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/6

14.
16.

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
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Thị trường phân bón trong nước 2015
Nguồn cung ổn định, nhập khẩu tăng mạnh

Chuyển động dự án

/7

/8

26.

PVFCCo đạt nhiều bước tiến tích cực
trong sản xuất kinh doanh hóa chất

Message from the Chairman
28.

Momentum generates greater growth

News
29.
33.
36.

Event highlights
Fertilizer and chemical market news
Newsflash for shareholder

Business performance

/21

38.
40.

Performance highlights
Financial statements

Fertilizer market
42.
46.

Challenges loom
for global fertilizer industry 2015
Domestic fertilizer market 2015
Stable supply, imports increasing

Project movement
50.

PVFCCo chemical sector soars

THƯ NGỎ

Vươn Xa

TIẾP BƯỚC

TẠO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Kính gửi Nhà đầu tư
và Quý cổ đông,
Khi Quý vị cầm trên tay Bản tin Nhà đầu tư
Quý 4 có lẽ cũng là thời khắc chia tay năm
cũ 2015 bước sang năm mới 2016 với nhiều
cơ hội và thách thức mới. Năm 2015 trôi qua
với nhiều dấu ấn trong công cuộc hội nhập
kinh tế của Việt Nam, đặc biệt với việc tham
gia các hiệp định thương mại tự do: FTA
ASEAN - Hàn Quốc, FTA ASEAN - Nhật Bản,
FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và WTO sẽ
tạo sức ép, lực đẩy và cơ hội để chúng ta cải
cách cơ chế, chính sách, môi trường kinh
doanh, năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt
thế mạnh, lợi thế để nền kinh tế Việt Nam
nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam
nói riêng phát triển hiệu quả, bền vững
trong nền kinh tế mở và hội nhập.
Đối với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất
Dầu khí – CTCP (PVFCCo), năm 2015 có thể
được đánh giá là một năm tiếp tục gặt hái
nhiều thành công trong quá trình xây dựng
và phát triển. Đóng góp vào thành công đó,
bên cạnh sự đồng hành, ủng hộ của Quý cổ
đông, các Nhà đầu tư; sự đoàn kết, lao động
sáng tạo của tập thể CBCNV; còn có một số
yếu tố khách quan thuận lợi đối với hoạt
động sản xuất kinh doanh của đơn vị, cụ thể:

mục chi phí tăng, cụ thể: (i) Chi phí sửa chữa
bảo dưỡng tăng dần theo tuổi thọ của Nhà
máy; (ii) Chi phí vận tải tăng khi Nhà nước
thực thi nghiêm ngặt kiểm soát tải trọng
trong vận chuyển; (iii) Chi phí thuế giá trị gia
tăng đầu vào không được khấu trừ làm tăng
giá thành sản phẩm, tăng tổng mức đầu tư
của một số dự án đầu tư; (iv) Bên cạnh đó,
các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh
liên kết không hiệu quả khiến cho Tổng
công ty gia tăng chi phí trích lập dự phòng
tổn thất đầu tư và gặp khó khăn trong việc
tái cơ cấu, thoái vốn tại các đơn vị này.

Với cơ chế giá khí, điều hành theo giá thị
trường kể từ ngày 01/4/2014, việc giá dầu
giảm và đạt mức trung bình khoảng 55
USD/thùng trong năm 2015 đã giúp Tổng
công ty giảm được đáng kể chi phí nguyên
liệu đầu vào, góp phần vào giảm giá thành
sản phẩm. Tuy nhiên, với việc giá khí đầu
vào giảm, kéo theo giá thành các sản phẩm
được chế biến từ khí giảm theo nhưng với
một độ trễ nhất định, cụ thể đối với sản
phẩm phân đạm, giá giảm và thiết lập mặt
bằng giá mới (khoảng 250-260 USD/tấn
FOB – tháng 11/2015).

Năm 2015 là năm đánh dấu bước ngoặt
trong công tác đầu tư và phát triển của
Tổng công ty, với việc khánh thành và đưa
vào vận hành thương mại Xưởng sản xuất
UFC85 (tháng 12/2015); Dây chuyền công
nghệ sản xuất thực nghiệm Urê chuyên
dụng (tháng 10/2015); và việc ký hợp đồng
EPC triển khai Tổ hợp dự án NH3 & NPK với
các Nhà thầu uy tín trong nước và thế giới
(tháng 6/2015), hứa hẹn sẽ mang lại tăng
trưởng về doanh thu, lợi nhuận cùng sự
phát triển của Tổng công ty trong năm
2016 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh thuận lợi về việc giá khí đầu vào
giảm theo cơ chế giá thị trường, trong năm
2015, Tổng công ty gánh chịu nhiều khoản

Về công tác quản trị, bên cạnh việc duy trì
có hiệu quả hệ thống quản lý hiện hành,
trong năm 2015, Tổng công ty triển khai mới

các dự án ERP giai đoạn 2 (phân hệ quản lý
sản xuất và phân hệ quản lý kế hoạch, ngân
sách), dự án KPI, 3P,… nhằm hướng tới xu
hướng quản trị tinh gọn, hiệu quả và minh
bạch. Với những cố gắng, nỗ lực đó vào
ngày 14/11/2015, tại Manila, Philippines,
Tổng công ty đã vinh dự nhận giải thưởng
“Quản trị công ty khu vực ASEAN” cho 3
công ty niêm yết có điểm quản trị công ty
đứng đầu Việt Nam theo Chương trình “Thẻ
điểm quản trị công ty khu vực ASEAN”.
Tiếp nối thành công năm 2015, Ban Quản trị,
Điều hành của Tổng công ty cam kết đề ra
các chỉ tiêu thách thức cho kế hoạch năm
2016, triển khai các giải pháp phù hợp để
hoàn thành vượt mức, về đích sớm kế hoạch
SXKD 2016 được ĐHĐCĐ giao.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín
nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông, Nhà
đầu tư với cổ phiếu DPM và với Ban Quản trị,
Điều hành của Tổng công ty. Nhân dịp năm
mới Bính Thân 2016, chúc Quý cổ đông,
Nhà đầu tư mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt
hái nhiều thành công mới.
Trân trọng,
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Chủ tịch HĐQT
LÊ CỰ TÂN

TIN TỨC

SỰ KIỆN NỔI BẬT
BỔ NHIỆM ỦY

VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC PVFCCo

TRÊN CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH VÀ GIỚI THIỆU CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM, NGÀY 31/12/2015, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVFCCo ĐÃ RA
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG ĐOÀN VĂN NHUỘM GIỮ CHỨC ỦY VIÊN
HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC PVFCCo, QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC
TỪ NGÀY 01/01/2016.
Sáng ngày 04/01/2016, tại trụ sở PVFCCo đã diễn ra Lễ
công bố và trao quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng
quản trị kiêm Tổng giám đốc PVFCCo cho ông Đoàn
Văn Nhuộm. Tới dự buổi lễ, về phía Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam, có ông Nguyễn Quốc Khánh, Quyền Bí thư
Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng
giám đốc Tập đoàn; ông Nguyễn Sinh Khang, Ủy viên
Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc; về phía
PVFCCo có ông Lê Cự Tân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng
bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cùng các
ông/bà trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban
Kiểm soát, đại diện các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các
Ban, Văn phòng, các đơn vị thành viên của PVFCCo.

Ông Đoàn Văn Nhuộm sinh năm 1963, trình độ chuyên
môn Kỹ sư trắc địa, là cán bộ đã được trưởng thành, trải
qua các vị trí cán bộ, lãnh đạo của Tổng công ty Khí Việt
Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam. Phát biểu trong buổi lễ,
Ban Lãnh đạo Tập đoàn, PVFCCo đã chúc mừng và cam
kết sẽ luôn hỗ trợ để ông Đoàn Văn Nhuộm hoàn thành
tốt nhiệm vụ tại PVFCCo, ông Đoàn Văn Nhuộm cũng
bày tỏ sự tri ân đối với sự chào đón, hỗ trợ của tập thể
PVFCCo, cam kết sẽ cầu thị và nỗ lực hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.

www.dpm.vn
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TIN TỨC

SỰ KIỆN NỔI BẬT

KHÁNH THÀNH XƯỞNG
SỰ KIỆN XƯỞNG UFC85
CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT
ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐÃ NỐI
THÊM BƯỚC TIẾN QUAN
TRỌNG CỦA PVFCCo TRONG
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
MẢNG HÓA CHẤT.
KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH ĐỦ
CÔNG SUẤT, XƯỞNG SẼ ĐEM
LẠI DOANH THU KHOẢNG
400-500 TỶ ĐỒNG/NĂM,
GÓP PHẦN GIÚP PVFCCo
MỞ RỘNG QUY MÔ
SẢN XUẤT VÀ GIA TĂNG
DOANH THU, LỢI NHUẬN
TRONG NHỮNG NĂM TỚI.

15.000
TẤN/NĂM

Công suất Xưởng UFC85,
tương đương với 25.000 tấn
Formalin/năm
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Ngày 12/12/2015 tại Bà Rịa - Vũng Tàu,
PVFCCo đã khánh thành Xưởng sản xuất
UFC85 – phụ gia thiết yếu trong sản xuất
phân đạm với sự tham dự của đại diện quan
khách từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhà
thầu, các khách hàng và các cơ quan thông
tấn, báo chí.
Xưởng sản xuất UFC85 có tổng mức đầu
tư gần 500 tỷ đồng, nằm trong khuôn viên
Nhà máy Đạm Phú Mỹ, được hoàn thành
sớm gần một tháng so với tiến độ cam kết.
Xưởng đã hoàn tất giai đoạn chạy thử vào
cuối tháng 11/2015 và trong đợt vận hành
thử, Xưởng đã sản xuất 950 tấn Formalin và
360 tấn UFC85 có chất lượng tương đương
hàng ngoại nhập, bảo đảm đúng đặc tính kỹ
thuật sản phẩm như cam kết.
Xưởng có công suất 15.000 tấn UFC85/năm,
tương đương với 25.000 tấn Formalin/năm.
Xưởng sử dụng công nghệ oxy hóa ethanol
xúc tác oxit kim loại (là công nghệ phổ biến
và hiện đại hiện nay) của nhà cung cấp bản
quyền công nghệ Haldor Topsoe – đơn vị
hàng đầu thế giới về phát minh, sáng chế
và chuyển giao các công nghệ hóa chất, lọc
dầu và cũng là nhà bản quyền công nghệ
của Xưởng NH3 – Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Nhà
thầu xây dựng Xưởng là Toyo Việt Nam thuộc
Tập đoàn Toyo - Thai Corporation Public
Company Ltd. (nay là TTCL Public Company
Ltd.), là nhà thầu đã thực hiện thành công

nhiều hợp đồng thiết kế, xây dựng, mua sắm
và lắp đặt tại Việt Nam.
UFC85 và Formalin chủ yếu được dùng trong
sản xuất phân đạm như một phụ gia chống
kết khối, tăng độ cứng cho hạt Urê, sử dụng
làm keo dán gỗ, chất bảo quản trong y tế,
thực phẩm... Trong giai đoạn đầu vận hành,
Xưởng ưu tiên sản xuất sản phẩm UFC85
cung cấp cho các nhà máy sản xuất phân
đạm trong nước, trong đó có Nhà máy Đạm
Phú Mỹ. Tổng nhu cầu của các nhà máy này
là khoảng 14.000 tấn/năm, trước đây phải
nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài.
Tiếp theo việc khánh thành, vận hành thành
công Xưởng sản xuất hoá phẩm dầu khí từ
năm 2014, sự kiện Xưởng UFC85 chính thức
đi vào hoạt động thương mại đã nối thêm
bước tiến quan trọng của PVFCCo trong
chiến lược phát triển mảng hóa chất. Khi đi
vào vận hành đủ công suất, Xưởng sẽ đem
lại doanh thu khoảng 400-500 tỷ đồng/năm,
góp phần giúp PVFCCo mở rộng quy mô sản
xuất và gia tăng doanh thu, lợi nhuận trong
những năm tới.
Để chuẩn bị thị trường, PVFCCo đã có thỏa
thuận dài hạn với các nhà máy sản xuất
phân đạm trong nước. Ngoài ra, PVFCCo
cũng tích cực tiếp xúc với các đối tác tiềm
năng khác, bao gồm cả đối tác nước ngoài
nhằm tối ưu sản lượng sản xuất và tiêu thụ.

PVFCCo NHẬN GIẢI THƯỞNG

“QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN”
Ngày 14/11/2015, tại Manila, Philippines, ông Lê Cự Tân, Chủ tịch
HĐQT PVFCCo đã đại diện Ban Lãnh đạo nhận giải thưởng “Quản
trị công ty khu vực ASEAN” cho 3 công ty niêm yết có điểm quản
trị công ty đứng đầu Việt Nam theo Chương trình “Thẻ điểm quản
trị công ty khu vực ASEAN”.
Giải thưởng “Quản trị công ty khu vực ASEAN” nằm trong dự án
đánh giá Quản trị công ty của ASEAN do Diễn đàn Thị trường Tài
chính khu vực ASEAN (ACMF) thực hiện từ năm 2012 đến nay,

nhằm mục đích đánh giá và vinh danh các công ty niêm yết dẫn
đầu về quản trị công ty trong khu vực và được kỳ vọng nâng cao
hình ảnh công ty niêm yết, khả năng thu hút đầu tư cũng như
nâng cao hình ảnh thị trường vốn, hướng tới hội nhập ASEAN.
Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm quản trị công ty được dựa trên
các thông tin đáng tin cậy mà công ty cung cấp rộng rãi như: Báo
cáo thường niên, trang thông tin điện tử của công ty, các thông
báo cho cổ đông, các Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên…

PVFCCo lần thứ 3 liên tiếp nhận
giải thưởng “Top 50 công ty
niêm yết tốt nhất Việt Nam”
Ngày 17/08/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Forbes
Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp nằm trong
“Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2015, đồng thời tổ
chức Diễn đàn của 50 lãnh đạo công ty niêm yết hàng đầu Việt nam.
Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Tổng công ty Phân bón và Hóa
chất Dầu khí (PVFCCo - Mã chứng khoán: DPM) có tên trong danh
sách được bình chọn. Danh hiệu này một lần nữa càng khẳng định
PVFCCo là một doanh nghiệp đầu ngành, tăng trưởng ổn định và
cũng là doanh nghiệp niêm yết có vị thế chủ đạo trên thị trường tài
chính, minh bạch thông tin và đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.
www.dpm.vn
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Nhà máy Đạm Phú Mỹ về đích trước kế hoạch năm 2015
Vào lúc 13 giờ ngày 07/12/2015, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã đạt sản lượng 790.000 tấn Urê quy đổi,
xuất sắc về đích trước 24,5 ngày so với kế hoạch năm 2015. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp,
Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành kế hoạch sản xuất trước thời hạn.

24,5

NGÀY
Về đích sớm 9 năm liên tiếp

PVFCCo và SNP ký hợp đồng dài hạn về
khai thác kho cảng Cái Cui
Ngày 21/12/2015, tại TP. HCM, PVFCCo và Tổng Công ty Tân Cảng
Sài Gòn (SNP) đã ký hợp đồng dài hạn về việc khai thác kho cảng
Cái Cui, phường Tân Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ. Theo đó, PVFCCo
và SNP cùng thống nhất ký Hợp đồng thuê khoán khai thác kinh
doanh kho cảng Cái Cui trong thời hạn 15 năm. Kho cảng Cái Cui có
tổng diện tích đất 6,8 ha do PVFCCo là chủ đầu tư, có khả năng tiếp
nhận tàu 20.000DWT, gồm các hạng mục chính như: kho bãi, nhà
điều hành, cầu cảng chính dài 180m rộng 25m, 2 cầu dẫn dài 65m
rộng 15m, kè bờ dài 204,4m…
Đây là sự kiện đánh dấu việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp lớn,
trong đó SNP là doanh nghiệp dẫn đầu về khai thác kho cảng và
PVFCCo với thương hiệu Phân bón Phú Mỹ là doanh nghiệp hàng
đầu trong ngành phân bón.

PVFCCo phối hợp tổ chức

chuỗi Hội thảo phòng chống phân bón giả, kém chất lượng
Chuỗi Hội thảo do PVFCCo phối hợp với Cục Quản lý thị trường - Bộ
Công Thương tổ chức tại các tỉnh Thanh Hóa, Quy Nhơn và Vũng Tàu
từ tháng 9 đến tháng 12/2015 nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ những
khó khăn vướng mắc trong việc thực thi quản lý và phòng chống
phân bón giả, kém chất lượng trên thị trường, vốn đang là một trong
những vấn đề nan giải của ngành phân bón. Tại Hội thảo, các đại biểu
đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh các chế tài phòng
chống phân bón giả, kém chất lượng trong thời gian tới.
Báo Nông nghiệp Việt Nam (ngày 16/12/2015) trích dẫn số liệu thống
kê của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, trong số những vụ phân bón giả,
kém chất lượng nhái nhãn mác đã bị phát hiện, xử lí thì phân bón
giả (tổng hàm lượng dinh dưỡng <70% so với đăng ký) chiếm 15%;
phân bón kém chất lượng (tổng hàm lượng dinh dưỡng >70% nhưng
<90% theo quy định) chiếm 35-40%; nhãn mác bao bì ghi trên bao
bì phân bón sai so với Nghị định 89/CP về nhãn mác bao bì chiếm
50-60%; nhãn mác gian lận thương mại cũng như gây nhầm lẫn cho
người sử dụng phân bón (ví dụ: Tên phân bón NPK 20.20.15 nhưng
thành phần chính chỉ là N: 6; P2O5: 6; K2O: 6) chiếm 5-10%.
8
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Bình Điền khánh thành 2 nhà máy
tại Ninh Bình và Tây Ninh

Khánh thành Nhà máy
DAP tại Lào Cai

Dự án xây dựng Nhà máy NPK Bình Điền – Ninh Bình chia làm hai giai đoạn đầu tư:
Giai đoạn 1 từ tháng 6/2014 đến 2015, thực hiện xây dựng nhà máy với công suất
200.000 tấn/năm, vốn đầu tư ban đầu 350 tỷ đồng; Giai đoạn 2 của dự án sẽ nâng công
suất nhà máy lên 400.000 tấn/năm. Vào ngày 21/10/2015, Nhà máy sản xuất phân bón
NPK Bình Điền – Ninh Bình giai đoạn 1 đã được khánh thành.

Ngày 7/11/2015, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
(VINACHEM) và Công ty Cổ phần DAP số 2 VINACHEM đã tổ chức khánh thành Nhà máy
sản xuất phân bón Diamon Photphat (DAP)
số 2.

Tiếp đó, vào ngày 22/12/2015, Bình Điền tiếp tục khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản
xuất phân bón NPK, phân bón lá và thuốc bảo vệ thực vật tại Khu công nghiệp Thành
Thành Công, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trong giai đoạn 1, Nhà máy có vốn đầu
tư là 120 tỷ đồng, tổng công suất mỗi năm 50.000 tấn phân bón NPK, sử dụng công
nghệ tạo hạt bằng thùng quay hơi nước, 2.000 tấn phân bón lá, 1.000 tấn thuốc bảo
vệ thực vật.

Dự án được khởi công xây dựng trên diện
tích 72,4 ha tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng,
huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Với quy mô
công trình công nghiệp hoá chất cấp 2
Quốc gia, dự án có tổng mức đầu tư 5.170,9
tỷ đồng. Theo thiết kế, Nhà máy có năng lực
sản xuất mỗi năm 330.000 tấn phân bón
Diamon Photphat và thời gian vận hành đạt
330 ngày/năm.

5.170,9

DAP

TỶ VNĐ

Tổng mức đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón Diamon
Photphat (DAP) số 2.
www.dpm.vn
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Indonesia khánh thành Nhà máy sản xuất phân bón lớn nhất Đông Nam Á
Ngày 19/11/2015, Tổng thống Indonesia
Joko Widodo đã khánh thành Nhà máy sản
xuất phân bón lớn nhất khu vực Đông Nam
Á – Kaltim V, được xây dựng tại khu vực
Đông Kalimantan, Indonesia.

Nhà máy Kaltim V trị giá 576 triệu USD, có sản lượng 825.000 tấn Amoniac và 1,5 triệu tấn
Urê/năm, nâng năng lực sản xuất của Công ty Inti Karya Persada Tehnik (IKPT) thuộc Tập
đoàn Toyo lên gần 3 triệu tấn Amoniac và hơn 3 triệu tấn Urê/năm. Kaltim V cũng là nhà
máy tiết kiệm năng lượng lớn nhất ở Indonesia và trong khu vực Đông Nam Á. Ước tính,
mỗi năm, nhà máy có thể tiết kiệm đến 1.500 tỷ rupiah (115 triệu USD) tiền năng lượng.

825.000

tấn

Sản lượng Amoniac Nhà máy Kaltim V

1,5

triệu tấn/năm

Sản lượng Urê Nhà máy Kaltim V
Nguồn: www.aktual.com

Chính sách phá giá đồng Nhân dân tệ
(NDT) của Trung Quốc xác lập mặt
bằng giá mới cho thị trường phân bón
tại Việt Nam
Trước việc Trung Quốc phá giá đồng NDT, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam đã nới biên độ tỷ giá ngoại tệ lên +/- 3% và tăng tỷ giá
thêm 1% khiến thị trường phân bón xác lập mặt bằng giá mới với xu
hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong nước.
Trước đây, các loại phân bón trong nước luôn cạnh tranh với phân
đạm và DAP giá rẻ từ Trung quốc, thì nay sau khi Trung Quốc phá
giá đồng NDT, giá các loại đạm trong nước và nhập khẩu hầu như
không có sự chênh lệch.
10
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Đẩy mạnh triển khai
nhiều dự án hóa chất trong năm 2015
TRONG NĂM 2015, NGOÀI CÁC DỰ ÁN HÓA CHẤT CỦA PVFCCo,
MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT ĐÃ ĐƯỢC
TRIỂN KHAI, GỒM CÓ:

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất
Việt Nam tăng trưởng 12%
trong năm 2015
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ
Công Thương cho biết ngành công nghiệp hóa chất
Việt Nam với mức tăng trưởng mỗi năm 12% đang
đứng trước cơ hội phát triển mạnh, làm chỗ dựa cho
nhiều ngành khác của nền kinh tế, đặc biệt là ngành
công nghiệp phụ trợ.
Tuy nhiên, do các nhà sản xuất trong nước có sức cạnh
tranh thấp, nguồn cung hóa chất những năm qua chủ
yếu dựa vào nguồn nhập khẩu. Theo thống kê của Bộ
Công Thương, trong năm 2014, kim ngạch nhập khẩu
hóa chất đạt 3,32 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2013.
Dự kiến, trong năm 2015 nhập khẩu hóa chất của Việt
Nam đạt 3,7 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2014.
Thực trạng này đòi hỏi ngành hóa chất nói chung và
doanh nghiệp Việt Nam nói riêng phải tập trung vào
khâu phát triển hạ tầng, xây dựng nhiều nhà máy hóa
chất đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

12

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT
AMON NITRAT

Khởi công xây dựng vào tháng 11/2011 tại Cụm Công
nghiệp xã Thái Thọ, tỉnh Thái Bình do Tổng Công ty Công
nghiệp Hóa chất Mỏ - Vinacomin (Micco) làm chủ đầu tư,
sau 4 năm xây dựng, nhà máy sản xuất Amon Nitrat với
công suất 200.000 tấn/năm đã hoàn thành và bàn giao vào
tháng 6/2015.

DỰ ÁN NHÀ MÁY HÓA CHẤT ASC
GIAI ĐOẠN 1

%

Mức tăng trưởng mỗi năm của
ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam

Khởi công xây dựng tháng 3/2015 tại Khu Công nghiệp
Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh do Công ty TNHH ASC
(Việt Nam) đầu tư 100% vốn, đây là công ty sản xuất hóa
chất hàng đầu của Thái Lan, có nhiều chi nhánh trong khu
vực Đông Nam Á.
www.dpm.vn
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PVFCCo tổ chức gặp mặt Nhà đầu tư Quý 3/2015
Ngày 30/10/2015, tại trụ sở PVFCCo, Ban Lãnh đạo PVFCCo đã gặp mặt thường kỳ với hơn
60 nhà đầu tư là những cổ đông chủ chốt, đại diện quỹ đầu tư và công ty chứng khoán
nhằm cập nhật thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh và trao đổi, giải đáp các vấn đề
nhà đầu tư quan tâm. Tại buổi gặp mặt, Ban Lãnh đạo PVFCCo đã trình bày báo cáo về kết
quả sản xuất, kinh doanh của PVFCCo trong 9 tháng đầu năm, dự báo kết quả của năm
2015, đồng thời trả lời những câu hỏi, thắc mắc của các cổ đông, nhà đầu tư về tình hình
giải ngân các dự án đầu tư, triển vọng thị trường cho các sản phẩm mới, và kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2016, tỷ lệ trả cổ tức…
Ngoài ra, vào đầu tháng 9/2015, đại diện Ban Lãnh đạo PVFCCo và Tổ IR cũng tham gia
Roadshow gặp mặt Nhà đầu tư tại San Francisco và New York, Mỹ.
12
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PVFCCo hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu các công ty thành viên
trong năm 2015
Ngày 07/10/2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX),
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PVFCCo
North) đã chính thức niêm yết 12 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán
PMB, giá khởi điểm là 12.600 đồng/cp.
Ngày 22/9/2015, Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PVFCCo
Packaging), một công ty thành viên liên kết của PVFCCo cũng chính
thức niêm yết 4,2 triệu cổ phiếu trên sàn HNX, mã giao dịch PMP với
giá khởi điểm là 16.500 đồng/cp.

Trước đó, các công ty thành viên khác của PVFCCo bao gồm Công ty
Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central,
mã chứng khoán: PCE), Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu
khí Đông Nam bộ (PVFCCo Southeast, mã chứng khoán: PSE), Công
ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam bộ (PVFCCo
Southwest, mã chứng khoán: PSW) cũng đã chính thức niêm yết cổ
phiếu trên sàn HNX.
Như vậy, trong năm 2015, PVFCCo đã hoàn thành kế hoạch niêm yết
cổ phiếu toàn bộ các công ty thành viên.

PVFCCo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
Ngày 11/12/2015, HĐQT PVFCCo đã ra Nghị quyết tạm ứng cổ tức
đợt 1 năm 2015 với mức 2.500 đồng/cổ phiếu (tương ứng 25% mệnh
giá cổ phần). Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2015
của Tổng công ty. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện việc chốt danh sách cổ
đông và chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng quy định hiện hành. Ngày
thanh toán cổ tức là ngày 26/1/2016.
Tại phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2015 vào tháng 4/2015, cổ
đông đã thông qua mức chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt.
www.dpm.vn
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC CẢ NĂM 2015
NĂM 2015 PVFCCo TIẾP TỤC ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU BƯỚC TIẾN QUAN
TRỌNG TRONG ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VỚI NHIỀU
CHỈ TIÊU ĐỀU VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM MẶC DÙ SẢN LƯỢNG
GIẢM NHẸ DO NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ DỪNG BẢO DƯỠNG TỔNG
THỂ TRONG 26 NGÀY.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
(SỐ LIỆU HỢP NHẤT)
SẢN LƯỢNG
Tổng sản lượng kinh doanh phân bón (Đạm Phú Mỹ, phân bón khác) của PVFCCo trong 9 tháng đầu năm 2015 là
898.468 tấn, đạt 79% KH năm 2015 (898.468/1.139.000 tấn) và bằng 97% so với cùng kỳ năm 2014 (898.468/927.449
tấn) chi tiết như sau:

ĐẠM PHÚ MỸ

KINH DOANH
PHÂN BÓN KHÁC

HÓA CHẤT

616.543

281.925

5.847
TẤN

TRIỆU BAO

ĐẠT 77% KH NĂM 2015
(616.543/800.000 TẤN)
VÀ BẰNG 95% SO VỚI
CÙNG KỲ NĂM 2014
(616.543/648.006 TẤN).

ĐẠT 83% KH NĂM 2015
(281.925/339.000
TẤN) VÀ
BẰNG 101% SO VỚI
CÙNG KỲ NĂM 2014
(281.925/279.443 TẤN).

ĐẠT 90% KH NĂM 2015
(5.847/6.510 TẤN)
VÀ
BẰNG 225% SO VỚI
CÙNG KỲ NĂM 2014
(5.847/1.893 TẤN).

ĐẠT 74% KH NĂM 2015
(40,9/55 TRIỆU BAO)
VÀ
BẰNG 113% SO VỚI
CÙNG KỲ NĂM 2014
(40,9/36,2 TRIỆU BAO).

TẤN

Nguyên nhân chính là do
Nhà máy ngừng sản xuất từ
26/5/2015 - 20/6/2015 để
sửa chữa bảo dưỡng tổng thể
định kỳ ảnh hưởng đến nguồn
cung phân đạm giảm sút.
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TẤN

BAO BÌ

40,9

DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN

7.617

1.203

Tổng doanh thu
9 tháng đầu năm 2015

Lợi nhuận sau thuế
9 tháng đầu năm 2015

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 là 7.617 tỷ đồng, đạt 82% KH
năm 2015, và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2014.

• Trong 9 tháng đầu năm 2015, PVFCCo tiết kiệm chi phí với tổng
số tiền là 47,52 tỷ đồng, đạt 150,42% kế hoạch đề ra.

Công tác quản trị chi phí tại PVFCCo thực hiện tốt, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2015 là 1.452 tỷ đồng,
đạt 112% KH năm 2015, và bằng 132% so với cùng kỳ năm 2014
(1.452/1.099 tỷ đồng).

• Giá thành sản xuất tại phân xưởng phân đạm 9 tháng đầu năm
2015 giảm 26% so với cùng kỳ năm 2014. Giá vốn hàng bán 9
tháng đầu năm 2015 là 5.060 tỷ đồng thấp hơn 4% so với cùng
kỳ.
• Chi phí bán hàng (CPBH) và chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQL)
9 tháng đầu năm 2015 lần lượt là 531 tỷ đồng và 368 tỷ đồng,
tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2014 (CPBH tăng 1%, CPQL tăng
2%), tuy nhiên, việc tăng chi phí này là hợp lý vì doanh thu của
PVFCCo tăng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2015 là 1.203 tỷ đồng, đạt
115% KH năm 2015 và bằng 124% so với cùng kỳ năm 2014
(1.203/968 tỷ đồng). Nguyên nhân lợi nhuận tăng so với cùng kỳ
năm 2014 là do giá khí đầu vào bình quân 9 tháng đầu năm 2015
giảm chỉ còn 4,51 USD/MMBTU, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2014
[4,51/7,17 (USD/MMBTU)]. Ngoài ra, chi phí vận chuyển bốc xếp của
PVFCCo giảm 15% so với cùng kỳ năm 2014 cũng tác động làm cho
lợi nhuận tăng lên.

GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tổng số tiền giải ngân các dự án đầu tư 9 tháng đầu năm 2015 là 882 tỷ đồng, đạt 64% KH được giao. Các dự án đều đạt tiến độ thi công theo
kế hoạch đề ra.

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2015
Tình hình sản xuất kinh doanh ước năm 2015 (số hợp nhất) như sau:
PHÂN ĐẠM
SẢN XUẤT

810.000
TẤN
VƯỢT 4% SO VỚI
KH NĂM 2015

TỔNG
DOANH THU

9.600
TỶ ĐỒNG
ĐẠT 104%
KH NĂM 2015

LỢI NHUẬN
TRƯỚC THUẾ

1.760
TỶ ĐỒNG
ĐẠT 136%
KH NĂM 2015

LỢI NHUẬN
SAU THUẾ

1.458
TỶ ĐỒNG
ĐẠT 139%
KH NĂM 2015

NHƯ VẬY, PVFCCo ĐÃ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH ĐỀ RA TRONG NĂM 2015.
www.dpm.vn
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
HỆ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
16%
12%

10,43%

8%

8,97%

13,06%
11,61%

4%
0%
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
ROE

ROA

Do mức lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2015 đều vượt so với cùng kỳ năm 2014 nên các chỉ tiêu ROA và ROE cũng tăng
so với cùng kỳ năm 2014.

KHẢ NĂNG THANH TOÁN
STT

Chỉ tiêu

9 tháng đầu
năm 2015

9 tháng đầu
năm 2014

1

Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/
Nợ phải trả ngắn hạn

7,03

4,83

2

Hệ số thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/ Nợ phải trả
ngắn hạn)

8,52

5,99

Khả năng thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh 9 tháng đầu năm 2015 vẫn duy trì ở mức cao và lớn hơn 1.
Điều này cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của PVFCCo tốt; hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng
công ty không bị ảnh hưởng bởi áp lực trả nợ khi đến hạn phải trả.
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Bản tin Nhà đầu tư . Quý 4 . 2015

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ƯỚC NĂM 2015
Với tổng doanh thu năm 2015 ước đạt 9.600 tỷ đồng, đạt 104% KH năm 2015; lợi nhuận sau
thuế đạt 1.458 tỷ đồng, vượt 39% so với KH đặt ra, các chỉ số tài chính năm 2015 đều tốt,
năng lực tài chính và kiểm soát tài chính của PVFCCo ở mức cao.
STT

Chỉ tiêu

Ước năm 2015

1

ROA

15,12%

2

ROE

17,18%

3

Hệ số thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/ Nợ phải trả
ngắn hạn)

7,69 lần

www.dpm.vn
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THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI 2015

NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN
GIÁ DẦU LAO DỐC
Theo Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), tăng trưởng toàn cầu được dự báo
sẽ đạt mức 3,5% trong năm 2015 – mức cao nhất trong vòng 30
năm qua. Đối với các nền kinh tế tiên tiến, việc hưởng lợi từ xu
hướng giá dầu giảm sẽ là động lực chính dẫn dắt tăng trưởng toàn
cầu trong năm 2015.
Sau 4 năm duy trì ổn định, giá dầu mỏ đột ngột giảm mạnh vào
thời điểm cuối năm 2014 và đầu năm 2015, chủ yếu do lượng
dầu đá phiến tại Mỹ tăng mạnh kéo theo một loạt các quyết
định duy trì sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
(OPEC). Chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, giá dầu Brent rơi từ
trên 110USD/thùng xuống chưa đầy 50USD/thùng, theo đó là sự
giảm giá của một loạt các hàng hóa khác.
Giá dầu giảm được đánh giá là có lợi cho các quốc gia không tự chủ
được nguồn nhiên liệu này và là một đòn giáng mạnh lên các nước
phụ thuộc chính vào xuất khẩu dầu mỏ. Giá dầu thấp cũng kéo theo
lãi suất và lạm phát giảm tại hầu hết các nước nhập khẩu dầu mỏ
trong năm 2015.

Nguồn: www.shutterstock.com

Dated Brent
WTI
Dubai
Tapis
ESPO

Nguồn: PVN
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Diễn biến giá dầu thế giới 2014-2015
(USD/thùng)

ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT VÀ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN
Từ đầu năm, điều kiện thời tiết đã trở nên thuận lợi hơn trong
các khu vực trồng trọt chính, tuy nhiên vẫn còn chịu một số ảnh
hưởng bất lợi như tình trạng hạn hán nghiêm trọng kéo dài trong
vài năm liên tiếp tại California (Mỹ), khu vực Tây Bắc ở Ấn Độ bị
ảnh hưởng bởi cơn mưa trái mùa và mưa đá vào đầu năm nay, hay
mùa khô đã khiến giảm diện tích đất trồng và gây năng suất kém
tại Thái Lan.
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Chỉ số giá lương thực (FPI) – hàn thử biểu của thị trường nông sản
thế giới đã sụt giảm tới 20% trong hơn 1 năm qua, từ khoảng 200-240
điểm xuống chỉ còn 162 điểm vào thời điểm tháng 10/2015. Điều này
kéo theo sự sụt giảm về giá của tất cả các loại nông sản: ngũ cốc, hạt
dầu, đường, bông sợi,… Theo dự báo của FAO, xu hướng giảm vẫn sẽ
tiếp tục – điều này đồng nghĩa với việc kim ngạch nhập khẩu lương
thực toàn cầu sẽ ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Nhu cầu phân bón thế giới đến năm 2019
(Triệu tấn)
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Nguồn: IFA

THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI 2015 - TĂNG TRƯỞNG CHẬM
TĂNG TRƯỞNG NHU CẦU Ở MỨC KHIÊM TỐN

Dự báo nhu cầu tăng trưởng phân bón qua các năm (Triệu tấn)
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Theo IFA, tăng trưởng cũng không đồng đều ở các khu vực khác
nhau trên thế giới. Trong đó, nhờ có sự ổn định hơn về địa chính trị
và kinh tế, một số khu vực đã hồi phục lại tốc độ tăng trưởng sau
nhiều năm đình trệ như Tây Á (4,7%) và Đông Âu/Trung Á (2,2%).
Khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu cũng quay trở lại đà tăng nhẹ ở mức
lần lượt 1,8% và 0,1%. Nhóm các quốc gia đang phát triển là khu
vực đạt mức tăng trưởng cao nhất, điển hình là Châu Phi (3,1%) hay
Nam Á (2%) và Đông Á (0,7%). Phân bổ tăng trưởng cũng có sự phân
hóa khá rõ rệt với các khu vực như Châu Âu hay Châu Đại Dương

Cũng theo IFA, triển vọng nhu cầu phân bón thế giới đến năm
2019 không mấy khả quan, đặc biệt tại Trung Quốc – quốc gia
chiếm hơn 30% nhu cầu phân bón thế giới. Dự báo tiêu thụ phân
bón tại Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2015 và gần như không
tăng trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

20

Mức tăng trưởng vô cùng khiêm tốn này là hệ quả của một loạt
những diễn biến bất lợi của cả nền kinh tế thế giới trong năm qua
bao gồm: Tăng trưởng chậm lại ở các quốc gia đang phát triển và
các thị trường mới nổi (Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ); Giá nông sản
thế giới tiếp tục giảm sâu; Bất ổn chính trị leo thang ở nhiều khu
vực trên thế giới…

chủ yếu tăng nhu cầu Đạm, trong khi đó, đối với Lân và Kali,
các khu vực được dự báo tăng mạnh là Nam Mỹ và Đông Á.

AV

Theo Hiệp hội Phân bón Thế giới (IFA), tăng trưởng tiêu thụ phân
bón toàn cầu năm 2015 ước tính ở mức 186,5 triệu tấn dưỡng
chất, tăng 1% so với năm 2014. Trong đó, nhu cầu phân Đạm (N)
ở mức 112,9 triệu tấn – tăng 1%, Lân (P) đạt 41,8 triệu tấn (1,1%) và
Kali (K) 31,8 triệu tấn (0,8%).

Brazil

Ấn Độ

Nguồn: IFA 2015
ĐVT: Triệu tấn

Đạm

Lân

Kali

Tổng

2012

108,3

42,3

29,3

179,9

2013

110,4

41,0

30,2

181,6

2014

111,5

41,1

31,3

183,9

Tăng trưởng

1,0%

0,2%

3,7%

1,3%

2015

112,6

41,4

31,6

185,6

Tăng trưởng

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

2019 (dự báo)

118,8

45,5

35,1

199,3

Tăng trưởng bình quân so với 2011-2013

1,3%

1,6%

2,5%

1,5%
Nguồn: IFA 2015
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TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG
Bất chấp nhu cầu chậm lại, nguồn cung phân bón
liên tục tăng trưởng trong nhiều năm qua và dự
báo đến năm 2019, tổng năng lực sản xuất của
ngành phân bón thế giới sẽ đạt gần 294 triệu tấn
dưỡng chất, với tỷ lệ vận hành đạt từ 85-90% công
suất, con số này tương đương với 250-265 triệu tấn
sản phẩm.
Theo số liệu của IFA, nguồn cung tiếp tục tăng trong
5 năm tới khi hơn 200 dự án đầu tư mới và mở rộng
công suất phân bón đi vào hoạt động, với tổng mức
đầu tư lên đến 150 tỷ USD. Trong đó, số dự án phân
Đạm chiếm 19%, Lân 21% và Kali 31%.

Dự báo nguồn cung phân bón qua các năm (Triệu tấn)
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Nguồn: IFA

Sử dụng cho mục đích khác

ĐỐI VỚI URÊ

ĐỐI VỚI KALI

Urê là một trong những sản phẩm chủ đạo của phân đạm – chiếm
tới trên 55% tổng sản lượng phân đạm sản xuất.

Năng lực sản xuất MOP năm 2015 ước đạt 87 triệu tấn và dự báo
sẽ tăng lên 103 triệu tấn vào năm 2019 – cao hơn 18% so với năm
2014. Theo IFA, đến năm 2020, sẽ có thêm khoảng 25 dự án sản
xuất Kali đi vào hoạt động, 98% trong số đó là để sản xuất MOP. Sản
lượng MOP sẽ vẫn tập trung ở các quốc gia/khu vực có các nguồn
mỏ lớn như Canada, Nga, Belarus…

Sản lượng Urê thế giới năm 2015 ước đạt 165 triệu tấn, giảm nhẹ
0,6% so với cùng kỳ 2014. Đây là năm thứ 2 liên tiếp chứng kiến sự
sụt giảm đối với sản lượng Urê. Nguyên nhân của hiện tượng này là
do dư cung khá lớn ở phân khúc phân Urê trong bối cảnh nhu cầu
yếu tại hầu hết các thị trường.
Bất chấp tình trạng dư cung khá nghiêm trọng, từ nay đến năm
2019, dự kiến sẽ có thêm hơn 60 nhà máy Urê đi vào sản xuất – 20
trong số đó ở Trung Quốc, tăng tổng sản lượng Urê toàn cầu lên
mức 252 triệu tấn sản phẩm vào năm 2019 – cao hơn 21% so với
năm 2014.
Ngoài Trung Quốc, Đông Á, Châu Phi và Bắc Mỹ cũng là những khu
vực chứng kiến nhiều sự tăng trưởng, trong đó, Đông Á tăng 15,3
triệu tấn, Châu Phi 8 triệu tấn và Bắc Mỹ 6,7 triệu tấn.

ĐỐI VỚI PHÂN LÂN
Trong năm 2015, năng lực sản xuất phân bón từ Lân ở mức trên 30
triệu tấn P2O5 – tương đương với khoảng 63,6 triệu tấn sản phẩm
trong đó sản phẩm chủ đạo vẫn là DAP và MAP với sản lượng lần
lượt là 16 triệu tấn và 12 triệu tấn.
Từ nay đến năm 2019, dự kiến sẽ có thêm 30 nhà máy chế biến
và khai thác đá Phosphate đi vào sản xuất, chủ yếu ở 3 quốc gia là
Trung Quốc, Ma Rốc và Ả Rập Xê Út. Theo đó, sản lượng dự kiến đến
2019 sẽ đạt gần 50 triệu tấn P2O5 – 85% trong số này sẽ được dùng
để sản xuất phân bón.

THỊ TRƯỜNG GIÁ CẢ
ĐỐI VỚI URÊ: Thị trường Urê thế giới liên tục diễn
biến theo chiều hướng suy giảm trong 4 tháng
đầu năm 2015 và chỉ bắt đầu ấm dần lên vào
giữa Quý 2 và giữ xu hướng tăng khá mạnh trong
tháng 6/2015.

Giá Urê hạt trong thế giới đến tháng 11/2015 (USD/tấn)
340
320
300

Tuy nhiên, bắt đầu bước vào tháng 7, thị trường đảo
chiều và liên tục đi xuống trong Quý 3 do nhu cầu
yếu trong khi vẫn chịu áp lực dư cung lớn. Mức giá
trong Quý 4/2015 được dự báo ở mức 256 USD/tấn
FOB. Cũng theo CRU, giá Urê hạt trong và hạt đục tại
các khu vực Biển Đen, Baltic, Trung Quốc và Trung
Đông sẽ giảm trong tháng 10, chững lại ở thời điểm
cuối năm và chỉ tăng khi năm 2016 bắt đầu.
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ĐỐI VỚI DAP: Giá DAP thế giới duy trì ổn định cho tới hết Quý 3/2015 trước khi giảm mạnh vào giữa và cuối tháng 9. Nguyên nhân của
hiện tượng này được cho là do nhu cầu tại 2 thị trường lớn là Brazil và Ấn Độ không tăng mạnh như kỳ vọng. Theo dự báo của CRU, giá
DAP sẽ tiếp tục giảm cho đến hết tháng 11 và tăng trở lại vào tháng 12.

Diễn biến thị trường DAP thế giới năm 2015
(USD/tấn)
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Nguồn: CRU Fertilizer Week
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TRIỆU TẤN
DƯỠNG CHẤT

Tổng năng lực sản xuất của ngành
phân bón thế giới dự báo đến năm 2019

ĐỐI VỚI KALI: Thị trường Kali thế giới không có nhiều biến động mạnh trong năm 2015. Tuy nhiên, giá giảm đều qua các tháng và hiện
đã thấp hơn so với thời điểm đầu năm từ 20-30 USD/tấn. Đây được xem là biến động đi ngược lại với hầu hết các dự báo tăng trưởng vào
cuối năm 2014. Nguyên nhân của sự sụt giảm ngoài kỳ vọng này là do nhu cầu mùa vụ thế giới suy giảm cũng như tình hình biến động
tỷ giá tại các quốc gia có nhu cầu lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ.

Thị trường MOP thế giới năm 2015
(USD/tấn)
Vancouver (USD/triệu tấn)
Biển Baltic (USD/triệu tấn)
Kali hạt đục FOB Biển Baltic
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Kali hạt đục FOB Vancouver
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Nguồn: CRU Fertilizer Week
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THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN

NGUỒN CUNG ỔN ĐỊNH,
NHẬP KHẨU TĂNG MẠNH

THỊ TRƯỜNG
PHÂN BÓN
TRONG NƯỚC 2015

Tình hình kinh tế vĩ mô
Năm 2015 được đánh giá là năm nền kinh tế Việt Nam có sự phục hồi một cách rõ nét so với
cùng kỳ năm 2014. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm, tốc độ
tăng GDP đạt 6,5% - mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước.
%

Tăng trưởng GDP Việt Nam

Dự báo

Tỷ USD
250

7,5
7

200

6,5
150

6
5,5

100

5
50

4,5

Nguồn:
Ngân hàng thế giới (WB)
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Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Việt Nam có thể đạt được con số ấn
tượng này nhờ 3 nguyên nhân chính:
• Thứ nhất: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được giữ ở mức thấp, các chính sách
tiền tệ, tài khóa phù hợp với diễn biến thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân
tăng 0,74% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng giá thấp nhất so với cùng kỳ hàng chục
năm qua. Tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 10,78%, cao hơn gần 1% so
với tốc độ tăng tiền gửi.
• Thứ hai: Dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh, trong đó tập trung nhiều vào
lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, giúp hai lĩnh vực này có mức tăng trưởng ấn tượng.
Đến hết tháng 9, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 909,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5%
so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 120,7 tỷ USD, tăng 9,6%
so với cùng kỳ năm 2014.
• Thứ ba: Nhu cầu tiêu dùng nội địa đã tăng lên, người dân sẵn sàng chi tiền hơn và điều
này giúp ích cho phát triển kinh tế. Theo Ngân hàng ANZ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng
Việt Nam ANZ - Roy Morgan tăng 5,8 điểm, đạt 141,1 điểm trong tháng 10, cao hơn mức
trung bình dài hạn (135,9 điểm).
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ĐỐI VỚI GIÁ DẦU KHÍ: Giá các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam
chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá thế giới, với tham chiếu giá giao dịch
tại Singapore. Trong năm 2015, giá dầu thế giới và trong nước phục
hồi nhẹ sau khi giảm sâu vào năm ngoái, năm nay có thời điểm giá
xăng A95 và A92 tăng lên tới gần 90USD/thùng. Tuy nhiên, biên độ
tăng nhìn chung không lớn và có xu hướng giảm dần vào thời điểm
cuối năm 2015.

Tình hình thị trường phân bón

Diễn biến giá các sản phẩm dầu mỏ tại Singapore năm 2015
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NHU CẦU TĂNG TRƯỞNG CHẬM
Theo ước tính của Bộ NN&PTNT, nhu cầu phân bón ở Việt Nam năm
2015 đạt trên 11 triệu tấn, duy trì mức tăng trưởng khoảng 4% so
với năm 2014. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này không đồng đều với
các loại phân bón khác nhau. Trong khi nhu cầu Lân, SA, NPK giữ
nguyên thì các loại phân khác như Đạm, Kali, DAP lại tăng nhẹ. Theo
đó, phân đạm khoảng 2,35 triệu tấn, DAP và SA khoảng 1 triệu tấn,
Kali 1,1 triệu tấn.

%

Diễn biến nhu cầu phân bón Việt Nam 2003-2015 (Nghìn tấn)
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Ngoài ra hiện tại, nhu cầu của nông dân đối với phân bón hữu cơ,
phân vi sinh cũng đang có chiều hướng tăng lên do nhu cầu cải
tạo đất cũng như phát triển nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó,
để xuất khẩu nông sản sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật,
Hàn Quốc... trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP, nông dân buộc
phải tuân thủ các tiêu chuẩn canh tác tiên tiến theo đó sử dụng ít
phân bón hóa học, tăng phân bón hữu cơ. Ước tính nhu cầu sử dụng
phân hữu cơ hàng năm ở Việt Nam khoảng 600.000 tấn các loại,
tập trung ở một số vùng lớn, bao gồm:
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ĐVT: Tấn
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NGUỒN CUNG NỘI ĐỊA ỔN ĐỊNH
NGUỒN CUNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC NĂM 2015
TIẾP TỤC DUY TRÌ ĐƯỢC SỰ ỔN ĐỊNH VÀ GIẢM NHẸ
Ở KHU VỰC PHÂN ĐẠM.

Diễn biến nguồn cung phân đạm Việt Nam 2003-2015 (Nghìn tấn)

Đối với phân đạm: Năng lực sản xuất trong nước
năm 2015 ước đạt 2,660 triệu tấn/năm, bao gồm Đạm
Phú Mỹ 800.000 tấn, Đạm Cà Mau 800.000 tấn, Đạm
Hà Bắc 500.000 tấn, Đạm Ninh Bình 560.000 tấn. Tuy
nhiên, trên thực tế, sản lượng sản xuất phân đạm năm
2015 ước tính thấp hơn kế hoạch và công suất thiết kế.
Theo số liệu của Agromonitor, ước tính đến hết tháng
10/2015, tổng sản lượng phân đạm đạt gần 1,8 triệu
tấn - thấp hơn 1,3% so với cùng kỳ năm 2014.
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Nguồn: Vinachem, PVFCCo

Đối với phân Lân: Hiện tại, Việt Nam có đủ khả
năng đáp ứng nhu cầu trong nước với sản lượng
1,2 triệu tấn Supe Lân từ 3 nhà máy: Lâm Thao công suất
800.000 tấn/năm, Lào Cai 200.000 tấn/năm và Long
Thành 200.000 tấn/năm. Sản xuất Lân nung chảy hiện
tại vào khoảng 600.000 tấn/năm bao gồm Nhà máy
Văn Điển và Nhà máy Ninh Bình.

Diễn biến Cung/ Cầu phân bón Việt Nam
3.000

Nghìn tấn dưỡng chất

Đối với phân DAP: Hiện nay, Việt Nam có 2 nhà
máy sản xuất DAP là Nhà máy DAP Đình Vũ và Nhà
máy DAP Lào Cai với tổng công suất thiết kế đạt
600.000 tấn/năm. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tập
đoàn Hóa chất Việt Nam, ước tính trong năm 2015, sản
lượng DAP của Tập đoàn chỉ đạt gần 400.000 tấn.
Đối với phân NPK: Tổng công suất thiết kế vào
khoảng 4 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, sản lượng thực tế
trung bình năm chỉ đạt khoảng 75% - tương đương
3 triệu tấn. Trong đó, không thể không kể tới một thực
tế là phần lớn các nhà máy sản xuất NPK đều sử dụng
công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm không cao.
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Cân bằng

Hiện tại, về mặt lý thuyết, Việt Nam đã dư cung đối với phân đạm và NPK nhưng
theo số liệu của IFA, nếu xét theo dưỡng chất, sản xuất trong nước của Việt Nam
vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ.

NHẬP KHẨU TĂNG MẠNH
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan (TCHQ), tính đến
hết tháng 10/2015, lượng phân bón nhập khẩu đạt
3,698 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014. Đặc
biệt, chỉ tính riêng phân đạm, 10 tháng đầu năm 2015,
ước tính khối lượng nhập khẩu đạt trên 384.000 tấn
– tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng
trong tháng 10, đã có hơn 130.000 tấn phân đạm nhập
khẩu qua các cảng – cao nhất kể từ năm 2013.

Bên cạnh phân đạm, NPK cũng là loại phân bón được nhập nhiều trong 10 tháng
2015, ước tính tổng khối lượng đạt 333.000 tấn – tăng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu các loại phân bón khác lại có dấu hiệu giảm, lớn
nhất là DAP với tổng kim ngạch chỉ bằng 87% so với năm 2014.
Về nguồn hàng, Trung Quốc tiếp tục là nhà cung cấp phân bón lớn nhất cho Việt
Nam với tổng kim ngạch đạt 473 triệu USD các loại tính đến hết Quý 3, tiếp theo
sau là Liên bang Nga với 118 triệu USD.
ĐVT: USD

Khối lượng nhập khẩu phân bón đến hết tháng 10/2015 (Nghìn tấn)
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DIỄN BIẾN GIÁ
Giá phân đạm: Thị trường phân đạm bước vào năm 2015 với
không nhiều biến động so với cuối năm 2014. Mức giá thấp do ảnh
hưởng chung của thị trường thế giới cũng như nhu cầu trong nước
không lớn. Mặt bằng giá được duy trì ổn định đến hết Quý 2 trước
khi rơi vào tình trạng “khan” hàng cục bộ dẫn đến “sốt” giá trong thời

gian ngắn ở thời điểm tháng 7. Bước sang cuối Quý 3 đầu Quý 4, thị
trường giảm trở lại do ảnh hưởng của giá dầu và nhu cầu thấp do
hết vụ. Hai tháng cuối năm 2015, thị trường phân đạm trong nước
được dự báo sẽ tăng nhờ nhu cầu ở vụ Đông Xuân, tuy nhiên mức
tăng không lớn.

Giá Đạm tại thị trường Tây Nam Bộ từ 2014-10/2015 (Đồng/kg)
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Đạm Cà Mau

Giá Kali: Do không tự chủ được nguồn cung nên Kali bán trên thị
trường Việt Nam hoàn toàn được nhập ngoại, do vậy thị trường Kali
trong nước biến động theo thị trường thế giới, cân đối theo nhu
cầu trong nước và tình trạng tồn kho của các nhà phân phối. Nhìn
chung kể từ đầu năm, giá Kali không có nhiều biến động, giá Kali
bột duy trì ở mức thấp, Kali miểng có tăng nhưng không đáng kể.
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Giá DAP: Khá ổn định kể từ đầu năm, tăng nhẹ trong tháng 6 bất
chấp lượng hàng lớn từ các cửa khẩu biên mậu và nhu cầu trong
nước yếu. Mặc dù vậy, mức tăng không lớn và chỉ kéo dài trong
thời gian khoảng 1 tháng. Kể từ tháng 8, giá DAP giảm nhẹ về
mức đầu năm, duy trì ở mức khoảng 10.700 đồng/kg đối với DAP
Trung Quốc.

Giá bán lẻ tại chợ Trần Xuân Soạn 2014-2015 (Đồng/kg)
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Nguồn: Agromonitor
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CHUYỂN ĐỘNG DỰ ÁN

PVFCCo

ĐẠT NHIỀU
TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH HÓA CHẤT
VƯỢT QUA MỘT NĂM ĐẦY THÁCH THỨC, PVFCCo ƯỚC SẼ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CẢ NĂM
2015 VỚI LỢI NHUẬN KHẢ QUAN HƠN NĂM 2014. TRONG ĐÓ, MẢNG HÓA CHẤT NỔI BẬT VỚI
CÁC CHỈ TIÊU ƯỚC CẢ NĂM ĐỀU VƯỢT KẾ HOẠCH. CỤ THỂ:

Tình hình kinh doanh hóa chất của PVFCCo năm 2014-2015
2014
Hóa chất

2015
Tỷ lệ sản lượng
TH/KH

Doanh thu
2015/2014

Thực hiện
(Tấn)

Doanh thu
(Tỷ đồng)

Kế hoạch
(Tấn)

Thực hiện
(Tấn)

Doanh thu
(Tỷ đồng)

NH3

14.000

181

25.000

25.700

280

103%

155%

Khác

3.053

148

3.300

3.354

164

101%

111%

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm hóa chất PVFCCo

3.354

TẤN

Sản lượng của Xưởng hóa phẩm
dầu khí năm 2015

164
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Trong Quý 4/2015, PVFCCo cũng đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị sản phẩm và
thương hiệu hóa chất PVFCCo. Từ ngày 2-5/12/2015, tại TP. HCM, PVFCCo đã
tham gia gian hàng tại Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Công nghiệp Hóa
chất lần thứ 10 tại Việt Nam. Gian hàng trưng bày về quá trình hình thành
phát triển, những sản phẩm hóa chất tiêu biểu của PVFCCo và những dự án
đang triển khai đã được nhiều nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước quan
tâm, tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh.
Tiếp đó, từ ngày 12-13/12/2015 tại Vũng Tàu, PVFCCo đã tổ chức Hội nghị
khách hàng hóa chất năm 2015 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công
Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các khách
hàng, đối tác trong lĩnh vực hóa chất của PVFCCo.

TỶ VNĐ

Doanh thu hóa chất khác năm 2015
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Hiện nay, Amoniac là hóa chất kinh doanh chính của PVFCCo, sẽ dần
tăng trưởng trong những năm tới. Năm 2015, PVFCCo sản xuất, kinh
doanh khoảng 25.700 tấn NH3 với doanh thu 280 tỷ đồng. Đến năm
2017, khi xưởng Amoniac của Nhà máy Đạm Phú Mỹ được nâng công
suất thêm 90.000 tấn/năm thì dự kiến lượng Amoniac thương mại của
Tổng công ty hàng năm khoảng 50.000 – 90.000 tấn. Để linh hoạt hình
thức xuất bán Amoniac, PVFCCo đang xem xét việc đầu tư hệ thống
ống xuất ra cảng bên cạnh hình thức xuất xe bồn hiện hữu. Về hóa chất
khác, năm 2015, PVFCCo tiếp tục vận hành tốt Xưởng hóa phẩm dầu
khí hợp tác với Baker Hughes, sản lượng của hóa chất này là 3.354 tấn,
doanh thu đạt 164 tỷ đồng.

Với việc khánh thành Xưởng sản xuất UFC85 vào tháng 12/2015 và phù hợp
với diễn biến của thị trường năm 2016, PVFCCo đặt kế hoạch sản xuất kinh
doanh hóa chất trong năm 2016 cụ thể như sau:

Kế hoạch kinh doanh hóa chất của PVFCCo năm 2016
2016

Hóa chất

Kế hoạch (Tấn)

Doanh thu (Tỷ đồng)

UFC85

13.500

188

NH3

20.000

230

Khác

2.400

120

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ ĐÁNH GIÁ CAO SỰ CỐ GẮNG CỦA PVFCCo
TRONG THỜI GIAN QUA ĐÃ NỖ LỰC PHÁT TRIỂN MẢNG HOÁ CHẤT, TỪNG
BƯỚC HOÀN THIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN. MẶC DÙ NĂM 2015 LÀ MỘT
NĂM ĐẦY KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VỚI NGÀNH DẦU KHÍ, ĐẶC BIỆT LÀ
VIỆC GIÁ DẦU GIẢM SÂU, NHƯNG ĐẾN NAY, TẬP ĐOÀN ĐÃ HOÀN THÀNH
VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO. THÀNH CÔNG NÀY CÓ PHẦN ĐÓNG
GÓP QUAN TRỌNG CỦA PVFCCo VÀ CÁC KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC TRONG
MẢNG HOÁ CHẤT. TẬP ĐOÀN SẼ HỖ TRỢ ĐỂ PVFCCo PHÁT TRIỂN HƠN
NỮA MẢNG HOÁ CHẤT, XỨNG ĐÁNG VỚI NĂNG LỰC CỦA MÌNH, KỲ VỌNG
CỦA TẬP ĐOÀN VÀ KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC.

Trích dẫn phát biểu của ông Nguyễn Sinh Khang - Phó Tổng Giám đốc PVN
tại Hội nghị khách hàng Hóa chất của PVFCCo ngày 12/12/2015.

Xúc tiến đầu tư các dự án hóa chất mới
Tuy còn khiêm tốn nhưng mảng hóa chất của PVFCCo đang từng
bước phát triển cả về quy mô và chủng loại, bởi lẽ Tổng công ty
rất quan tâm, chú trọng vào việc nghiên cứu đầu tư các dự án
hóa chất tiềm năng, tận dụng các thế mạnh của Tổng công ty và
ngành dầu khí.

Cùng với Xưởng sản xuất hóa phẩm dầu khí, Xưởng sản xuất
UFC85, Nhà máy CO2 thực phẩm (PVFCCo bán khí CO2 nguyên liệu
và góp 5% vốn đầu tư, sẽ vận hành thương mại vào Quý 1/2016),
PVFCCo đang chuẩn bị triển khai một số dự án hóa chất khác.
Cụ thể như sau:

Các dự án Hóa chất PVFCCo chuẩn bị triển khai (giai đoạn 2016-2020)
STT

Tên dự án

Công suất
(Nghìn tấn/năm)

Tổng mức đầu tư
(Triệu USD)

Hình thức
đầu tư

1

Dự án Xưởng sản xuất nước Oxy già (H2O2), nồng độ 27,5%kl

30

21

Tự đầu tư

2

Dự án Nhà máy sản xuất Polystyrene (PS)

300

170

Tự đầu tư

3

Dư án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP)

400

717

Hợp tác

4

Dự án Nhà máy sản xuất Amoniac (NH3)

450-600

600

Hợp tác

Thuận lợi nhiều nhưng thách thức cũng không ít, chắc chắn
PVFCCo sẽ đương đầu với rất nhiều thử thách, trong đó phải kể đến
sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường kinh doanh hóa chất trong
nước, từ các nhà sản xuất kinh doanh nội địa đến các nhà sản xuất
kinh doanh ngoài nước đầu tư tại Việt Nam và từ hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, với định hướng phát triển đúng đắn, linh hoạt, nắm
bắt tốt các thời cơ cùng với tiềm lực sẵn có, PVFCCo tin tưởng
rằng trong tương lai không xa lĩnh vực sản xuất và kinh doanh
hóa chất của Tổng công ty sẽ phát triển và xứng tầm với mảng
phân bón.
www.dpm.vn
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

Generates
MOMENTUM

GREATER GROWTH

Dear Investors
and Shareholders,
As you are reading the 4Q Investors Bulletin,
it is perhaps the moment to bid farewell to
2015 and welcome the new 2016. It will
be another year of new opportunities and
challenges. The year 2015 made significant
milestones in Vietnam’s economic
integration. Especially, the signing of free
trade agreements (FTAs), including ASEANKorea, ASEAN-Japan, Vietnam-Eurasian
Economic Union, Trans-Pacific Partnership
Agreement (TPP), and trade communities
such as ASEAN Economic Community
(AEC) and WTO. These trade developments
will bring both opportunities and
challenges for Vietnam. It is an urgent
call for reforms, policy updates, business
transformation, environment awareness,
and competitiveness. It is timely that we
use our core competencies to help the
Vietnam economy to grow in efficiency,
productivity and sustainably, in an open
and integrated global economy.
It was a successful year for PetroVietnam
Fertilizer and Chemicals Corporation
(PVFCCo) in 2015 as it continued its positive
growth. The success can be attributable to
the strong support from shareholders and
investors, creativity and the diligence of all
staff. There were also external factors that
contributed to our sterling performance.
Gas price were allowed to float freely
based on market forces of supply and
demand since 2014. The oil price fell to
an average USD 55/barrel in 2015 and
enabled PVFCCo to significantly cut its
input cost, thereby reduced the product
price. The decreased in cost of input
gas reduced production costs, with a
certain time lag. For example, the price of
Urea products reduced to a new rate of
USD 250-260/ton FOB in November 2015.
Although PVFCCo benefited from a
reduction in gas input cost, it suffered
from higher operating cost. It included
28
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(i) Higher repair and maintenance cost
resulting from an aging plant; (ii) Rising
transport cost, as the policy was set for
weight control; (iii) Rising production
cost and investment, in the form of cash
injection into projects as a result of nondeductible value added tax; (iv) And,
write-offs for inefficient investments. The
final result was organization restructuring
and withdrawal from such investments.
There were several highlights in 2015.
The UFC85 Unit and Specialized Urea
Pilot Production Technology Line were
launched. The contract was signed
with reliable local and international
contractors for Engineering, Procurement
and Construction (EPC) of NH3–Phu My
NPK Complex. These developments
are expected to secure greater higher
revenues in the years to come.
In 2015, PVFCCo continued to apply
modern management. The Stage 2
of ERP (for production, planning, and
budgeting) was implemented. The KPI and
3P projects, among others, brought forth
a streamlined, efficient and transparent
governance system. The efforts of PVFCCo
did not go unrecognized. On 14 November
2015, PVFCCo was honored with a

ASEAN Corporate Governance Award in
Philippines. It was granted to Vietnam’s
Top 3 publicly-listed companies with the
highest corporate governance scores
based on ASEAN Corporate Governance
Scorecard.
Following the significant achievements of
2015, the Board of Directors and the Board
of Management, set challenging targets
for the 2016. The Boards shall endeavor
to apply appropriate management
approaches to exceed the targets and
also to achieve the targets earlier than
set by the Annual General Meeting of
Shareholders.
We wish to express our sincere appreciation
for the trust, understanding, and support
of our shareholders and investors towards
DPM stock, our Board of Directors, and the
Board of Management. As we welcome the
New Year of 2016, we wish all good health,
happiness and success.
Sincerely,
Chairman
LE CU TAN

NEWS

EVENT HIGHLIGHTS
APPOINTMENT OF BOD

MEMBER AS PRESIDENT
AND CEO OF PVFCCo

PVFCCo BOD HAS ANNOUNCED ON 31 DECEMBER 2015, THAT
MR. DOAN VAN NHUOM HAS BEEN APPOINTED AS PRESIDENT AND
CEO OF PVFCCo WITH EFFECT FROM 01 JANUARY 2016. IN THIS
ROLE, HE WILL ALSO BE A MEMBER OF THE BOD. THE DECISION
WAS MADE IN ACCORDANCE WITH THE STATUTORY DECISION AND
MANDATE OF PETROVIETNAM.
A ceremony was held at PVFCCo Headquarter on 04
January 2016, to officiate the appointment. Mr. Doan
Van Nhuom was selected to assume the roles President
and CEO of PVFCCo and as a BOD Member concurrently.
The participants of the ceremony included Mr. Nguyen
Quoc Khanh, Acting Communist Party Committee
Secretary and Acting BOD Chairman and President
and CEO of PetroVietnam; Mr. Nguyen Sinh Khang,
Communist Party Executive Committee Member
and Vice President of PetroVietnam. This ceremony
welcomed Mr. Le Cu Tan, a Communist Party Executive
Committee Member, Communist Party Committee
Secretary, BOD Chairman of PVFCCo. Other participants
include, members of the Communist Party, BOD, BOM,
Board of Control, and representatives from unions,
departments, offices and affiliates of PVFCCo.

Born in 1963, Mr. Doan Van Nhuom is a qualified in
engineering geology. He has significant experience in
PV Gas and PV Oil for many years. The congratulatory
addresses of the management of PetroVietnam and
PVFCCo also marked the commitment to support
Mr. Doan Van Nhuom in his leadership of PVFCCo. In
response, he took this occasion to express his gratitude
to the warm welcome and ardent support from
PVFCCo and emphasized his commitment to deliver
the assigned tasks, role and responsibilities.

www.dpm.vn
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NEWS

EVENT HIGHLIGHTS

PVFCCo STARTS
THE COMMERCIAL
OPERATION OF UFC85 UNIT
HAS MARKED ANOTHER
IMPORTANT MILESTONE
OF THE PVFCCo’S
CHEMICAL STRATEGY
IMPLEMENTATION.
WHEN OPERATING AT FULL
CAPACITY, THE UNIT IS ABLE
TO SECURE A REVENUE
OF VND 400-500 BILLION
PER YEAR, THEREBY
CONTRIBUTING TO THE
ENTERPRISE’S GROWTH
IN PRODUCTION, SALES
AND PROFITABILITY
IN THE NEAR FUTURE.

15,000
TONS/YEAR

The UFC85 Unit’s capacity,
equals to 25,000 tons of Formaldehyde
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UNIT

On 12 December 2015, PVFCCo held a
ceremony to start UFC85 Unit in Ba RiaVung Tau. The chemical is an essential
additive for Urea production. Participants
of the ceremony included PetroVietnam
representatives, contractors, strategic
partners, customers, mass media and the
press.
The UFC85 Unit was invested with VND 500
billion. It is located within Phu My Fertilizer
Plant. The commissioning of the Unit was
completed ahead of schedule. A pilot
production ended in November 2015, with
an output of 950 tons of Formaldehyde and
360 tons of UFC85. The output quality was
comparable to imported products thereby
having fully met benchmark specifications.
The UFC85 Unit’s capacity is 15,000 tons
per year and this equals to 25,000 tons of
Formaldehyde. It uses methanol oxidation
technology with a metal oxide catalyst.
This well-established method is licensed by
Haldor Topsoe, a worldwide leading licensor
in invention and technology transfer in
petrochemical and oil refining sector. It is
also the licensor for NH3 Production Unit in
Phu My Fertilizer Plant. The main contractor
is Toyo Vietnam, a member of Toyo-Thai
Corporation Public Company (TTCL),
which has successfully executed many EPC
contracts in Vietnam.

UFC85 and Formaldehyde are mainly used
for Urea production as an anti-caking and
enhancement agent, and as a glue for wood
processing, or as a preservative for medical
and food. During its initial production, the
priority was to supply to local Urea fertilizer
plants, including Phu My Fertilizer Plant.
The total demand of the chemical in these
plants is 14,000 tons/year. Previously the
demand was met by imports.
Following the successful opening and
operation of Petrochemical Factory in 2014,
the commercial operation of UFC85 Unit
has marked another important milestone
of the PVFCCo’s chemical strategy
implementation. When operating at full
capacity, the Unit is able to secure a revenue
of VND 400-500 billion per year, thereby
contributing to the enterprise’s growth in
production, sales and profitability in the
near future.
To meet market demand, PVFCCo has
signed a long-term supply agreement with
local Urea plants. Also the enterprise has
actively engaged with potential partners,
both at home and abroad, in an effort to
optimize production and sales.

PVFCCo HONORED WITH

“ASEAN CORPORATE GOVERNANCE AWARD”
On 14 November 2015, Mr. Le Cu Tan, Chairman of the Board,
received the ASEAN Corporate Governance Award on behalf of
PVFCCo. This award is granted to Vietnam’s Top 3 publicly-listed
companies with highest corporate governance scores based on
the ASEAN Corporate Governance Scorecard.
The Award, arose from the ASEAN Corporate Governance
assessment initiative conducted by ASEAN Capital Markets Forum

(ACMF) since 2012, where ASEAN public listed companies are
assessed and ranked. The profile of well-governed companies
will be showcased. With the advent of the ASEAN economic
community, the regional capital markets wish to enhance the
investment grade of public listed companies. The assessment and
ranking criteria is based on reliable published information found in
Annual Reports, websites, shareholder announcements, minutes
and resolutions of AGMs, among others.

PVFCCo awarded “Top 50 Best Listed
Companies in Vietnam” for the third
consecutive year
On 17 August 2015, Forbes Vietnam held “Top 50 Vietnam Listed
Companies 2015” award ceremony in Ho Chi Minh City. In parallel,
there was Leadership Forum for the 50 leaders. PetroVietnam
Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo - Stock code: DPM)
was listed for an award. This is the third consecutive year for PVFCCo.
This has re-affirmed industry leadership of PVFCCo with stable
growth as well as its pre-eminent position in the market for its
information disclosure, profitability, and investment return.

www.dpm.vn
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Phu My Fertilizer Plant achieved targets ahead of schedule
At mid-day 07 December 2015, Phu My Fertilizer Plant reached the annual planned output of
790,000 tons of Urea, 24.5 days sooner. This is the consecutive ninth year that it has reached the
planned output ahead of schedule.

24.5

DAYS
Nine consecutive years
of achieving targets ahead
of schedule

PVFCCo and SNP penned long-term
contract on Cai Cui Terminal Operation
PVFCCo and Saigon Newport Corporation (SNP) signed a longterm contract on operating Cai Cui Terminal at Can Tho City, on 21
December 2015 in HCMC. Accordingly, PVFCCo and SNP agreed to
lease and operate Cai Cui Terminal for a period of 15 years. PVFCCo
has invested in the Cai Cui Terminal which is located on a total land
area of 6.8 ha, with a warehouse, offices, wharf with 180m in length
and 25m in width, two ramp bridges with 65m in length and 15m
in width, and a 204.4m jetty. This terminal has the capacity to dock
20,000DWT ships.
This event marks a significant milestone between two big
enterprises. SNP is a leading terminal operator and PVFCCo is a
leader in the fertilizer industry.

PVFCCo held conferences

against counterfeit and substandard fertilizers
The conferences were held by PVFCCo and the Ministry of Industry
and Trade (Market Management Department) in Thanh Hoa, Quy
Nhon and Vung Tau from September to December 2015. There were
discussions to take measures to prevent counterfeit and low-quality
fertilizers. This is a major challenge in the fertilizer industry. There were
several proposals and comments given by participants to strengthen
sanctions on fake and substandard products.
According to the Vietnam Fertilizer Association (Vietnam Agriculture
News on 16 December 2015), there were counterfeit and
substandard fertilizer products, including pirated popular brands
detected in the market. Statistics showed that there is 15%
of counterfeits, with nutrient content of less than 70% against
statutory regulation; 35-40% with more than 70% nutrient content
but less than 90% below regulation; 50-60% for labels printed on
packages failing to satisfy Decree 89/CP on labels and packages;
and finally 5-10% for labels of commercial fraud and those wrongful
advertising.
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FERTILIZER AND CHEMICAL MARKET NEWS

Binh Dien inaugurated two Plants
in Ninh Binh and Tay Ninh

Launching DAP Production
Plant in Lao Cai

NPK Binh Dien - Ninh Binh Plant construction project is divided into 2 investment
stages. Construction of the Plant designed for 200,000 tons/year began in June 2014 for
the Stage 1 with an initial investment of VND 350 billion. The capacity will be increased
to 400,000 tons/year in the Stage 2. On 21 October 2015, 1st stage of NPK Binh Dien –
Ninh Binh Fertilizer Plant has been inaugurated for operation.

On 7 November 2015, Vietnam National
Chemical Group (VINACHEM) and DAP No. 2,
Vinachem Joint Stock Company held an
inception ceremony for Diamond Phosphate
(DAP) No. 2 Fertilizer Production Plant.

On 22 December 2015, Binh Dien then continued to started the 1st stage of the Plant
producing NPK, foliar fertilizers and pesticides in Thanh Thanh Cong Industrial Park,
Trang Bang District, Tay Ninh Province. In the Stage 1, with a total investment of
VND 120 billion, the Plant is designed with a capacity for producing 50,000 tons of NPK
by applying granular technology for steaming reel, 2,000 tons of foliar fertilizers and
1,000 tons of pesticides.

The project was built on 72.4 ha located
in Tang Loong Industrial Zone, Bao Thang
District, Lao Cai Province. It is classified as
a grade-2 national construction project in
the chemical industry. The total investment
is VND 5,170.9 billion. With a designed
production capacity of 330,000 tons of
Diamond Phosphate per year operating 330
days/year.

VND

5,170.9

DAP

BILLION

Total investment of Diamond Phosphate (DAP) No. 2
Fertilizer Production Plant
www.dpm.vn
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FERTILIZER AND CHEMICAL MARKET NEWS

Indonesia celebrated the biggest Fertilizer Production Plant in Southeast Asia
Inaugurated by the Indonesian President.
Mr. Joko Widodo, on 19 November 2015, the
Kaltim V Fertilizer Production Plant located in
East Kalimantan, Indonesia is regarded as the
largest in Southeast Asia.

The Plant which is valued at USD 576 million can produce annually 825,000 tons of Ammonia
and 1.5 million tons of Urea, which increases the production capacity of Inti Karya Persada
Tehnik (IKPT), a member of Toyo Group to around 3 million tons of Ammonia and exceeds 3
million tons of Urea per annum. Kaltim V is also the biggest energy-saving plant in Indonesia
and in Southeast Asia. The Plant could save up to an estimated USD 115 million per year.

825,000

tons

Ammonia volume of Kaltim V
Fertilizer Production Plant

1.5

million tons/year

Urea volume of Kaltim V
Fertilizer Production Plant
Source: www.aktual.com

China’s currency devaluation helps
set new price benchmark for Vietnam
fertilizer market
Due to the Chinese yuan devaluation, the State Bank of Vietnam
revised upwards the trading band +/- 3% and raised exchange rate
by 1%, setting a new price benchmark for fertilizer market in favor of
domestic enterprises.
Previously, there was a strong competition between local fertilizers
and cheap Urea and DAP products imported from China. Today,
after China’s yuan devaluation, there is little difference between
local and imported Urea prices.
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Accelerating chemical development
projects in 2015
IN 2015, NOT ONLY ONGOING PVFCCo’S CHEMICAL PROJECTS,
BUT ALSO SEVERAL CHEMICAL PROJECTS WERE PROMTLY
IMPLEMENTED. THESE INCLUDED THE FOLLOWING:

Import turnover of Vietnam
chemicals grew by 12%
in 2015

AMON NITRATE
PRODUCTION PLANT

Reaching 12% annual growth, the Vietnam chemical
industry is likely to accelerate, and even supporting
the growth of other industries, as reported by Vietnam
Industry and Trade Information Center, Ministry of
Industry and Trade.
Imported chemicals has dominated the market in
recent years due to low competitiveness of local
products. According to the Ministry of Industry and
Trade, in 2014, the imported chemicals reached USD
3.32 billion, 9.5% higher than 2013. In 2015, Vietnam’s
chemical import is expected to increase by 12% as
compared with 2014, to USD 3.7 billion.
To stamp the flow of imports, it requires infrastructure
development, that is, construction of chemical plants
and its supporting enterprises.

The Amon Nitrate Production Plant with a capacity of
200,000 tons/year was invested by Vinacomin - Mining
Chemical Industry Holding Corporation Limited (Micco). It
was built at Thai Tho Industrial Park, Thai Binh Province, in
November 2011. The turnkey project took four years and
was handed over in June 2015.

ASC CHEMICAL PLANT
AT 1ST STAGE

12

%

Annual growth rate
of Vietnam chemical industry

The project is 100% invested by ASC (Vietnam) Company
Limited, with links to large regional player, ASC Thailand.
They commenced building in March 2015 at Thanh Thanh
Cong Industrial Park, Tay Ninh Province.

www.dpm.vn
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NEWSFLASH FOR SHAREHOLDER

PVFCCo held Investors Meeting in 3Q2015
On 30 October 2015, PVFCCo’s Board of Management held a meeting with more than
60 investors and key shareholders, representatives of investment funds and stock
companies. At this meeting, information updates were provided on financial performance,
business operations, and other relevant news. PVFCCo’s Board of Management presented
the Income Statement for the first nine months and financial forecast of 2015. Also, the
Board of Management responded to questions from shareholders and investors on
disbursement of investment projects, market outlook of new products, 2016 business
plan, dividend rate, etc.
Furthermore, in September 2015, representatives of PVFCCo’s Board of Management and
IR Team joined an Investors Roadshow in San Francisco and New York, USA.
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PVFCCo’s subsidiaries have listed their stocks in 2015
On 07 October 2015, PVFCCo North had its 12 million stocks listed
on Hanoi Stock Exchange (HNX) with stock code of PMB. The initial
offering price was VND 12,600/share.

Other subsidiaries of PVFCCo, including PVFCCo Central (stock code:
PCE), PVFCCo Southeast (stock code: PSE), and PVFCCo Southwest
(stock code: PSW) were also previously listed on HNX.

On 22 September 2015, PVFCCo Packaging, an affiliate of PVFCCo,
also had its 4.2 million stocks listed on HNX under the stock code of
PMP. The initial offering price was VND 16,500/share.

Therefore, in 2015, PVFCCo has successfully completed its plan of
listing all its subsidiaries.

PVFCCo made the first interim dividend payment for 2015
On 11 December 2015, PVFCCo’s Board of Directors announced a
resolution to pay first interim cash dividend for 2015 at VND 2,500
per share. This is equivalent to 25% of par value. The payout comes
from PVFCCo’s net profit in the first nine months of 2015. The Vietnam
Securities Deposit and Ho Chi Minh Stock Exchange will register the
shareholder listing and proceed with interim dividend payment
according to current regulations. Date of dividend payment is 26
January 2016.
At the Annual General Meeting of Shareholders in April 2015, the
cash dividend was approved at 25% by shareholders.
www.dpm.vn
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BUSINESS PERFORMANCE

AS AT END SEPTEMBER 2015
AND FORECAST PERFORMANCE 2015
IN 2015, PVFCCo CONTINUES TO MAKE SIGNIFICANT PROGRESS
IN INVESTMENT, MANUFACTURING AND BUSINESS. THE RESULTS
WERE ABOVE TARGET IN SPITE OF A 26-DAY PRODUCTION
DOWNTIME FOR MAINTENANCE AT PHU MY UREA PLANT.

CONSOLIDATED FINANCIAL PERFORMANCE
FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2015
SALES VOLUMES
Total sales volume of fertilizers (Phu My Urea and other fertilizers) of PVFCCo during the first nine months of 2015
was 898,468 tons, having met 79% of annual plan (equivalent to 898,468/1,139,000 tons) and is 97% against history
of 2014 (equivalent to 898,468/927,449 tons). The details are as follows:

PHU MY UREA

OTHER FERTILIZERS

CHEMICALS

616,543

281,925

5,847
TONS

MILLION
PACKAGES

REALIZING 77%
OF 2015 PLAN
(616,543/800,000 TONS),
AND IS 95%
OF HISTORY 2014
(616,543/648,006 TONS).

ACHIEVING 83%
OF 2015 PLAN
(281,925/339,000 TONS),
AND IS 101%
OF HISTORY 2014
(281,925/279,443 TONS).

FULFILLING 90%
OF 2015 PLAN
(5,847/6,510 TONS), AND
IS 225%
AGAINST HISTORY 2014
(5,847/1,893 TONS).

REACHING 74%
OF 2015 PLAN
(40.9/55 MILLION PACKAGES)
AND IS 113%
OF HISTORY 2014
(40.9/36.2 MILLION PACKAGES).

TONS

It would have been higher
if not for the production
stoppage for maintenance at
Phu My Urea Plant for 26 days
(26 May to 20 June 2015).
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TONS

PACKAGES

40.9

REVENUES, COSTS AND PROFITS

7,617

1,203

Total revenue
in the first nine months of 2015

Profit after tax
in the first nine months of 2015

VND

VND

BILLION

BILLION

Total revenue of the first nine months of 2015 was VND 7,617 billion,
delivering 82% of 2015 plan, and equal to 102% history 2014.

• The cost savings for the first nine months 2015 was
VND 47.52 billion, reaching 150.42% of its plan.

Effective cost control has been maintained at PVFCCo:

Profit before tax of VND 1,452 billion as at end 30 September is
112% of 2015 plan at, and is 132% against history 2014 (VND 1,452/
VND 1,099 billions).

• Urea production cost in the first nine months of 2015 saw a
decline of 26% against the same period of 2014. Costs of goods
sold was VND 5,060 billion, decreased by 4% from same period
last year.
• Selling expenses and administrative overheads were
VND 531 billion and VND 368 billion respectively. This is a
marginal increase of 1% and 2% respectively from history 2014.
However, the cost increase is reasonable when measured
against revenue growth.

Profit after tax is reached VND 1,203 billion as at 30 September
2015, is 115% of 2015 plan and is 124% against history 2014
(VND 1,203/VND 968 billions). The main reason for the jump
in profit was falling input gas price of 2015. The price was
USD 4.51/MMBTU, a drop of 37% against the price in the same
period 2014 [4.51/7.17 (USD/MMBTU)]. In addition, the
transportation cost saw a decrease of 15% compared to the same
period of 2014, thus partly driving profit upwards.

DISBURSEMENT FOR INVESTMENT PROJECTS
Total capital disbursed for projects in nine months of 2015 was VND 882 billion, realizing 64% of the assigned financial targets. All investment
projects have met the intended progress.

FORECAST PERFORMANCE 2015
The forecast consolidated financial performance for 2015 is as follows:
TOTAL UREA
PRODUCTION OUTPUT

810,000
TONS
4% HIGHER THAN
2015 PLAN

TOTAL
REVENUES

VND

9,600

BILLION
EQUAL TO 104%
OF 2015 TARGET

PROFIT
BEFORE TAX

1,760

VND
BILLION
ACHIEVING 136%
OF ANNUAL PLAN

PROFIT
AFTER TAX

1,458

VND
BILLION
REALIZING 139%
OF ANNUAL PLAN

IN SHORT, PVFCCo IS MOST LIKELY TO EXCEED ITS ANNUAL PLAN FOR 2015.
www.dpm.vn
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BUSINESS PERFORMANCE

FINANCIAL STATEMENTS
FINANCIAL RATIO DURING THE FIRST 9 MONTHS OF 2015
PROFITABILITY RATIOS
16%
12%

10.43%

8%

8.97%

13.06%
11.61%

4%
0%
FIRST 9 MONTHS OF 2014

FIRST 9 MONTHS OF 2015
ROE

ROA

Profit in the first 9 months of 2015 exceeds that in the same period of 2014. Consequently, ROA and ROE are
higher than these of 2014.

LIQUIDITY RATIOS
No.

Ratios

First 9 months
of 2015

First 9 months
of 2014

1

Quick liquidity (Current assets – Inventories)/
Current liabilities

7.03

4.83

2

Current liquidity (Current assets/Current liabilities)

8.52

5.99

Current and quick liquidity during the first 9 months of 2015 stay high and over than one (1). This demonstrates that
PVFCCo has good payment ability to all its due debts and its operation is not affected by stress of payments to debts
falling due.
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ESTIMATED 2015 FINANCIAL RATIOS
In the circumstance that total revenues of 2015 is estimated to hit VND 9,600 billion, realizing 104%
of 2015 business plan and profit after tax reaches VND 1,458 billion, an excess of 39% over the set
target, all 2015 financial ratios of PVFCCo are high, showing its good financial capacity and control.
No.

Ratios

Estimates in 2015

1

ROA

15.12%

2

ROE

17.18%

3

Current liquidity (Current assets/Current liabilities)

7.69

www.dpm.vn
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CHALLENGES LOOM
FOR GLOBAL FERTILIZER INDUSTRY 2015

FACTORS IMPACTING THE FERTILIZER MARKET
SHARP FALL IN OIL PRICES
The global growth in Gross Domestic Product (GDP) is projected as
3.5% in 2015, the highest in last 30 years, according to International
Monetary Fund (IMF). For advanced economies, the lowering of oil
price is the key driving force to growth.
Following the previous four years of relative stability, the crude
oil price dropped sharply at end 2014. It continued in a subdued
state in 2015 because the supply of shale oil rose in US. In turn,
the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
emphasized on maintaining yields. Within less than five months,
Brent oil price plummeted to under USD 50/barrel from over
USD 110/barrel. A similar trend was observed for several other
commodities.
The sharp fall in oil price benefited net oil-importing economies, but
suppressed the economic growth of net oil-exporters. The low oil
prices have also lowered interest rates and inflation rates in net oilimporting countries.

Source: www.shutterstock.com

Dated Brent
WTI
Dubai
Tapis
ESPO

Source: PVN
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WEATHER IMPACTING AGRICULTURAL OUTPUT
From start of 2015, there were favorable weather conditions in major
farming regions, except for the severe drought in California, US. In
2015, the worst of climatic changes were seen. There was sporadic
rainfall in many areas, then hailstorms swept across Northwest India,
and long dry spells across Thailand have lowered the farm output .
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In the last 12 months, the Food Price Index (FPI), a measure of monthly
changes in international prices of food products declined by 20%,
from 200-240 points to 162 points recorded in October 2015. The
downward spiral slashed all agricultural product prices: grain, oilseed,
sugar, cotton, etc. The Food Agriculture Organisation (FAO) forecast
a continuing down trend. This means that the import turnover of
international food commodities is likely to plunge to a 5-year low.

Global fertilizer demand to 2019
(Million tons)
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A SLOWING GLOBAL FERTILIZER MARKET IN 2015
MODERATE DEMAND FOR FERTILIZER
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According to IFA, uneven growth will beset the world. However,
there are a few bright spots, such as West Asia (4.7% growth)
and Eastern Europe/Central Asia (2.2% growth). Additionally, the
growth rate rebounded slightly in North America and Europe at
1.8% and 0.1%, respectively. Healthy increases are seen in Africa
(3.1%), South Asia (2%) and East Asia (0.7%). Growth rates are much
different in Europe and Oceania where Nitrogen demand has shot
up. The increase in Phosphate and Potash demand is expected in
South America and East Asia.

Fertilizer demand forecast over years (Million tons)
120

20

This moderate growth is caused by several recent adverse global
events: slow growth in emerging economies (China, Brazil, India);
sharp fall in global agricultural prices; escalating political instability
in many regions.

Also, IFA added that in the longer term, the world fertilizer outlook
for 2019, is dim, especially in China which accounts for 30% of
world demand. Its consumption is anticipated to peak in 2015 and
remain fairly stable in the next 5 years.

AV

The International Fertilizer Association (IFA) forecasts a modest
growth of 1% yoy for global fertilizer demand in 2015, to 186.5
million tons (mt) of nutrients. The demand for Nitrogen (N),
Phosphate (P) and Potash (K) will rise by 1% to 112.9 mt, 1.1% to
41.8 mt and 0.8% to 31.8 mt, respectively.

Brazil

India

Source: IFA 2015
Unit: Million tons
Nitrogen

Phosphate

Potash

Total

2012

108.3

42.3

29.3

179.9

2013

110.4

41.0

30.2

181.6

2014

111.5

41.1

31.3

183.9

Growth rate

1.0%

0.2%

3.7%

1.3%

2015

112.6

41.4

31.6

185.6

Growth rate

1.0%

1.1%

1.1%

1.1%

2019 (forecast)

118.8

45.5

35.1

199.3

Average growth rate compared with 2011-2013

1.3%

1.6%

2.5%

1.5%
Source: IFA 2015

www.dpm.vn
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GLOBAL SUPPLY
Despite a modest increase in demand, fertilizer
supply has been increasing in recent years. The
total output up to 2019 is forecast to reach 294 mt
of nutrients, operated at 85-90% of capacity, equal
to 250-265 mt.
IFA figured the supply would continue to rise in
the next five years. It is supported by completion
of more than 200 planned projects for investments
and capacity ramp-up. The output of Nitrogen
projects accounted for 19% of investments,
Phosphate projects 21% and Potash projects is
31%. The total investment is about USD 150 billion.

Fertilizer supply forecast over years (Million tons)
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Source: IFA

For other purposes

POTASH
UREA

Potash capacity is expected to increase by 18% against 2014, from
87 mt in 2015 to 103 million tons in 2019. According to IFA, by 2020,
there are 25 Potash expansion projects under implementation, of
which 98% is for MOP production. Generally, the bulk of MOP output
is generated in countries/regions where there are large mines, such
as Canada, Russia, Belarus, etc.

Urea is a major component of Nitrogen production, representing
55% of total Nitrogen output.
Global Urea output in 2015 is reduced by 0.6% yoy, to 165 mt. This
is the second consecutive year that witnessed a decline in Urea
output. There is over supply of Urea in most markets.

PHOSPHATE

Despite the oversupply, nearly 60 new Urea plants are planned to
come on stream between 2015 and 2019, of which 20 are located in
China. Thus Urea supply will rise to 252 mt in 2019, thus increasing
by 21% yoy.

In 2015, fertilizer capacity produced from Phosphate exceeded
30 mt of P2O5, equivalent to around 63.6 mt. The DAP and MAP
dominated the production at 16 mt and 12 mt, respectively.
From now to 2019, a total of 30 new plants for processing and
exploiting Phosphate rock would be on stream, most of which are
in China, Morocco and Saudi Arabia. The global supply is estimated
at 50 mt of P2O5 in 2019, 85% used for domestic fertilizer production.

Apart from China, East Asia, Africa and North America witnessed a
jump in demand. The East Asia accounted for 15.3 mt of the output,
followed by Africa (8 mt) and North America (6.7 mt).

PRICING
UREA: The global demand for world Urea market
continues to fall in the first 4 months of 2015 and
began its rebound in 2Q before remaining its great
growth in June 2015.
A reversal in market price was seen in July 2015,
falling continuously in 3Q, as supply exceeded
demand. In 4Q, the price of oil is estimated at
USD 256/ton FOB. Also, the CRU forecast prices
of particle Urea and granular would decrease in
October. It remained steady at year end and rising
from early 2016 in the Black Sea region, Baltic, China
and Middle East.
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Global prilled Urea price up to November 2015 (USD/ton)
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DAP: The DAP global price was stable till end of 3Q2015 before plunging since mid-September. This was possibly caused by the demand
in two large markets including Brazil and India. According to CRU forecast, DAP price would continue its downward trend to the end of
November and recover to increase in December.

World DAP market in 2015
(USD/ton)
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The total output up to 2019

POTASH: The world Potash market was stable in 2015. Nevertheless, the price fluctuated in later months and currently reached a rater
lower than early 2015 by USD 20-30 per ton. This fluctuation proved an obvious reverse of most growth forecast delivered in 2014.
This decline was driven by the plunge of global demand as well as the fluctuation of exchange rates in China or India, of which demand
was relatively high.

World MOP market in 2015
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STABLE SUPPLY,
IMPORTS INCREASING

DOMESTIC
FERTILIZER
MARKET 2015

Macroeconomic overview
The year 2015 saw a clear and significant recovery of Vietnam economy, in stark contrast to
2014. The Ministry of Planning and Investment (MPI) reported a 6.5% jump in GDP in the first
nine months of 2015. This is a record in the last four years.
%

Vietnam GDP growth

Forecast USD billion
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The Asian Development Bank (ADB) noted the impressive GDP spike. It is believed three
factors contributed to the record growth:
• Firstly: The macro-economy remains stable with low inflation. The appropriate monetary
and fiscal policies supported positive market movements. The average Consumer Price
Index (CPI) experienced an increase of 0.74% against that of prior year. This is the lowest
CPI increase seen in the last 10 years. Total bank borrowing is expected to grow by
10.78%. This is 1% higher than the bank deposit growth.
• Secondly: FDI capital flows were strongly injected into the Vietnam economy. The
investments were focused on manufacturing and export sectors, fueling their impressive
growth. The total investment capital to end September 2015 is expected to reach
VND 909.5 thousand billion. This is an increase of 8.5% from the same period last year.
Total export turnover is estimated to hit USD 120.7 billion, an increase of 9.6% against
the same period in 2014.
• Thirdly: Domestic consumption is increasing. The willingness to spend is the driving
force for economic health. The ANZ-Roy Morgan Vietnamese Consumer Confidence
Rating reported by ANZ saw a jump of 5.8 points, reaching 141.1 points in October 2015.
This is higher than the median level at 135.9 points.
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OIL PRICE: Vietnam oil price is directly affected by the global price
with reference to transactions in Singapore. In 2015, the world and
local oil price saw a slight blip to USD 90/barrel, which applies to
A95 and A92 grades of gasoline. However, the price increase was
slight and it fell back.

Domestic fertilizer market

Price movements of petroleum products in Singapore in 2015
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SLOWING DEMAND
The Ministry of Agricultural and Rural Development reported that
fertilizer demand in Vietnam 2015 is expected to be 11 million tons,
an increase of 4% from 2014. However, this increase in demand
differs for each type of fertilizer product. While the demand for
Phosphate, DAP, SA, NPK stays the same, there will be growth for
Urea, Potash and DAP. Accordingly, Urea demand is expected to
reach around 2.35 million tons whereas demands for DAP and SA
remains at 1 million tons and Potash is at 1.1 million tons.

%

Demand for fertilizer in Vietnam from 2003 to 2015 (Thousand tons)
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Currently, there is higher acceptance from farmers to use organic
fertilizers and microbiological fertilizers for soil enrichment and
stable agriculture development. To export agricultural products to
import markets such as US, Japan, South Korea, and among other
TPP members, Vietnam farmers must follow farming methods that
require less chemicals. The estimated annual demand for organic
fertilizers in Vietnam is roughly 600,000 tons in total, with a focus on:
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SA
Phosphate
Other Fertilizers

Unit: Ton
The North

The Central –
Central Highland

South East

South West

Vietnam

Bio-organic fertilizer

35,000

52,500

45,500

217,000

350,000

Mineral-organic fertilizer

46,500

6,000

82,500

15,000

150,000

Microbiological-organic fertilizer

10,000

60,000

10,000

20,000

100,000

Total

91,500

118,500

138,000

252,000

600,000

Types of organic fertilizer
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STABLE DOMESTIC SUPPLY
Urea supply in Vietnam from 2003 to 2015 (Thousand tons)

THE DOMESTIC FERTILIZER SUPPLY IN 2015
CONTINUES TO BE STEADY, WITH A SLIGHT DECLINE
IN UREA.

Ha Bac

Urea: The annual domestic production capacity in
2015 is 2,660 million tons, which can be produced
by Urea plants, including Phu My Urea (800,000 tons)
Ca Mau Urea (800,000 tons), Ha Bac Urea (500,000 tons)
and Ninh Binh Urea (560,000 tons). However, the actual
Urea production in 2015 is estimated to be lower than
the plan and the designed capacity. The Agromonitor
estimated that at end October 2015, the total Urea
output reached nearly 1.8 million tons, 1.3% lower
than the same period of 2014.
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Vietnam fertilizer demand/supply
3,000

Thousand tons nutrients

Phosphate: Currently, the total super Phosphate
output of 1.2 million ton is manufactured by three key
suppliers, including Lam Thao Plant (800,000tons/year),
Lao Cai Plant (200,000 tons/year) and Long Thanh Plant
(200,000 tons/year). The volumes is enough to meet
the domestic demand. Two producers of Phosphate
by smelting process now are Van Dien Plant and
Ninh Binh Plant, who together contribute the current
output of 600,000 tons/year.
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DAP: Two producers of DAP products in Vietnam now
are DAP Dinh Vu Plant and DAP Lao Cai Plant. They
have a total designed capacity of 600,000 tons per
year. However, the report of Vinachem said that total
estimated DAP output of this Group during the year
2015 was only 400,000 tons.

3 million tons. It is unfortunate that most NPK producers are using old technology
that produces low quality products.

NPK: Total designed capacity of NPK production is
roughly 4 million tons/year. However, actual annual
production output is normally at 75%, equals to

In theory, domestic supply of Urea and NPK is surpassing domestic demand.
However, in terms of fertilizer quality, domestic production of Vietnam is not
enough to meet demands as reported by IFA.

-2,000
Production

Consumption

Source: IFA

Balance

INCREASING IMPORTS
According to the Department of General Customs,
imported fertilizers at end October 2015 has reached 3.698
million tons. This is an increase of 13% yoy. The imported
Urea in the first 10 months of 2015 is estimated to be over
384,000 tons. This is twice the amount from same period
last year. By October, Urea import volume has topped
130,000 tons across all ports, raising the import volume of
this product to its highest level since 2013.

Beside Urea, the imported NPK is also high. In October 2015, the estimated total
import volume is 333,000 tons, an increase of 30% from previous year. The imports
of other fertilizers show a decline. The biggest drop was in DAP, with the total
import just equal to 87% of 2014.
China remains the largest fertilizer supplier to Vietnam, with a total import
turnover of USD 473 million by end September. This is followed by Russia with a
import value of USD 118 million.
Unit: USD

Quantity of imported fertilizers by end of October 2015 (Thousand tons)
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PRICE MOVEMENT
Urea: The Urea market in 2015 have not improved since 2014.
The low price is due to the subdued global market and slowing
domestic demand. The price has remained stable to end June,
then it bounced up temporary in July because of a temporary short
supply, and then it fell again at end September till 4Q. The pressure

comes from plunging oil price and low demand at the end of crop
season. The Urea market in the two last months of 2015 is expected
to spike although it will not be strong in response to demand for
Winter-Spring crops season.

Urea price in South West market from 2014 to October 2015 (VND/kg)
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Ca Mau Urea

Potash: Potash supply now totally relies on imports. The domestic
market for Potash fluctuates according to the global market
movements and the balance between domestic demand and
Potash stock of suppliers. The Potash price has not been stable since
the start of 2015. The price of Potash in powder format is low, while
the Potash in pieces has seen a slight growth.
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DAP: DAP price remains steady since start of 2015. It rose
marginally in June, regardless of imports and weak domestic
demand. The price increase is slight and lasted only one month. It
fell back in August to equal to the price at start of year. It stayed at
VND 10,700/kg similar to DAP imports from China.

Retail price at Tran Xuan Soan market in 2014-2015 (VND/kg)
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PROJECT MOVEMENT

PVFCCo

CHEMICAL SECTOR
OVERCOMING A YEAR OF CHALLENGES AND FIERCE COMPETITION, PVFCCo IS EXPECTED
TO ACHIEVED ALL FINANCIAL TARGETS OF ANNUAL PLAN. THE PROFITABILITY IS SET TO
OUTPACE THAT OF 2014. THE CHEMICAL BUSINESS SEGMENT IS HIGHLIGHTED BY ITS
OUTSTANDING FINANCIAL PERFORMANCE WHICH IS ESTIMATED TO EXCEED THE SET
TARGET.
Chemical sales by PVFCCo in 2014-2015
2014
Chemicals

2015
Revenues
(VND billion)

Annual Plan
(Ton)

Performance
(Ton)

Revenues
(VND billion)

14,000

181

25,000

25,700

280

103%

155%

3,053

148

3,300

3,354

164

101%

111%

NH3
Others

Rate of sales
(performance/plan)

Sales of
2015/2014

Performance
(Ton)

Further strengthening production, business and promotion of PVFCCo’s
chemical products
At present, Ammonia dominates PVFCCo’s chemical portfolio, and
further growth is expected in near future. In 2015, PVFCCo provided
25,700 tons of Ammonia and achieved a turnover of VND 280 billion. The
plan until 2017 is to complete the Ammonia revamp project at Phu My
Fertilizer Plant to increase the production capacity by 90,000 tons/year.
The project will add approximately 50,000 to 90,000 tons to PVFCCo’s annual
commercial Ammonia output. To effectively sell and distributes the Ammonia,
there is consideration to invest in building pipelines to ports in addition to a
fleet of tankers. In term of other chemicals in 2015, PVFCCo continued well
operating the Petrochemicals Plant which is under partnership of Baker Hughes
with sale volume of 3,354 tons and revenues of VND 164 billion.

3,354

During Q4/2015, PVFCCo also enhanced its promotion and marketing
PVFCCo-branded products and chemicals. PVFCCo participated in the 10th
Vietnam International Exhibition on Chemical Industry, held on 02-05
December in Ho Chi Minh City. It opened a booth to show PVFCCo’s history and
development, display its range of chemical products and projects in-progress,
and its product range. The exhibition booth was visited and looked for
cooperation opportunities by many investors, domestic and international
enterprises.

164

A Chemicals Customer Conference 2015 was held on 12-13 December in
Vung Tau. It was participated by representatives from Ministry of Trade and
Industry, Vietnam National Oil and Gas Group (PVN), Ba Ria-Vung Tau Provincial
Authorities, and key customers and partners of PVFCCo.

TONS

Sales of Petrochemicals Plant in 2015

VND

BILLION

Revenue of Petrochemicals in 2015
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With grand-opening of UFC85 Unit in December 2015 in alignment with market
trends in 2016, PVFCCo is set its plan for chemical business in 2016. Details are
as follows:

PVFCCo 2016 chemical financial plan

Chemicals

2016
Annual Plan (Ton)

Revenues (VND billion)

UFC85

13,500

188

NH3

20,000

230

2,400

120

Others

VIETNAM NATIONAL OIL AND GAS GROUP (PVN) WELCOMES
PVFCCo’S EFFORT IN DEVELOPING ITS CHEMICAL LINE, GRADUALLY
FULFILLING ITS FAR-REACHING DEVELOPMENT PLAN. EVEN THOUGH
2015 IS A DIFFICULT AND CHALLENGING YEAR, DUE TO THE OIL PRICE
DIP, PVN HAS EXCEEDED PLANNED TARGETS. THE SUCCESS OF PVN
WAS PARTLY DUE TO IMPORTANT CONTRIBUTIONS FROM PVFCCo AS
WELL AS ITS CHEMICAL BUSINESS CUSTOMERS AND PARTNERS. PVN
WILL ALWAYS SUPPORT PVFCCo TO FURTHER IMPROVE ITS CHEMICAL
BUSINESS SECTOR, TO FULFILL ITS CAPABILITY AND EXPECTATION OF
PVN AS WELL AS CUSTOMERS AND PARTNERS.

As said by Mr. Nguyen Sinh Khang, Vice President, PVN
at a Chemical Customer Forum of PVFCCo on 12 December 2015.

Investing in specialty chemicals
In spite of a moderate scale, PVFCCo’s chemical sector is growing
both in size and type. It has a strategic plan to invest in potential
chemical projects, making use of existing strengths of PVFCCo and
the petroleum industry.

In addition to Petrochemicals Plant, UFC85 Unit and CO2 Plant for
food production (PVFCCo sold CO2 as materials and invested 5%
of capital) come on stream in Quarter 1/2016, PVFCCo is taking its
interests in some other chemical projects. Details are as follows:

Planned chemical projects in 2016-2020
No.

Name of projects

Capacity
(Thousand tons/year)

Total investment
(Million USD)

Investment
form

1

Hydrogen Peroxide (H2O2) (density of 27.5% kl) Production Unit

30

21

Self-investment

2

Polystyrene (PS) Production Plant

300

170

Self-investment

3

Polypropylene (PP) Production Plant

400

717

Investment
cooperation

4

Ammonia (NH3) Production Plant

450-600

600

Investment
cooperation

Eventhough PVFCCo enjoys a favorable operating environment,
it faces many new challenges. Especially, the severe competition
in domestic market from enterprises that are foreign-invested
and imports. PVFCCo believes its chemical business segment will

grow further in line with the fertilizer business in the near future,
if effective management approach is applied to given opportunities
and resource availability.
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