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Số quý 4 năm 2010

* Ngành công nghiệp phân bón Syria chủ yếu gồm 2 nhà máy phân Đạm và một nhà
máy phân Lân. Nhà máy đầu tiên với sản lượng 150 tấn/ ngày đạm Ammonium Nitrate
được xây dựng từ những năm 1970. Nhà máy thứ 2 được xây dựng năm 1981 với sản
lượng 1,000 tấn/ ngày đạm Amonium và 1,100 tấn/ngày đạm Urea.
- Phân lân là ngành công nghiệp lớn thứ 6 của nước này với sản lượng trước đây
là 3 triệu tấn/năm và đang kỳ vọng để đạt được 10 triệu tấn/năm với kỳ vọng
chuyển từ xuất khẩu quặng thô sang xuất khẩu phân lân thành phẩm.
- Với trữ lượng dự trữ khoảng 1,8 tỷ tấn, Syria trở thành sự quan tâm lớn của các
nhà đầu tư trong khu vực và thế giới trong việc sản xuất phân lân. Kể từ khi đất
nước này mở cửa cho đầu tư tư nhân đã có 8 dự án đã được phê duyệt và triển
khai để sản xuất phân lân thành phẩm.
* Ngành công nghiệp phân bón Tây Ban Nha/Spanish đang đối mặt với những khó
khăn trong trong việc cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà máy sản xuất phân đạm.
Điều đó là do các nhà cung cấp khí gas tự nhiên đang băn khoăn, nản chí, đặc biệt sau
sự kiện phân giải của trọng tài thương mại quốc tế hồi tháng 8 vừa qua tại Paris nước
Pháp.
PHÂN BÓN UREA:
- Yemen: Khả năng thành lập nhà máy phân bón của Ấn Độ.
Nhu cầu tiêu thụ Urea của Ấn Độ hàng năm khoảng 27 triệu tấn, trong khi đó sản
lượng nội địa chỉ đạt khoảng 22 triệu tấn. Số lượng thiếu hụt cho nhu cầu nội địa đó
được giải quyết bằng cách nhập khẩu. Yemen, một trong những nước nghèo nhất của
các nước A rập/ Arab, gần đây đang đàm phán với Ấn Độ để xây dựng ít nhất 4 nhà
máy phân bón tại nước này nhằm giảm sự phụ thuộc vào lượng Urea nhập khẩu của Ấn
Độ.
- Azerbaijan: Một tập đoàn lớn của Anh quốc đã ký hợp đồng lớn với nước này nhằm
phát triển lĩnh vực khí gas khổng lồ để sản xuất phân bón.
-Việt Nam: Dự báo sản lượng sản xuất Urea sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ từ năm 2015
Khả năng sản xuất phân Đạm/Urea của Việt Nam hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu
của thị trường, với sản lượng hiện tại khoảng 1,7-2 triệu tấn/năm nhưng dự kiến đến
năm 2015 sẽ vượt nhu cầu sử dụng bởi vì nhiều nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất từ những
năm 2012-2014.
- Iraq: Tăng sản lượng nhà máy phía Nam thêm 20-50% công suất

PHÂN LÂN:
- Ấn Độ: Nhà máy mới với sản lượng 1,2 triệu tấn Urea/ năm và nhà máy khác với sản
lượng 1 triệu tấn DAP/năm
PHÂN KALI:
- Đức/ Germany: Dự kiến nhu cầu Kali trên toàn thế giới trong năm 2011 tăng lên tới
55-60 triệu tấn, cao hơn so với dự báo trước đó là 53-57 triệu tấn. Dự báo tăng lên do
thu nhập của ngành trồng trọt đã tăng cao trong thời gian qua dẫn tới nhu cầu tăng sản
lượng nông sản và tăng sử dụng phân bón Kali và các loại phân bón khác.
- Ethiopia: Bắt đầu khai thác phân bón Kali từ năm 2013. Được biết chi phí để khai
thác và sản xuất Kali là tại nước này được coi là rẻ nhất do nguồn quặng chỉ nằm sâu
dưới mặt đất 100m so với 1000m tại Brazil hay Canada. Nước này dự kiến chiết xuất
khoảng 1 tỷ tấn trong diện tích 150Km2 với thời gian 50 năm.
PHÂN NPK:
- Israel: Doanh thu của một tập đoàn phân bón lớn tại Hà Lan, Đức, Bỉ, Thổ Nhỉ Kỳ và
Isreal như sau: Từ tháng 1-9/2010 đã đạt 2.340,9 triệu USD so với cùng thời kỳ 19/2009 chỉ đạt 1.513,4 triệu USD.
- Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2010 Trung Quốc đã nhập khẩu 3,6 triệu tấn Kali –nhiều
hơn rất nhiều so với 9 tháng đầu năm 2009 chỉ đạt 1,8 triệu tấn. Và dự kiến trong năm
2010 Trung Quốc nhập khẩu tới 5 triệu tấn Kali.
- Tập đoàn này cũng đã ký hợp đồng với một số công ty tại Ấn Độ với sản lượng lên
tới 1,43 triệu tấn phân bón Kali trong một năm và dự kiến từ tháng 3/2009 đến tháng
3/2011 Ấn độ nhập khẩu tới 6 triệu tấn Kali.
(Do yêu cầu của quý khách hàng về thông tin kỹ thuật cũng như thông tin sử dụng
đúng và hiệu quả sản phẩm của Greendelta trong từng trường hợp và lĩnh vực sâu
hơn trong sản xuất nông nghiệp cũng như điều tiết cây trồng, giúp cho sản xuất nông
nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, Greendelta xin trân trọng thông báo:
Kể từ quý này Greendelta tạm thời dừng cung cấp thông tin TOÀN CẢNH VỀ THỊ
TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI theo từng quý như trước đây- Các thông tin về thị
trường phân bón thế giới (nếu có) khi biến động mạnh sẽ được cung cấp tại Website:
www.greendelta.com.vn của chúng tôi. Chân thành cám ơn sự đón nhận, cổ vũ và
khuyến khích của quý vị trong thời gian qua cho thông tin thị trường phân bón thế giới
của Greendelta)
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