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THÔNG TIN CỔ PHẦN (20/10/2017)
Giá cổ phiếu (đ)

13,600

Cao nhất 52 tuần (đ)
Thấp nhất 52 tuần (đ)
+/-% trong 1 tháng

15,000
9,100
+1.12%

+/-% trong 3 tháng

+3.03%

+/-% trong 6 tháng
KLGD bình quân 1 tháng (cp)
KLGD bình quân 52 tuần (cp)
KLCP niêm yết (cp)
KLCP lưu hành (cp)
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng)
Room nước ngoài sở hữu tối đa (%)
Room nước ngoài còn lại (%)
P/E (Trailing)
P/E (KH 2017)
P/B

+26.52%
1,275,672
1,735,848
529,400,000
529,400,000
7,200
49%
46.63%
8.57
11.37
1.18

LỰC VÀ RỦI RO DOANH NGHIỆP
TÓM TẮT NỘI DUNG
•

kiến đạt 639 tỷ đồng, tăng 25% yoy và hoàn thành
101% kế hoạch lợi nhuận năm 2017. Trong đó, hoạt
động xuất khẩu tại thị trường trọng điểm Campuchia tiếp
tục ghi nhận kết quả ấn tượng với mức tăng trưởng đạt
hơn 120%.
•

Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế
LNST cổ đông Cty mẹ

hiện đã vận hành ổn định hệ thống quản trị nguồn lực
doanh nghiệp (ERP SAP) và quản trị rủi ro theo tiêu
chuẩn quốc tế COSO. Qua đó góp phần nâng cao hiệu
quả nhân lực và tối ưu hóa khả năng sử dụng nguồn lực
của công ty.
•

Tóm tắt nội dung
Kết quả kinh doanh
Tiến độ dự án
Quản trị doanh nghiệp
Tin tức doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DCM

Các dự án đầu tư mở rộng vẫn đang được DCM hoàn
thiện và phát triển khả quan trong 9 tháng đầu năm
2017. Cụ thể, dự án phân bón phức hợp từ urê nóng
chảy, cảng nhập nguyên liệu, sản phẩm phân bón

2016 KH 2017

12,723 12,845
6,115 5,850
3,038 4,971
564.9 624.5
561.2
620

Hoạt động đầu tư vào công tác quản trị doanh nghiệp
cũng được công ty ưu tiên và chú trọng. Cụ thể, DCM

TÀI CHÍNH (Tỷ đồng)
Q2/2017

Trong 9T/2017, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của DCM dự

N46.Plus, dòng sản phẩm phân bón thông minh... đều
đang được hoàn thiện đúng tiến độ đã đề ra.
•

5,328
633

Trong quý 3/2017, DCM đã hoàn thành kế hoạch bảo trì
Nhà máy Đạm Cà Mau. Dù phải tạm ngừng hoạt động
nhưng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ hoàn toàn không ảnh
hưởng đến sản lượng sản xuất của DCM. Sau khi hoàn

MỤC LỤC
1
2
4
5
7
10
11

thành đợt bảo dưỡng, DCM sẽ nâng công suất xưởng
NH3 lên 108%, tiếp tục cung cấp ra thị trường hơn
270,000 tấn đạm Cà Mau cho vụ Đông Xuân sắp tới.
•

Quý 4/2017, nhu cầu phân bón sẽ có sự gia tăng khi
ngành Nông nghiệp bước vào vụ mùa Đông – Xuân.
Trong đó, thị trường trọng điểm của DCM là khu vực Tây
Nam Bộ được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ về
nhu cầu tiêu thụ sản phẩm phân bón.

Ngày phát hành: 20/10/2017
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Q2/2017

2016

2015

2014

2013

1,567
11,551
8.84
1.20

1,039
11,051
9.82
0.92

1175
11,774
9.96
0.99

1,988
13,461

1,653
10,748

35%
19%
9%
4%

27%
13%
10%
5%

29%
13%
12%
5%

24%
14%
18%
5%

19%
8%
16%
4%

8.61
420.72
0.44
0.95

9.39
22.30
0.36
0.81

12.71
66.47
0.36
0.95

13.97
91.96
0.39
1.35

15.70
227.35
0.43
1.87

1.79
1.64

1.62
1.47

1.83
1.67

1.31
1.25

1.32
1.13

Chỉ số định giá
EPS 4 quý gần nhất
Giá trị sổ sách cuối kỳ/cp
P/E
P/B
Khả năng sinh lợi
Lợi nhuận gộp biên
Lợi nhuận biên sau thuế
ROE
ROA
Hiệu quả hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay khoản phải thu
Vòng quay tổng tài sản
Vòng quay VCSH
Khả năng thanh toán
Tỷ số thanh toán hiện hành
Tỷ số thanh toán nhanh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Sản lượng tiêu thụ hoàn thành
86% kế hoạch sản lượng năm

Sản lượng tăng trưởng tiêu thụ vượt bậc, hoàn thành 86% kế hoạch sản lượng
năm. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm phân bón của DCM tiếp tục duy trì
những con số rất ấn tượng trong 9T/2017.
Cụ thể, sản lượng sản xuất urê quy đổi 9T/2017 đạt 645.5 nghìn tấn, tăng trưởng
13% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ urê quy đổi cũng duy trì khả quan với hơn
656 nghìn tấn được tiêu thụ, tăng 19% so với cùng kỳ và hoàn thành 87% kế hoạch
sản lượng năm 2017.
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Sản lượng kinh doanh 9T/2017
680
656.06

660

645.45

Đvt: Nghìn tấn

640
620
600
580

569.83
550.95

560
540
520
500
480

9T/2016

9T/2017 (F)

Sản lượng sản xuất (Urê quy đổi)
Sản lượng tiêu thụ (Urê quy đổi)

Lợi nhuận sau thuế 9T/2017 cán mốc 101% kế hoạch năm 2017. Tổng doanh thu
hợp nhất 9T/2017 của DCM ước đạt gần 4,260 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với
cùng kỳ năm 2016.
Doanh thu tăng trưởng nhờ vào sự tăng trưởng ấn tượng của sản lượng tiêu thụ
phân bón trong 9T/2017. Bên cạnh đó, giá bán phân bón chuyển biến khả quan so
với cùng kỳ cũng là nhân tố hỗ trợ tích cực cho doanh thu 9T/2017. Cụ thể, giá bán
phân urê bình quân 9T/2017 đạt 6,000 VND/kg, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm
trước.

Kết quả kinh doanh 9T/2017
6,000

5,300

5,000
4,260

Đvt: Tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế 9T/2017 cán
mốc 101% kế hoạch năm 2017

4,000

3,413

3,000

2,000
1,000

380

639

633

-

9T/2016
Tổng doanh thu

9T/2017 (F)

Kế hoạch năm 2017

Lợi nhuận sau thuế
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Với sự tăng trưởng khả quan của doanh thu, lợi nhuận hợp nhất của DCM trong
9T/2017 ước đạt hơn 639 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành
hơn 100% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2017.
Vai trò dẫn dắt tăng trưởng từ
thị trường Campuchia

Vai trò dẫn dắt tăng trưởng từ thị trường Campuchia. Thị phần thực tế (tiêu thụ
trực tiếp xuống nông dân) 9T/2017 của DCM tiếp tục duy trì sự khả quan tại các khu
vực chiến lược. Trong đó, thị trường Campuchia tiếp tục ghi nhận mức tăng hơn
120%.
Với những tín hiệu khả quan trong 9T/2017, thị trường xuất khẩu Campuchia được
kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một trong những động lực tăng trưởng chủ đạo của
DCM bên cạnh các thị trường tiêu thụ nội địa.

Tỷ trọng tiêu thụ trong 9T/2017
3% 5%
6%
6%
12%
69%

Xây dựng lộ trình thoái vốn của
Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam tại
DCM

Tây Nam Bộ

Campuchia

Miền Bắc

Tây Nguyên

Miền Trung

Đông Nam Bộ

Xây dựng lộ trình thoái vốn của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam tại DCM. DCM đang
thúc đẩy quá trình thoái vốn nhằm giảm phần vốn nắm giữ của PVN tại DCM còn
51% theo phương án Tái cấu trúc được Chính phủ phê duyệt. Trong 9 tháng đầu
năm, DCM đã tiếp xúc với một số quỹ đầu tư đến từ Nhật Bản, Đài Loan…để tìm
kiếm đối tác chiến lược, chuẩn bị đầy đủ công tác thoái vốn theo quyết định của
Chính phủ.

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Đẩy mạnh phát triển các dòng
sản phẩm phân bón chất lượng
cao

Đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm phân bón chất lượng cao. Các dự án
đầu tư mở rộng của DCM vẫn đang được hoàn thiện và phát triển khả quan trong 9
tháng đầu năm. Công tác nghiên cứu tuân thủ nghiêm ngặt định hướng phát triển đề
ra với sự phát triển các dòng phân bón chất lượng cao, góp phần kiến tạo và xây
dựng nền nông nghiệp thông minh bền vững:
-

Dự án đầu tư sản xuất phân bón phức hợp từ urê nóng chảy công
suất 300,000 tấn/ năm. DCM đã hoàn thành đánh giá kết quả lựa chọn
nhà thầu gói EPC và cập nhật hiệu quả dự án, trình Tập đoàn Dầu Khí Việt
Nam thông qua. Tiến độ thực hiện gói thầu EPC dự kiến diễn ra trong 18
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tháng. Thời điểm hoàn thành và đưa vào vận hành dự kiến sẽ bắt đầu từ
quý 1/2019.
-

Cảng nhập nguyên liệu công suất 500,000 tấn/ năm. Bên cạnh dự án
phân bón phức hợp từ urê nóng chảy, dự án cảng nhập nguyên liệu cũng
là một trong những dự án trọng điểm của DCM trong năm 2017. Tính đến
thời điểm hiện tại, DCM đã hoàn thiện khâu thiết kế bản vẽ thi công và dự
toán xây dựng công trình theo phương án điều chỉnh công nghệ. Các công
tác xây dựng khác như chọn lựa nhà thầu cho các hạng mục xây dựng
cảng cũng đang theo đúng tiến độ đề ra.

-

Sản phẩm phân bón N46. Plus. Công tác khảo nghiệm thực tế trên cây
lúa và một số vùng cây trồng mục tiêu tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu
Long, Tây Nguyên… đã thu được kết quả phản hồi rất tốt từ người tiêu
dùng. Kết quả bán hàng thử nghiệm cũng ghi nhận những con số ấn
tượng. Phần lớn người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm
cũng như các yếu tố khác như mẫu mã và bao bì.

-

Sản phẩm phân bón thông minh. DCM đang đẩy mạnh phát triển dự án
nghiên cứu định hướng phát triển nông nghiệp thông minh tại Việt Nam.
Các dòng sản phẩm phân bón thông minh, xanh sạch và gia tăng khả năng
thích nghi tốt với biến đổi khí hậu cho cây trồng chính là mục tiêu trọng tâm
của dự án này.

-

Về tiến độ dự án, sau 9 tháng đầu năm 2017, DCM tiếp tục hợp tác với
Tập đoàn Solvay (Bỉ) và Công ty TNHH Rynan Smart Fertilizer nhằm
đánh giá mức độ phóng thích dinh dưỡng cho đất và khả năng phân
hủy lớp vỏ bọc phân bón để tìm ra dòng phân bón thông minh phù hợp
nhất cho từng nhóm cây trồng tại Việt Nam.
Dự án dinh dưỡng và sử dụng phân bón cho cây chuối xuất khẩu.
DCM tiếp tục xây dựng bộ giải pháp dinh dưỡng cho cây chuối, cây lúa
trên các nhóm đất tại Đồng Bằng Sông Cửu Long. Song song đó là quá
trình hoàn thiện bộ dữ liệu đất, cây trồng chuyên biệt phục vụ công tác
kinh doanh.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Nâng cao hiệu quả quản trị
doanh nghiệp

Chú trọng và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Để thực hiện tốt sứ mệnh
của mình trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng quyết liệt, ngay từ
khi thành lập, sự cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp luôn là một trong những mục
tiêu hàng đầu được Ban lãnh đạo DCM chú trọng. Với chiến lược liên tục đổi mới và
ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh, DCM đã
từng bước tạo ra các giá trị mới cho sản phẩm, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp ở trong nước và quốc tế.
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Cụ thể, sau quá trình nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp quản trị tiên tiến, DCM
hiện tại đã vận hành ổn định hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp tiên tiến
ERP(*) cũng như đáp ứng các mục tiêu quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế COSO.
Thông qua sự cải tiến về cả chiều rộng và chiều sâu quản trị doanh nghiệp, chiến
lược này sẽ giúp DCM:
1. Loại bỏ các rủi ro và sai lệch liên quan đến khả năng trùng lắp dữ liệu đầu vào.
2. Gia tăng tốc độ xử lí công việc, qua đó giúp tối ưu thời gian hoạt động giữa các
phòng ban và bộ phận.
3. Dữ liệu được thống nhất tập trung, nâng cao hiệu quả quản trị của ban quản trị
doanh nghiệp.
4. Gia tăng khả năng kiểm soát nội bộ và giảm thiểu rủi ro hệ thống.
5. Tiết giảm các khoản chi phí và gia tăng hiệu quả về mặt quản lý điều hành
doanh nghiệp.
(*) Thông tin về hệ thống quản trị ERP, vui lòng xem thêm thông tin tại trang 17-18.
Phát triển thương hiệu DCM trên
bản đồ ngành nông nghiệp Việt
Nam và khu vực

Phát triển thương hiệu DCM trên bản đồ ngành nông nghiệp Việt Nam và khu
vực. Với nỗ lực vươn lên, đội ngũ nghiên cứu có trình độ cùng sự hợp tác với các
chuyên gia cố vấn hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, DCM đã ngày càng khẳng
định vai trò tiên phong trong sứ mệnh gia tăng lợi ích cho người nông dân nói riêng
và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp nước nhà nói chung.
Ngoài ra, chỉ sau 6 năm thành lập và phát triển, DCM cũng dần khẳng định bước đi
vững chắc trên phạm vi quốc tế. Điểm sáng đầu tiên đó là những thành công vang
dội ghi nhận được trên thị trường xuất khẩu chủ lực là Campuchia khi thị trường này
liên tục mang lại sự đột phá về doanh thu và lợi nhuận cho DCM trong những quý
vừa qua.

Ứng dụng các thành tựu của
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với nhiệm vụ
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, DCM đã ký kế t thỏa thuận hợp tác
chiến lược với Tổng Công ty Viễn thông Viettel về việc cung cấp và ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DCM. Cùng với đó là kế
hoạch gia tăng hiệu quả xử lý công việc và hiệu quả điều hành thông qua dự án điện
tử hóa hệ thống quản lý văn phòng ảo (Virtual Office).

Nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sau khi phổ cập thành công chương trình
“7 Habits - 7 thói quen hiệu quả” đến toàn thể CB-CNV. DCM tiếp tục đẩy mạnh các
hoạt động nhằm gia tăng tính thực hành và ghi nhớ chương trình như: Tăng cường
hoạt động thảo luận sách, giải quyết vấn đề bằng 7 thói quen, duy trì hoạt động các
câu lạc bộ thể thao để giao lưu, trao đổi chia sẻ và thấu hiểu giữa các CBCNV với
nhau.
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Hoàn thành kế hoạch bảo trì Nhà
máy Đạm Cà Mau

Hoàn thành kế hoạch bảo trì Nhà máy Đạm Cà Mau. Trong quý 3/2017, DCM đã
hoàn thành kế hoạch bảo trì Nhà máy Đạm Cà Mau trong khoảng thời gian từ 16/08
đến 31/08/2017. Kỳ bảo dưỡng này nằm trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 của
Nhà máy kể từ khi bắt đầu vận hành thương mại từ năm 2011.
Dù phải tạm ngừng hoạt động nhưng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ hoàn toàn không
ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của DCM. DCM đã tính toán lựa chọn thời điểm
thấp vụ, nông nhàn để không ảnh hưởng nhiều đến đến nguồn cung urê cho thị
trường tiêu thụ. Vì vậy, đã không xảy ra bất kỳ rủi ro thiết hụt nguồn cung sản phẩm
DCM trên thị trường.
Bên cạnh đó, sau khi hoàn
thành đợt bảo dưỡng và vận
hành trở lại, DCM sẽ nâng
công suất xưởng NH3 lên
108%, tiếp tục cung cấp ra thị
trường hơn 270,000 tấn đạm
Cà Mau cho vụ Đông Xuân
sắp tới. Điểm cần lưu ý, vụ
Đông Xuân cũng là một trong
những vụ mùa cao điểm về
nhu cầu phân bón của DCM.

Nhận “chứng chỉ vận hành xuất
sắc” từ Haldor Topsoe A/S

Nhận “chứng chỉ vận hành xuất sắc” từ Haldor Topsoe A/S. Với kỷ lục hơn 300
ngày vận hành liên tục xưởng ammoniac, DCM đã vinh dự được nhà cung cấp bản
quyền công nghệ sản xuất Ammoniac (NH3) - Haldor Topsoe A/S (Đan Mạch) trao
tặng “chứng chỉ vận hành xuất sắc” vào cuối tháng 06/2017 vừa qua.

Kết nối giao thương thị trường
NPK

Kết nối giao thương thị trường NPK. Ngày 28-29/06/2017, trong khuôn khổ Hội
nghị phân bón NPK Argus 2017 Việt Nam, DCM đã có buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin
và tìm kiếm cơ hội hợp tác với gần 150 đơn vị sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu
phân bón trong nước và quốc tế.
Đây được xem là bước đệm quan
trọng cho công tác chuẩn bị thị
trường NPK sắp tới, tạo động lực
nâng cao năng lực sáng tạo và
nghiên cứu cải tiến nhằm đáp ứng
nhu cầu thị trường một cách tốt
nhất.
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DCM đạt Top 15 Báo cáo thường
niên tốt nhất năm 2017

DCM đạt Top 15 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2017. Ngày 25/07/2017, Lễ
vinh danh và trao giải Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2017 đã
diễn ra tại TPHCM nhằm tôn vinh những doanh nghiệp với Báo cáo thường niên xuất
sắc nhất.
Với cấu trúc báo cáo
chặt chẽ, nội dung
đầy đủ và đáng tin
cậy, BCTN của DCM
đã thể hiện trọn
vẹn tình hình kinh
doanh minh bạch,
chiến lược quản trị
tốt và năng lực phát
triển bền vững của
Công ty. Qua đó cung cấp cho khách hàng, cổ đông hiện hữu cái nhìn chuẩn xác về
tiềm lực đầu tư và khả năng sinh lời với DCM cũng như thu hút sự quan tâm của các
tổ chức, nhà đầu tư cá nhân mới.

THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN
Tình trạng mất cân đối cung-cầu
phân bón thế giới chưa thể hạ
nhiệt

Tình trạng mất cân đối cung-cầu phân bón thế giới chưa thể hạ nhiệt. Nguồn
cung urê trên thế giới vẫn duy trì ở mức cao với công suất sản xuất urê thực tế năm
2017 dự kiến đạt 239 triệu tấn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì khoảng cách
chênh lệch khá lớn với chỉ 180 triệu tấn ước tính. Do đó, công suất thực tế của các
nhà máy bình quân đạt 70%. Thậm chí ở Trung Quốc, năng lực sản xuất duy trì ở
mức 55%-60%. Theo dự đoán, tình trạng mất cân đối cung cầu phân bón urê sẽ tiếp
tục duy trì trong vòng 4 năm tới.
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Ước tính cung-cầu thế giới giai đoạn 2017-2020

Áp thuế tự vệ tạm thời đối với sản
phẩm phân bón DAP và MAP

Áp thuế tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP. Ngày
04/08/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định áp thuế tự vệ tạm thời đối với
các sản phẩm phân bón DAP và MAP. Mức thuế tự vệ ban đầu sẽ đạt hơn 1.8 triệu
VND/ tấn. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy và gia tăng triển vọng cho ngành Phân
bón trong nước trong những năm tới.

Nhu cầu phân bón gia tăng trong
quý 4/2017

Nhu cầu phân bón gia tăng trong quý 4/2017. Quý 4/2017, nhu cầu phân bón sẽ có
sự gia tăng khi ngành Nông nghiệp bước vào vụ mùa Đông – Xuân. Trong đó, thị
trường Tây Nam Bộ được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng nhu cầu mạnh nhất với ước
tính chiếm gần 53% nhu cầu phân bón cả nước. Đây cũng là thị trường kinh doanh
trọng điểm và đang chiếm thị phần lớn nhất của DCM.

Ước tính nhu cầu urê trong nước (Đvt: Tấn)
Giai đoạn

Tháng 10/2017

Tháng 11/2017

Tháng 12/2017

Tây Nam Bộ

45,000

152,000

108,000

Đông Nam Bộ

3,000

6,000

4,000

Miền Trung

4,000

8,000

17,000

Tây Nguyên

27,000

8,000

9,000

Miền Bắc

12,000

8,000

9,000

9

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
QUÝ 3/2017
CỔ PHIẾU DCM VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

TTCK bứt phá trước các diễn biến
lạc quan

TTCK bứt phá trước các diễn biến lạc quan. Thị trường chứng khoán tăng điểm
mạnh. Cụ thể, VN-Index đã tăng 24.39% từ đầu năm đến nay, đang đứng tại 826.84
điểm; trong khi HNX-Index tăng 35.92% đứng tại 108.14 điểm. Giao dịch thị trường
trên HOSE diễn ra sôi động hơn trong giai đoạn này, với khối lượng giao dịch khớp
lệnh trung bình phiên trên HOSE đạt 168 triệu đơnvị/phiên, tăng mạnh 46% so với kỳ
trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trung bình phiên trên HNX tăng 22.40% đạt
51.1 triệu đơn vị/phiên.
Với sự khởi sắc của thị trường Bất động sản, nhóm cổ phiếu Bất động sản thu hút
mạnh dòng tiền của giới đầu tư trong và ngoài nước trong khoảng thời gian này. Bên
cạnh đó, nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Chứng khoán cũng để lại khá nhiều ấn tượng
với sự sôi động cùng mức tăng trưởng khá ấn tượng kể từ đầu năm.

DCM đang có sự trở lại tích cực
trong đầu năm 2017

Diễn biến giá cổ phiếu DCM. Cổ phiếu DCM đã sụt giảm 12.82% trong năm 2016
trước những lo ngại về khó khăn của ngành Phân bón. Tuy vậy, giá cổ phiếu DCM đã
ghi nhận sự hồi phục ấn tượng kể từ đầu năm và đang đứng tại mức 13,600 đồng/cp
ngày 20/10/2017.
Đi cùng với sự chuyển mình ấn tượng về giá, giao dịch khớp lệnh của DCM cũng diễn
ra rất sôi động với khối lượng trung bình phiên 2,139,545 cổ phiếu trong giai đoạn
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này. Tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại thời điểm hiện tại là gần 2.4% tổng vốn cổ phần.
Diễn biến giao dịch cổ phiếu DCM 9T/2017
Chỉ tiêu
Khối lượng giao dịch bình
quân/phiên (CP/phiên)
Giá đóng cửa (VND)

9T đầu năm
2017
2,208,248

13,600

9T cuối năm
2016

Tăng
trưởng (%)

254,977

766

9,785

39

50

VN-Index +42.69%
40

30

DCM +38.99%
20

10

HNX-Index +36.40%

0

-10

-20

DCM

VN-Index

HNX-Index

GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích chỉ số ngành SX Nhựa – Hóa chất (VS-Plastics)
Giá liên tục test lại vùng hỗ trợ mạnh 49-51 điểm. Đây là vùng đáy cũ tháng 01/2017 và tháng 07/2017 nên có khối lượng tích
lũy lớn và độ tin cậy cao với nhiều lần test thành công trong quá khứ.
Chỉ báo MACD đã vượt ngưỡng 0 nên kịch bản bứt phá của tháng 07/2015 và 02/2016 có thể lặp lại một lần nữa.
Giá cần vượt lên trên các đường trung bình động (Moving Average) như SMA 100, SMA 200… để xác nhận đà tăng dài hạn
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đã thực sự quay trở lại.

Cổ phiếu DCM: Đang hình thành mẫu hình Triangle
Chỉ trong vòng 3 tháng gần nhất, khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên đã có sự sụt giảm nhưng vẫn ở mức khá cao (trên
1.2 triệu cp) nếu so với mặt bằng chung của thị trường.
Giá vẫn đang nằm trên các đường trung bình (Moving Average) dài hạn cho thấy xu hướng tăng trưởng vẫn giữ vững.
Trong những tuần gần đây, DCM đang hình thành mẫu hình Tam giác (Triangle). Đây là dạng mẫu hình tiếp diễn xu hướng
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rất phổ biến trên thị trường chứng khoán thế giới cũng như Việt Nam. Nếu giá phá vỡ vùng 13,900-14,100 thì mẫu hình sẽ có
mục tiêu giá lên đến vùng 16,000-16,500.
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GÓC KIẾN THỨC
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP
ERP viết tắt của “Enterprise Resource Planning”, nghĩa là “Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp”. ERP là một mô hình ứng
dụng công nghệ thông tin vào vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích diễn giải. Hay nói
cách khác, ERP là một bộ tích hợp bao gồm nhiều công cụ như kế hoạch sản phẩm, chi phí sản xuất hay dịch vụ giao
hàng, tiếp thị và bán hàng, quản lý kho quỹ, kế toán và được thiết lập phù hợp với đặc thù quản trị của từng doanh nghiệp.

Các đặc điểm cơ bản của phần mềm ERP
1. ERP là một hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh hợp nhất (Integrated
Business Operating System). Mọi công đoạn, mọi nhân viên, mọi phòng
ban chức năng đều được liên kết và cộng tác với nhau trong một quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh thống nhất.
2. ERP là một hệ thống do con người làm chủ với sự hỗ trợ của máy
tính (People System Supported by the Computer). Những cán bộ chức
năng, nghiệp vụ chính là nền tảng thành công của hệ thống, phần mềm và
máy tính sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho sự kết nối của các chủ thể. Với đặc thù
như vậy, người sử dụng ERP phải được đào tạo chuyên môn cẩn thận và
tính tích cực của từng nhân viên sẽ là các yếu tố quyết định đến sự hiệu quả
trong khả năng vận hành hệ thống.
3. Phần mềm ERP là một hệ thống hoạt động theo các quy tắc và kế hoạch rõ ràng (Formal System). Kế hoạch
sản xuất kinh doanh phải được thiết lập theo các khung thời gian cụ thể (năm, tháng, tuần). Hệ thống sẽ không hoạt
động khi không có kế hoạch. Các quy tắc và quy trình xử lý phải được quy định trước trong hệ thống.
4. ERP là hệ thống với các tránh nhiệm được xác định rõ ràng (Defined Responsibilities). Vai trò và trách nhiệm
của từng thành viên trong công ty – người sử dụng hệ thống phải được xác định rõ ràng trước khi vận hành ERP.
Điều này giúp gia tăng khả năng quản trị rủi ro trong nội bộ doanh nghiệp so với các phương pháp quản lý doanh
nghiệp truyền thống.
5. ERP là hệ thống liên kết giữa các phòng ban trong công ty (Communication among Departments). Các phòng
ban sẽ làm việc, trao đổi và cộng tác thường xuyên với nhau.

Các lợi ích khi ứng dụng phần mềm ERP
1.
2.
3.
4.
5.

Loại bỏ các sai sót có thể xảy ra liên quan đến sai sót và khả năng trùng lắp dữ liệu
Tăng tốc độ xử lí công việc
Dữ liệu được thống nhất tập trung
Gia tăng khả năng kiểm soát nội bộ
Tiết giảm các khoản chi phí và gia tăng hiệu quả về mặt quản lý điều hành doanh nghiệp
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Thống kê hiệu quả quản trị doanh nghiệp trước và sau khi triển khai ERP ở Việt Nam

Tiêu chí đánh giá
Giảm chi phí tồn kho
Giảm chi phí quản lý
Giảm chi phí phát sinh do giao hàng trễ
Giảm đầu tư công nghệ thông tin cho các năm tiếp theo
Giảm chi phí giấy tờ thông qua hệ thống báo cáo online
Giảm thời gian chuẩn bị báo cáo tài chính và quản trị

Tỷ lệ hiệu quả
10%
30%
60%
20%
20%
Còn 5 ngày

SẢN PHẨM PHÂN BÓN CỦA DCM
1. Phân bón Urê hạt đục
Phân bón Urê hạt đục chính là sản phẩm chủ lực của DCM với tỷ trọng đạm tối thiểu lên đến 46.3%,
tỷ trọng biurét đạt tối đa 0.99% và độ ẩm đạt tối đa 0.5%.
Ưu điểm của sản phẩm phân bón Urê hạt đục:
• Thích hợp với nhiều loại đất và cây trồng
• Tiết kiệm lượng phân bón
• Tốc độ phân giải chậm giúp cân bằng các yếu tố dinh dưỡng
• Dễ phối trộn, dễ bón và có hàm lượng chất gây bạc màu (biurét) thấp, chỉ đạt tối đa 0.99%
2. Sản phẩm phân bón N46.PLUS
Ưu điểm của sản phẩm phân bón N46.PLUS:
• Giúp tăng năng suất lên đến 7%
• Tiết kiệm 20-30% lượng phân bón

• Bổ sung thêm hai phụ gia sinh học, gia
tăng hiệu quả sử dụng và thân thiện với môi
trường
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3. Sản phẩm phân bón N46.NANO C+
Ưu điểm của sản phẩm phân bón N46.NANO C+:
• Tăng năng suất, tiết kiệm phân bón 20-25%
• Tăng cường vi lượng, cải tạo đất
• Kích hoạt hệ thống kháng, chống sâu bệnh, kháng mặn, phèn và ngộ độc hữu cơ

4. Sản phẩm phân bón N.HUMATE+TE 28-5
Ưu điểm của sản phẩm phân bón N.HUMATE+TE 28-5:
• Giúp rể khỏe, hấp thụ dinh dưỡng tốt
• Kích thích vi sinh vật có lợi
• Tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản

• Tăng độ phì nhiêu cho đất
•

5. Sản phẩm phân bón DAP (đen, xanh, nâu)
Ưu điểm của sản phẩm phân bón DAP:
• Giúp rể phát triển mạnh
• Cây xanh bền cho năng suất cao

• Dùng để bón lót và bón thúc
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6. Sản phẩm phân bón KALI
Ưu điểm của sản phẩm phân bón KALI:
• Giúp cây chắc khỏe, chống đổ ngã tốt
• Tăng năng suất và chất lượng nông sản

•

Thích hợp với các loại đất và cây trồng
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