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Phân bón

Không xếp hạng

Cập nhật tình hình sản xuất tháng 5
Xuất khẩu dần hồi phục
- Trong tháng 5, sản xuất urea đạt 197,900 tấn, tương đương sản lượng tháng
4 nhưng tăng đến 16% n/n, trong khi tổng sản lượng NPK chỉ tăng nhẹ 5% n/n
nhưng tăng hơn quý trước 8.6% và đạt 283,700 tấn.
- Theo cập nhật từ Bộ Công Thương (BCT), sản lượng xuất khẩu đạt 54% n/n/7%
t/t, 160,000 tấn (106 triệu USD) trong tháng 5. Trung bình đơn giá xuất khẩu
đạt USD663/tấn (-3% t/t và +91% n/n), tương đương 15trđ/tấn. Mặc dù sản
lượng xuất khẩu thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục trong tháng 1 là 370,000
tấn, xuất khẩu trong tháng 5-22 vẫn cao hơn các tháng trong năm 2021.
- Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 350,000 tấn, +8% t/t/-36% n/n trong tháng 5,
tương đương 177 triệu USD, +14% t/t, dẫn đến mức giá nhập khẩu đạt
USD506/tonne (~12trđ/tấn).

Giá phân bón biến động tương đối hẹp
- Trong tháng 5, đơn giá bán nội địa rơi vào khoảng
VND17,000/18,000/17,000/26,700/kg đối với in urea/Kali/NPK/DAP, gần như
giữ nguyên so với mức giá tháng 4.
- Bên cạnh đó, NPK Biển Đen/Kali Israel gần như không đổi tại mức giá
USD600/535/tấn (tương đương 14trđ/12trđ/tấn), trong khi urea/DAP tại thị
trường Mỹ giảm mạnh đến USD585/960/tấn (-19% t/t/-5% t/t), tương đương
13trđ/22trđ/tấn.
- Vào ngày 2/6 vừa qua, Chính phủ Nga ra thông báo rằng nước này sẽ tiếp tục
áp hạn ngạch xuất khẩu lên ni-tơ và phân NPK từ 1/7 đến 31/12 năm nay.
Động thái này có thể gây sức ép lên giá phân bón trên thế giới trong ngắn hạn.

Giá gas đầu vào giảm nhẹ
- Giá gas đầu vào trong tháng 5 trung bình rơi vào khoảng USD345/tấn (-6% t/t,
-5% n/n). Tuy nhiên chúng tôi cho rằng sự sụt giảm này có thể mang tính tạm
thời do những diễn biến về căng thẳng chính trị toàn cầu vẫn còn đang tiếp
tục.

Ngan Le
Ngan.lk@kisvn.vn
Analysts who prepared this report are registered as research analysts in Vietnam but not in any other jurisdiction, including the U.S.
PLEASE SEE ANALYST CERTIFICATIONS AND IMPORTANT DISCLOSURES & DISCLAIMERS AT THE END OF THIS REPORT.
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Hình 3.

Nhập khẩu phân bón trong tháng 5
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Hình 4. Giá phân bón trong nước gần như đi ngang
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Hình 5. Giá phân bón trên thế giới
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Hình 6. Giá gas đầu vào giảm nhẹ trong tháng 5
Potash (Kali) Israel

1,200

(USD/tonne)
400

DAP US

NPK Black Sea

350

1,000

300

800

250
200

600

150
400
100
200

50

0
May-21
Nguồn: Bloomberg, KIS

Aug-21

Nov-21

Feb-22

May-22

0
May-21

Aug-21

Nov-21

Feb-22

May-22

Nguồn: PetroVietnam, KIS
Note: Giá gas đầu vào phụ thuộc vào giá dầu FO Singapore
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■

Nguyên tắc đánh giá của KIS Vietnam Securities Corp. với cổ phiếu dựa trên lợi nhuận kỳ vọng trong 12 tháng tới
⚫ MUA: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là 15% hoặc hơn.
⚫ Nắm giữ: Tổng lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 15%.
⚫ Bán: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là -5% hoặc thấp hơn.
⚫ KIS Vietnam Securities Corp. không cung cấp giá mục tiêu với cổ phiếu khuyến nghị Nắm giữ hoặc Bán.

■

Nguyên tắc đánh giá của KIS Vietnam Securities Corp. với ngành trong 12 tháng tới
⚫
⚫
⚫

■

Nâng tỷ trọng: Khuyến nghị tăng tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
Trung lập: Khuyến nghị giữ tỷ trọng của ngành trong danh mục bằng với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
Giảm tỷ trọng: Khuyến nghị giảm tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.

Xác nhận của chuyên viên phân tích
Chúng tôi, chuyên viên phân tích thực hiện báo cáo này, xác nhận rằng báo cáo phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của chúng tôi về công ty được phân tích
trong báo cáo. Chúng tôi cũng xác nhận rằng chúng tôi đã, đang và sẽ không nhận được các khoản lợi ích cá nhân nào, liên quan đến khuyến nghị và quan điểm
trong báo cáo, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

■ Thông tin công khai quan trọng
Ở thời điểm cuối tháng liền trước của ngày phát hành báo cáo (hoặc cuối tháng thứ 2 liền trước nếu ngày phát hành báo cáo sau ngày cuối tháng liền trước ít hơn
10 ngày), KIS Vietnam Securities Corp. hoặc các bên liên quan không nắm giữ 1% hoặc nhiều hơn cổ phần của công ty được phân tích trong báo cáo.
Không có mâu thuẫn lợi ích quan trọng nào giữa chuyên viên phân tích, KIS Vietnam Securities Corp. và các bên liên quan tại thời điểm phát hành báo cáo.
KIS Vietnam Securities Corp. hoặc các bên liên quan không quản lý hoặc đồng quản lý việc phát hành ra công chúng cổ phiếu của công ty được phân tích trong
báo cáo trong vòng 12 tháng qua.
KIS Vietnam Securities Corp. hoặc các bên liên quan không nhận được khoản lợi ích nào từ dịch vụ ngân hàng đầu tư từ công ty được phân tích trong báo cáo
trong 12 tháng qua; KIS Vietnam Securities Corp. hoặc các bên liên quan không kỳ vọng hoặc tìm kiếm các khoản lợi ích nào từ dịch vụ ngân hàng đầu tư từ công
ty được phân tích trong báo cáo trong ba tháng tới.
KIS Vietnam Securities Corp. hoặc cá bên liên quan không tạo lập thị trường cho cổ phiếu của công ty được phân tích trong báo cáo tại thời điểm phát hành báo
cáo.

KIS Vietnam Securities Corp. không nắm hơn 1% cổ phần của công ty được phân tích trong báo cáo tại ngày 2/06/2022.
KIS Vietnam Securities Corp. đã không cung cấp trước báo cáo này cho các bên thứ ba khác.
Cả chuyên viên phân tích thực hiện báo cáo này và người liên quan không sở hữu cổ phiếu của công ty được phân tích trong báo cáo tại ngày 2/06/2022.

Người thực hiện: Ngan Le
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Miễn Trừ Trách Nhiệm
Báo cáo phân tích này và các tại liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của KIS Vietnam
Securities Corp., công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiên
và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo
cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự
chấp thuận bằng văn bản của KIS Vietnam Securities Corp..
Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc
bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các
mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các
nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá
nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. KIS Vietnam Securities Corp. không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt
được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. KIS Vietnam Securities Corp., hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp
cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần
báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được
thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của KIS Vietnam Securities Corp.. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân
của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên
quan đến các quyết định đầu tư.

Bản quyền ⓒ 2022 của KIS Vietnam Securities Corp.. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần)
hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS Vietnam Securities Corp..
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Global Disclaimer
■ General
This research report and marketing materials for Vietnamese securities are originally prepared and issued by the Research Center of KIS
Vietnam Securities Corp., an organization licensed with the State Securities Commission of Vietnam. The analyst(s) who participated in
preparing and issuing this research report and marketing materials is/are licensed and regulated by the State Securities Commission of Vietnam
in Vietnam only. This report and marketing materials are copyrighted and may not be copied, redistributed, forwarded or altered in any way
without the consent of KIS Vietnam Securities Corp..
This research report and marketing materials are for information purposes only. They are not and should not be construed as an offer or
solicitation of an offer to purchase or sell any securities or other financial instruments or to participate in any trading strategy. This research
report and marketing materials do not provide individually tailored investment advice. This research report and marketing materials do not take
into account individual investor circumstances, objectives or needs, and are not intended as recommendations of particular securities, financial
instruments or strategies to any particular investor. The securities and other financial instruments discussed in this research report and marketing
materials may not be suitable for all investors. The recipient of this research report and marketing materials must make their own independent
decisions regarding any securities or financial instruments mentioned herein and investors should seek the advice of a financial adviser. KIS
Vietnam Securities Corp. does not undertake that investors will obtain any profits, nor will it share with investors any investment profits. KIS
Vietnam Securities Corp., its affiliates, or their affiliates and directors, officers, employees or agents of each of them disclaim any and all
responsibility or liability whatsoever for any loss (director consequential) or damage arising out of the use of all or any part of this report or its
contents or otherwise arising in connection therewith. Information and opinions contained herein are subject to change without notice and may
differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or KIS Vietnam Securities Corp. The final investment decision is based on
the client’s judgment, and this research report and marketing materials cannot be used as evidence in any legal dispute related to investment
decisions.
■ Country-specific disclaimer

United States: This report is distributed in the U.S. by Korea Investment & Securities America, Inc., a member of FINRA/SIPC, and is only
intended for major U.S. institutional investors as defined in Rule 15a-6(a)(2) under the U.S. Securities Exchange Act of 1934. All U.S. persons
that receive this document by their acceptance thereof represent and warrant that they are a major U.S. institutional investor and have not
received this report under any express or implied understanding that they will direct commission income to Korea Investment & Securities,
Co., Ltd. or its affiliates. Pursuant to Rule 15a-6(a)(3), any U.S. recipient of this document wishing to effect a transaction in any securities
discussed herein should contact and place orders with Korea Investment & Securities America, Inc., which accepts responsibility for the
contents of this report in the U.S. The securities described in this report may not have been registered under the U.S. Securities Act of 1933,
as amended, and, in such case, may not be offered or sold in the U.S. or to U.S. person absent registration or an applicable exemption from
the registration requirement.
United Kingdom: This report is not an invitation nor is it intended to be an inducement to engage in investment activity for the purpose of
section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 of the United Kingdom ("FSMA"). To the extent that this report does constitute such
an invitation or inducement, it is directed only at (i) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) of the United Kingdom (the "Financial Promotion Order"); (ii)
persons who fall within Articles 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order;
and (iii) any other persons to whom this report can, for the purposes of section 21 of FSMA, otherwise lawfully be made (all such persons
together being referred to as "relevant persons"). Any investment or investment activity to which this report relates is available only to relevant
persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons who are not relevant persons must not act or rely on this report.
Hong Kong: This research report and marketing materials may be distributed in Hong Kong to institutional clients by Korea Investment &
Securities Asia Limited (KISA), a Hong Kong representative subsidiary of Korea Investment & Securities Co., Ltd., and may not otherwise be
distributed to any other party. KISA provides equity sales service to institutional clients in Hong Kong for Korean securities under its sole
discretion, and is thus solely responsible for provision of the aforementioned equity selling activities in Hong Kong. All requests by and
correspondence with Hong Kong investors involving securities discussed in this report and marketing materials must be effected through KISA,
which is registered with The Securities & Futures Commission (SFC) of Hong Kong. Korea Investment & Securities Co., Ltd. is not a registered
financial institution under Hong Kong’s SFC.
Singapore: This report is provided pursuant to the financial advisory licensing exemption under Regulation 27(1)(e) of the Financial Advisers
Regulation of Singapore and accordingly may only be provided to persons in Singapore who are "institutional investors" as defined in Section
4A of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore. This report is intended only for the person to whom Korea Investment &
Securities Co., Ltd. has provided this report and such person may not send, forward or transmit in any way this report or any copy of this report
to any other person. Please contact Korea Investment & Securities Singapore Pte Ltd in respect of any matters arising from, or in connection
with, the analysis or report (Contact Number: 65 6501 5600).

Copyright ⓒ 2022 KIS Vietnam Securities Corp. All rights reserved. No part of this report may be reproduced or distributed in any manner
without permission of KIS Vietnam Securities Corp.
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