tranh gia tăng trong phân 

khúc NPK chất lượng cao 

Cơ cấu cổ đông Tỷ lệ 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 65,00% 

Vietnam Investment Property 

Holdings Ltd 
3,05% 

Vietnam Investment Property Ltd 1,95% 

Cổ đông khác 30,00% 

TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ NHỜ GIÁ NÔNG SẢN TĂNG 

CAO VÀ DIỄN BIẾN THỜI TIẾT THUẬN LỢI 

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 VÀ Q1/2021 

➢ Năm 2020, doanh thu thuần của BFC đạt 5.418,4 tỷ đồng (-

11,6% yoy), do diễn biến thời tiết cực đoan và giá nông sản ở 

mức thấp trong nửa đầu năm 2020 khiến người nông dân chủ 

động sử dụng phân NPK giá rẻ, chất lượng thấp để giảm giá 

thành sản xuất. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của BFC đạt 

3,7% (+1,5 đpt yoy), nhờ biên lợi nhuận gộp được cải thiện 1,9 

đpt yoy khi chi phí phân đơn đầu vào sụt giảm mạnh hơn, ở mức 

~7,2% – 12% yoy, so với mức giảm giá phân NPK đầu ra ~3% 

– 6,4% yoy. Tuy nhiên, mức tăng này phần nào giảm bớt khi cơ 

quan thuế đánh giá lại chi phí thuế đất của BFC trong năm 2020, 

khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,7% yoy (Chi tiết). 

➢ Trong Q1/2021, BFC hoàn thành 108% kế hoạch doanh thu, 

đạt 1.798,9 tỷ đồng (+99,9% yoy) và 140% kế hoạch lợi 

nhuận trước thuế, đạt 85 tỷ đồng (+957,8% yoy). Mức tăng 

trưởng về doanh thu đến từ diễn biến thời tiết tích cực hơn và giá 

nông sản phục hồi từ nửa cuối năm 2020, khiến sản lượng tiêu 

thụ của BFC trong Q1/2021 tăng +116% yoy. Tỷ suất lợi nhuận 

trước thuế của BFC trong Q1/2021 đạt 4,8% (+3,9 đpt yoy), 

chủ yếu nhờ việc cắt giảm các chương trình khuyến mãi và dư 

nợ cho vay, khiến tỷ trọng  chi phí tài chính/doanh thu và chi phí 

bán hàng/doanh thu trong Q1/2021 giảm 1,6 đpt và 1,1 đpt so 

với cùng kỳ. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp cũng có mức tăng nhẹ 

(+0,4 đpt yoy), nhờ giá phân đơn đầu vào giảm ít hơn, ở mức 

~3,2% – 11,4% yoy, so với mức giảm giá bán đầu ra ~ -2,5% 

yoy (Chi tiết).  

ƯỚC TÍNH KQKD Q2/2021 VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH SXKD 2021 

➢ Trong Q2/2021, BFC ước tính doanh thu thuần đạt 2.233 tỷ 

đồng (+34,8% yoy), và sản lượng tiêu thụ đạt 223 nghìn tấn 

(+27,6% yoy). Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế của 

BFC trong Q2/2021 sẽ đạt 80 tỷ đồng (+7,1% yoy). 

➢ Năm 2021, chúng tôi dự báo BFC sẽ hoàn thành 130,1% kế 

hoạch doanh thu, đạt 7.402,5 tỷ đồng (+36,6% yoy), và hoàn 

thành 179,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, đạt 298 tỷ 

đồng (+ 48,9% yoy) (Chi tiết). 

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Chúng tôi xác định mức P/E trung bình của nhóm doanh nghiệp so 

sánh là 11,41x, EPS forward năm 2021 của BFC là 4.170 đồng/cp và 

hệ số chiết khấu 30% để phản ánh sự chênh lệch giữa BFC và nhóm 

doanh nghiệp so sánh về 5 tiêu chí, gồm quy mô, hiệu quả hoạt 

động, khả năng thanh toán, cơ cấu vốn và khả năng sinh lời. Do đó, 

chúng tôi xác định giá mục tiêu của BFC là 36.600 đồng/cp (cao hơn 

45,8% so với giá đóng cửa ngày 14/07/2021) và đưa ra khuyến nghị 

MUA, dựa trên: 

       CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN (HSX: BFC) 

 

 

       NGÀNH PHÂN BÓN                                                                                   Ngày 14 tháng 07 năm 2021 
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➢ Nhu cầu phân bón được đẩy mạnh nhờ giá nông sản, đặc 

biệt là giá gạo, dự báo sẽ duy trì ở mức cao, tăng 19,2% yoy. 

Theo dự báo của Worldbank, trong năm 2021, chỉ số giá nông 

sản thế giới sẽ tăng +14% yoy. Trong đó, giá gạo (chiếm hơn 

50% diện tích canh tác tại Việt Nam), trong năm 2021 được dự 

báo sẽ đạt 510 USD/tấn (+19,2% yoy). Chúng tôi cho rằng giá 

nông sản sẽ duy trì ở mức cao từ T5/2021 tới cuối năm 2021, kỳ 

vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu sản xuất nông sản và nhu cầu chăm 

bón cho cây trồng trong năm 2021 (Chi tiết). 

➢ Diễn biến thời tiết tích cực kỳ vọng sẽ kéo dài tới cuối năm 

2021. Trạng thái trung tính được dự báo duy trì trở lại từ T6/2021 

và sẽ kéo dài tới cuối năm, kỳ vọng mang lại thời tiết thuận lợi 

cho các khu vực canh tác nông nghiệp trên cả nước, thúc đẩy 

nhu cầu chăm bón cây trồng trong nửa cuối năm 2021 (Chi tiết). 

➢ Sản lượng tiêu thụ của BFC kỳ vọng tăng 18,7% yoy, cao 

hơn tốc độ tăng trưởng chung của mảng phân NPK nội địa. 

Trong 6T2021, sản lượng tiêu thụ của BFC ước tính tăng 

+47,6% yoy, cao hơn so với mức tăng của mảng NPK nội địa 

(+18,1% yoy). Nguyên nhân chủ yếu đến từ (1) giá nông sản duy 

trì ở mức cao khiến nông dân ưu tiên sử dụng phân NPK chất 

lượng cao và (2) diễn biến thời tiết tích cực ở các thị trường 

chính của BFC. Với quy mô sản xuất NPK lớn nhất và hệ thống 

phân phối rộng lớn, chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ của 

BFC năm 2021 đạt 690 nghìn tấn (+18,7% yoy), cao hơn so với 

tốc độ tăng trưởng chung của mảng phân NPK nội địa, dự báo 

tăng +4,6% yoy (Chi tiết). 

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 VÀ Q1/2021 

1. Kết quả kinh doanh năm 2020 

Đơn vị tính: Tỷ đồng  2020 2019 %YoY %TH/KH 2020 

Tổng doanh thu 5.521,8 6.228,5 -11,3% 91,7% 

Sản lượng tiêu thụ (nghìn tấn) 581,3 614,3 -5,4% 92,1% 

Doanh thu thuần 5.418,4 6.132,4 -11,6%  

- Doanh thu nội địa  4.580,7 5.242,1 -12,6%  

- Doanh thu xuất khẩu 837,7 890,4 -5,9%  

Lợi nhuận gộp 755,1 735,8 2,6%  

Doanh thu tài chính 7,2 7,3   

Chi phí tài chính 106,3 146,3   

Chi phí bán hàng 309,7 349,7   

Chi phí QLDN 148,5 129,4   

Lợi nhuận từ HĐKD 197,9 117,8 68,0%  

Lợi nhuận trước thuế 200,2 136,7 46,5% 130,6% 

Lợi nhuận sau thuế 165,9 99,3 67,2%  

Các tỷ lệ biên 2020 2019 %YoY  

Tỷ suất lợi nhuận gộp 13,9% 12,0% 1,9 đpt  

Chi phí tài chính/ Doanh thu 2,0% 2,4% -0,4 đpt  

Chi phí bán hàng/Doanh thu 5,7% 5,7% 0,0 đpt  

Chi phí QLDN/Doanh thu 2,7% 2,1% 0,6 đpt  

Tỷ suất LNTT 3,7% 2,2% 1,5 đpt  

Nguồn: BFC, FPTS tổng hợp  

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
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Doanh thu thuần năm 2020 của BFC đạt 5.418,4 tỷ đồng, giảm -11,6% yoy, do 2 nguyên nhân chính, bao gồm 

(1) diễn biến thời tiết cực đoan và (2) giá nông sản duy trì ở mức thấp trong nửa đầu năm 2020. 

Về tình hình thời tiết, tác động của hạn hán tại miền Trung, Tây Nguyên và xâm nhập mặn1 tại miền Nam niên 

vụ 2019/2020 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến diện tích gieo trồng và năng suất các loại cây trồng sụt 

giảm, kéo theo nhu cầu phân bón giảm đáng kể. Đặc biệt, xâm nhập mặn trong mùa khô2 ở khu vực Nam Bộ niên 

vụ 2019/2020 được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua, với thời gian xâm nhập mặn kéo dài 

hơn ~2–2,5 lần so với xâm nhập mặn mùa khô niên vụ 2015/2016, và độ mặn ở các vùng cửa sông liên tục duy 

trì ở đỉnh, cao liên tục trong giai đoạn T2–T5/2020 (Xem thêm Phụ lục 1: Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất theo 

tháng trong mùa khô năm 2019-2020 ở khu vực ĐB sông Cửu Long). 

Ngoài ra, thời điểm xảy ra xâm 

nhập mặn trùng với lịch thời vụ của 

2 vụ lúa lớn nhất trong năm, gồm 

vụ Đông Xuân (T11–T3) và Hè Thu 

(T4–T8), khiến nhu cầu tiêu thụ 

phân bón bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng, đặc biệt trong Q1/2020 và 

Q2/2020. Đối với BFC, sản lượng 

tiêu thụ phân bón sụt giảm trong 

Q1/2020 và Q2/2020 lần lượt là -

10,7% yoy và -13,5% yoy. 
 

Nguồn: BFC, FPTS tổng hợp 

Giá nông sản (lúa gạo, ngô, cà phê, tiêu đen, v.v.) duy trì ở mức thấp trong nửa đầu năm 2020 do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 khiến người nông dân buộc phải tìm các nguồn NPK giá rẻ, chất lượng thấp để giảm 

giá thành sản xuất. Do BFC có giá bán cao nhất trong mảng phân NPK khiến sản phẩm này khó cạnh tranh với các 

đơn vị khác trong năm 2020, khiến sản lượng tiêu thụ của BFC trong năm 2020 giảm -5,4% yoy (Xem thêm Phụ 

lục 2: Giá bán phân NPK của một số doanh nghiệp quy mô lớn). Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Công Thương, 

sản lượng tiêu thụ của các nhà máy sản xuất NPK công suất thấp với công nghệ đơn giản lại gia tăng đáng kể so 

với năm 2019 bởi giá thành sản phẩm thấp. 

 
 

Nguồn: Agromonitor, Bộ NN&PTNT, FPTS tổng hợp 

Biên lợi nhuận gộp năm 2020 của BFC đạt 13,9%, cải thiện 1,9 đpt so với năm 2019 nhờ chi phí phân đơn 

đầu vào (Urê, DAP, Kali) có mức giảm cao hơn với giá phân NPK bán ra. Hầu hết, các loại phân đơn đều giảm 

về mức đáy vào giữa năm và tăng trở lại vào những tháng cuối năm 2020, với mức giảm trung bình trong năm 

2020 đối với phân Ure 8,6% – 12% yoy, đối với phân Kali 9,1% – 9,5% yoy, và đối với phân DAP 7,2% – 9,6% 

yoy. 

 
1 Xâm nhập mặn: hiện tượng nước hoặc đất có sự tồn tại của các thành phần muối hòa tan, thông thường xuất hiện vào mùa khô. 

Đây là thời điểm không có hoặc có ít mưa, lượng nước sông không đủ để đẩy phần nước mặn ra ngoài khiến phần nước ngọt bị 

nhiễm mặn. 
2 Mùa khô: thường kéo dài từ cuối tháng 11 đến hết tháng 4 ở khu vực Nam Bộ  
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Nguồn: Agromonitor, FPTS tổng hợp 

Trong khi đó, giá phân NPK của BFC ổn định trong nửa đầu năm 2020, sau đó giảm nhẹ tới cuối năm 2020 với 

mức giảm trung bình trong năm 2020 khoảng 3% – 6,4% yoy, thấp hơn so với mức giảm của các loại phân đơn 

đầu vào, giúp BFC cải thiện biên lợi nhuận gộp lên 1,9 đpt so với cùng kỳ (Xem thêm Phụ lục 2: Giá bán phân 

NPK của một số doanh nghiệp quy mô lớn). 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của BFC đạt 3,7%, tăng 1,5 đpt so với năm 2019, thấp hơn so với mức tăng 

của biên lợi nhuận gộp do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,7% yoy, chủ yếu đến từ khoản mục thuế, phí 

và lệ phí khi chi phí này trong năm trong năm 2020 tăng hơn 12 lần, từ 1,3 tỷ đồng lên 16,5 tỷ đồng. Nguyên nhân 

chủ yếu do chi phí thuế đất của BFC được cơ quan thuế đánh giá lại và cộng dồn cho những năm trước. 

2. Kết quả kinh doanh Q1/2021 

Đơn vị tính: Tỷ đồng Q1/2021 Q1/2020 % YoY % TH/KH Q1/2021 

Tổng doanh thu 1.798,9 899,9 99,9% 108% 

Sản lượng tiêu thụ (nghìn tấn) 193,2 89,4 116,0% 109% 

Doanh thu thuần  1.766,7 888,1 98,9%  

- Doanh thu nội địa  1.581,7 807,2 96,0%  

- Doanh thu xuất khẩu 185,0 80,9 128,7%  

Lợi nhuận gộp 222.9 108.1 106,1%  

Doanh thu tài chính 0,9 2,2   

Chi phí tài chính -17,7 -23,0   

Chi phí bán hàng -89,6 -55,1   

Chi phí QLDN -33,0 -26,1   

Lợi nhuận từ HĐKD 83,5 6,2 1.255,9%  

Lợi nhuận trước thuế  85,0 8,0 957,9% 140% 

Lợi nhuận sau thuế 68,2 4,6 1.398,5%  

Các tỷ lệ biên Q1/2021 Q1/2020 %YoY  

Tỷ suất lợi nhuận gộp 12,6% 12,2% 0,4%  

Chi phí tài chính/ Doanh thu 1,0% 2,6% -1,6%  

Chi phí bán hàng/Doanh thu 5,1% 6,2% -1,1%  

Chi phí QLDN/Doanh thu 1,9% 2,9% -1,1%  

Tỷ suất LNTT 4,8% 0,9% 3,9%  

Kết thúc Q1/2021, BFC hoàn thành 108% kế hoạch doanh thu, đạt 1798,9 tỷ đồng (+99,9% yoy) và 140% kế 

hoạch lợi nhuận trước thuế, đạt 85 tỷ đồng (+957,9% yoy). Mức tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu đến từ diễn 

biến thời tiết tích cực hơn và giá nông sản phục hồi từ nửa cuối năm 2020, khiến sản lượng tiêu thụ trong Q1/2021 

tăng +116% yoy, cao hơn so với mức tăng trung bình của mảng phân NPK chất lượng cao, khoảng +47,4% yoy. 
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❖ Diễn biến thời tiết tích cực thúc đẩy nhu cầu sản xuất phân bón 

Theo Cục dự báo thời tiết, đo lường đại dương và khí 

quyển Mỹ (NOAA), hiện tượng La Nina bắt đầu xuất 

hiện từ T8/2020 kéo dài đến T5/2021, gây mưa nhiều 

hơn khiến niên vụ Đông Xuân 2020–2021 vượt qua 

được các tác động tiêu cực của hạn hán tại miền Trung, 

Tây Nguyên và xâm nhập mặn tại miền Nam. Do đó, 

diện tích gieo trồng và năng suất cây trồng cũng được 

cải thiện, khiến nhu cầu phân bón cho cây trồng gia 

tăng. 

Ngoài ra, ở thị trường xuất khẩu, doanh thu tăng 

128,7% yoy nhờ Campuchia có điều kiện khí hậu, thổ 

nhưỡng tương đồng và có giao thương thuận lợi với 

Việt Nam.  
Nguồn: NOAA, FPTS tổng hợp 

 

 
 

Nguồn: TCTK, FPTS tổng hợp 

❖ Sản lượng phân NPK tăng 13,5% trong 5T2021 yoy nhờ giá nông sản tăng ~5%–36% so với T6/2020 

thúc đẩy nông dân xuống giống nhiều hơn, kéo theo nhu cầu chăm bón cây trồng 

Giá các loại nông sản chính tại Việt Nam đều đã tăng trở lại trong nửa cuối năm 2020 khi nguồn cung nội địa bị 

thiếu hụt và các hạn chế về đi lại do dịch Covid-19 được gỡ bỏ. Tính đến thời điểm T5/2021, giá cà phê, tiêu đen, 

ngô có mức tăng ~5%–36% so với T6/2020. Đối với lúa gạo (chiếm hơn 50% diện tích canh tác tại Việt Nam), giá 

gạo cũng tăng 10% so với T6/2020, khiến người nông dân không chỉ vào vụ Đông Xuân sớm, mà còn nối vụ Hè 

Thu, khiến sản lượng phân NPK trong 5T2021 đạt 1.263,2 nghìn tấn, tăng +13,5% yoy. 

 
Nguồn: Agromonitor, Bộ NN&PTNT, FPTS tổng hợp 

-3

-2

-1

0

1

2

3

T
h
a
y
 đ

ổ
i 
n
h
iệ

t 
đ
ộ
 b

ề
 m

ặ
t 
b
iể

n
, 

°C
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❖ Sản lượng tiêu thụ tăng cao hơn so với các doanh nghiệp trong mảng phân NPK chất lượng cao 

 

Mảng NPK tại Việt Nam có sự phân hóa về thị trường tiêu 

thụ giữa các nhà sản xuất lớn. BFC là doanh nghiệp có quy 

mô sản xuất NPK lớn nhất cả nước, chiếm 15,6% nhu cầu 

tiêu thụ NPK nội địa, dẫn đầu thị phần ở thị trường miền 

Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ (chiếm tổng cộng ~64% 

doanh thu của BFC năm 2020). Trong khi đó, LAS chiếm 

12,3% nhu cầu tiêu thụ NPK cả nước, dẫn đầu thị phần ở 

khu vực phía Bắc. Đối với SFG, thị trường tiêu thụ tập trung 

ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với thị phần nhỏ, chiếm 

~3,6% tổng lượng tiêu thụ NPK cả nước. 

Các doanh nghiệp nhỏ lẻ chiếm ~37,5% thị phần với công 

nghệ thô sơ, lạc hậu khiến chất lượng sản phẩm thấp, 

không có thương hiệu. Hiện nay, nguồn cung phân NPK 

trong nước đã vượt nhu cầu, tuy nhiên, lượng phân bón 

nhập khẩu hàng năm vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 14,2% 

nhu cầu tiêu thụ, chủ yếu là phân NPK chất lượng cao. Nguồn: Bộ Công Thương, TCHQ, FPTS tổng hợp 

Theo chúng tôi đánh giá, việc giá nông sản phục hồi từ T6/2020 đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng phân bón NPK chất 

lượng cao, kéo theo sản lượng tiêu thụ phân NPK của các doanh nghiệp trong Tập đoàn hóa chất Việt Nam 

(Vinachem) (bao gồm BFC, LAS, SFG, VAF, NFC, Baconco, v.v.) trong Q1/2021 tăng mạnh. Cụ thể , sản lượng 

sản xuất phân NPK của các doanh nghiệp của Vinachem trong Q1/2021 tăng +47,4% yoy. Chúng tôi cho rằng 

mức tăng trưởng về sản lượng sản xuất xấp xỉ với mức tăng trưởng về nhu cầu tiêu thụ khi các doanh nghiệp sản 

xuất NPK thường chủ động điều chỉnh công suất vận hành sát với nhu cầu thực tế. Trong đó, sản lượng tiêu thụ 

của BFC trong Q1/2021 tăng trưởng mạnh +116% yoy, cao hơn so với mức tăng của các doanh nghiệp trong 

mảng phân NPK chất lượng cao (trong Vinachem) nhờ BFC có quy mô lớn nhất trong mảng phân NPK, cùng với 

hệ thống phân phối rộng lớn và thương hiệu lâu đời. 

Trong khi đó, các doanh nghiệp ngoài Vinachem hầu hết gồm các doanh nghiệp phân bón có giá thành rẻ, chất 

lượng thấp nên có mức tăng trưởng âm -11,7% yoy trong Q1/2021. Ngoại trừ DPM là doanh nghiệp ngoài 

Vinachem nhưng sản xuất phân NPK chất lượng cao nên có mức tăng trưởng cao ~136,4% yoy trong Q1/2021. 

  

Nguồn: Bộ Công Thương, BFC, LAS, DPM, FPTS tổng hợp 

Biên lợi nhuận gộp của BFC trong Q1/2021 đạt 12,6%, tăng 0,4 đpt so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ 

giá phân đơn đầu vào được nhập từ 3-6 tháng trước, cụ thể trong Q3/2020 và Q4/2020, ở mức thấp hơn ~3,2% – 

11,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá bán trung bình phân NPK trong Q1/2021 chỉ giảm -2,5% yoy. 
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Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của BFC trong Q1/2021 đạt 4,8%, tăng 3,9 đpt so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 

đó, tỷ trọng chi phí tài chính/doanh thu và chi phí bán hàng/doanh thu trong Q1/2021 lần lượt giảm 1,6 đpt và 1,1 

đpt so với cùng kỳ nhờ BFC chủ động cắt giảm các chương trình khuyến mãi và dư nợ cho vay. Tỷ trọng chi phí 

quản lý doanh nghiệp/doanh thu trong Q1/2021 đạt 1,9%, tương đương với mức trung bình trong giai đoạn 2015–

2019, tuy nhiên giảm 1,1 đpt so với cùng kỳ khi cơ quan thuế đánh giá lại khoản mục chi phí thuế đất trong năm 

2020. 

II. ƯỚC TÍNH KQKD Q2/2021 VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH SXKD 2021 

1. Ước tính kết quả kinh doanh Q2/2021 

Trong Q2/2021, BFC ước tính doanh thu thuần đạt 2.233 tỷ đồng (+34,8% yoy), với sản lượng tiêu thụ đạt 223 nghìn 

tấn (+27,6% yoy). Do đó, chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế của BFC trong Q2/2021 sẽ đạt 80 tỷ đồng (+7,1% 

yoy). 

2. Đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 

Năm 2021, BFC đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 5.690 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 166 tỷ đồng. 

Theo chúng tôi đánh giá, kế hoạch trên được BFC dựa trên nhận định thời tiết cực đoan và giá nông sản ở mức 

thấp trong năm 2020 sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2021, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, dựa vào kết quả kinh doanh tich cực trong Q1/2021, chúng tôi đánh giá kế hoạch trên khá thận 

trọng khi những diễn biến tiêu cực kể trên đã chấm dứt và chúng tôi dự báo kết quả kinh doanh năm 2021 của 

BFC sẽ khả quan hơn. 

Chúng tôi cho rằng BFC có thể hoàn thành 130,1% kế hoạch doanh thu năm 2021, đạt 7.402,5 tỷ đồng 

(+36,6% yoy), dựa vào các luận điểm sau:  

❖ Nhu cầu phân bón được thúc đẩy nhờ giá nông sản, đặc biệt là giá gạo, dự báo sẽ duy trì ở mức cao 

trong năm 2021, tăng 19,2% yoy (Trở về nội dung chính) 

Chúng tôi cho rằng giá nông sản sẽ duy trì ở mức cao từ T5/2021 cho đến hết năm. Theo dự báo của Worldbank, 

trong năm 2021, chỉ số giá nông sản thế giới sẽ tăng +14% yoy, trong đó giá ngô tăng +27,3% yoy, giá cà phê 

tăng +5,4% yoy. Xét riêng về lúa gạo (chiếm tới hơn 50% diện tích canh tác tại Việt Nam), Worldbank dự báo sẽ 

đạt 510 USD/tấn trong năm 2021, tương ứng với mức tăng +19,2% yoy. Do đó, chúng tôi cho rằng giá nông sản 

sẽ duy trì ở mức cao từ T5/2021 tới cuối năm 2021, kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu sản xuất nông sản, kéo theo 

nhu cầu chăm bón cho cây trồng. 

❖ Diễn biến thời tiết tích cực kỳ vọng sẽ kéo dài tới cuối năm 2021 (Trở về nội dung chính) 

Theo Trung tâm dự báo thời tiết Mỹ (CPC), trạng 

thái trung tính được dự báo duy trì trở lại từ 

T6/2021 và sẽ kéo dài tới cuối năm 2021, kỳ 

vọng mang lại thời tiết thuận lợi cho các khu vực 

canh tác nông nghiệp trên cả nước, thúc đẩy nhu 

cầu chăm bón cây trồng trong nửa cuối năm 

2021. Do đó, chúng tôi cho rằng nhu cầu phân 

bón niên vụ 2020/2021 kỳ vọng cải thiện hơn so 

với niên vụ năm ngoái khi hiện tượng El Nino 

gây ra hạn hán ở khu vực miền Trung, Tây 

Nguyên và xâm nhập mặn tại miền Nam. 
 

Nguồn: CPC, FPTS tổng hợp 

❖ Sản lượng tiêu thụ của BFC trong năm 2021 kỳ vọng tăng 18,7% yoy, cao hơn tốc độ tăng trưởng 

chung của mảng phân NPK nội địa (Trở về nội dung chính) 

Theo số liệu của Bộ Công Thương, sản lượng phân NPK nội địa trong 6T2021 đạt 1.608 nghìn tấn (+18,1% yoy), 

trong đó các doanh nghiệp kinh doanh NPK chất lượng cao trong Vinachem đạt 836,6 nghìn tấn (+40,4% yoy). 

Riêng BFC, sản lượng tiêu thụ trong 6T2021 ước đạt 416 nghìn tấn (+57,5% yoy), chiếm ~49,7% trong tổng lượng 

phân NPK của Vinachem. Mức tăng trưởng trong 6T2021 của BFC cao hơn nhiều với mức tăng trưởng chung 

của mảng NPK nội địa nhờ (1) việc giá nông sản sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2021 khiến người nông dân ưu 

tiên sử dụng phân NPK chất lượng cao và (2) diễn biến thời tiết tích cực ở các thị trường chính của BFC (miền 

Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ). 
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Với quy mô đứng đầu mảng phân NPK, chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ của BFC năm 2021 đạt 690 nghìn 

tấn (+18,7% yoy), cao hơn so với tốc độ tăng trưởng chung của mảng phân NPK nội địa, được AgroMonitor dự 

báo khoảng +4,6% yoy. Ở thị trường xuất khẩu, tình hình tiêu thụ của BFC tại Campuchia (chiếm khoảng 14,5% 

trong cơ cấu doanh thu năm 2020) dự báo sẽ tăng trưởng nhanh chóng nhờ có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng 

tương đồng với Việt Nam và việc thúc đẩy kế hoạch gia tăng thị phần NPK ở thị trường Campuchia từ 20% lên 

50%. của BFC. 

Chúng tôi dự báo BFC sẽ hoàn thành 179,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021, đạt 298 tỷ đồng (+ 

48,9% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 238,4 tỷ đồng (+43,7% yoy). Chúng tôi cho rằng giá phân NPK trung 

bình của BFC trong năm 2021 sẽ đạt mức 10.160 đồng/kg (+15,1% yoy), tương đương với mức giá giao dịch hiện 

tại. Về giá các loại phân đơn, Worldbank dự báo trong năm 2021 giá DAP tăng 44% yoy, giá Urê tăng 31% yoy, 

trong khi đó, giá Kali giảm nhẹ -6% yoy. 

Với chi phí phân đơn đầu vào (chiếm ~80% giá thành phân bón NPK của BFC) gia tăng nhanh hơn so với giá bán 

NPK đầu ra, biên lợi nhuận gộp năm 2021 của BFC sẽ chỉ đạt ~11,2%, giảm 2,5 đpt so với năm 2020. Theo đó, 

chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế của BFC trong năm 2021 đạt 298 tỷ đồng (+48,9% yoy) và lợi nhuận sau 

thuế đạt 238,4 tỷ đồng (+43,7% yoy). 

III. KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/E để xác định mức giá mục tiêu của BFC. Chúng tôi lựa chọn các 

doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu hoạt động trong cùng lĩnh vực với BFC để so sánh. Trong đó, chúng tôi áp dụng 

thêm hệ số chiết khấu 30% để phản ánh sự chênh lệch giữa BFC và nhóm doanh nghiệp so sánh dựa trên 5 tiêu 

chí, bao gồm quy mô, hiệu quả hoạt động, khả năng thanh toán, cơ cấu vốn và khả năng sinh lời. 

Doanh 
nghiệp 

Quy mô Hiệu quả hoạt động 
Khả năng 

thanh toán 
Cơ cấu vốn Khả năng sinh lời 

Doanh thu thuần 

(Tỷ đồng) 

Tổng tài sản 

(Tỷ đồng) 

Vòng quay hàng 

tồn kho (lần) 

Vòng quay các 

khoản phải thu (lần) 

Khả năng trả 

lãi vay (lần) 

Nợ vay/Tổng 

tài sản (%) 

Tỷ suất 

LNG (%) 

Tỷ suất 

LNST (%) 

DCM 7.097,9 9.973,6 6,3 18,9 9,9 21,4% 17,5% 8,2% 

DPM 8.247,5 11.291,5 4,5 22,5 13,8 12,5% 20,3% 7,3% 

BFC 5.977,6 3.370,6 3,3 10,0 3,2 55,3% 13,0% 2,9% 

* Số liệu được tính trung bình trong giai đoạn 2018–2020 
Nguồn: EzSearch, FPTS tổng hợp 

Với P/E trung bình của nhóm doanh nghiệp được so sánh là 11,41x và EPS forward năm 2021 của BFC là 4.170 

đồng/cp và hệ số chiết khấu 30%, chúng tôi xác định giá mục tiêu của BFC là 36.600 đồng/cp (cao hơn 45,8% so 

với giá đóng cửa ngày 14/07/2021) và đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BFC dựa trên các luận điểm đã 

trình bày trong báo cáo này. Kết quả định giá theo phương pháp so sánh như sau: 

Doanh nghiệp 
Mã chứng 

khoán 
Giá cổ phiếu 

(đồng) 
Giá trị vốn hóa 

(tỷ đồng) 
LNST 4 quý gần nhất 

(tỷ đồng) 
P/E trailing 

(lần) 

CTCP Phân bón Dầu khí 
Cà Mau 

DCM 17.000 9.052,7 727,1 12,45 

Tổng Công ty Phân bón 
và Hóa chất Dầu khí 

DPM 20.050 8.041,9 776,2 10,36 

Trung bình     11,41 

CTCP Phân Bón Bình 
Điền (DN định giá) 

BFC 25.100 1.434,9 182,1 7,88 

Hệ số chiết khấu  30% 

Giá mục tiêu 36.600 VND/cp 

  

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
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IV. PHỤ LỤC 

1. Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất theo tháng trong mùa khô năm 2019-2020 ở khu vực ĐB sông Cửu 

Long (Trở về nội dung chính). 

Cửa sông 

Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất (km) 

T12/19 T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 T5/20 
Lớn nhất 

2019-2020 

Lớn nhất 

2015-2016 

Trung bình 

nhiều năm 

Vàm Cỏ Đông 60 85 94 85 89 79 94 115 75 

Vàm Cỏ Tây 63 82 98 106 135 130 135 126 78 

Cửa Tiểu 45 45 57 57 57 57 57 50 38 

Cửa Đại 45 46 57 57 57 57 57 52 40 

Hàm Luông 57 64 78 78 78 78 78 73 43 

Cổ Chiên 57 68 66 51 42 45 68 65 44 

Hậu 48 61 65 52 43 41 65 60 41 

Cái Lớn 41 48 58 59 62 54 62 68 53 

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia 

 
2. Giá bán phân NPK của một số doanh nghiệp quy mô lớn (Trở về nội dung chính). 

 

Nguồn: AgroMonitor, FPTS tổng hợp 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là 

đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các 

thông tin này. 

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên 

viên phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà 

không bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  

Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, FPTS nắm giữ 76 cổ phiếu BFC, chuyên viên phân tích và người phê duyệt 

báo cáo hiện không nắm giữ cổ phiếu của các doanh nghiệp này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cổ phiếu này có 

thể được xem tại http://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  
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