
Năm 2021 là một năm thành công lớn của PC1 đặt trong bối cảnh
dịch Covid19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Cùng với lĩnh vực xây lắp
điện tăng trưởng mạnh mẽ khi công ty đạt được các hợp đồng tổng
thầu EPC các dự án điện gió với giá trị hợp đồng ký mới hơn 5,000 tỷ
đồng. Bên cạnh đó công ty cũng đưa vào vận hành thương mại 3 dự
án điện gió với tổng công suất 144MW trước hạn 31/10/2021 để
hưởng giá bán điện ưu đãi. Tổng doanh thu năm 2021 đạt 9,813 tỷ
đồng (+47% yoy) và hoàn thành 123% kế hoạch cả năm trong khi lợi
nhuận sau thuế đạt 695 tỷ (+35% yoy). 

Mảng Bất động sản dân cư: Năm 2022, PC1 đặt kế hoạch khởi công
và hoàn thành 2 dự án bất động sản nhà ở thấp tầng ở Gia Lâm và
Định Công, doanh thu năm 2022 là hơn 1.000 tỷ đồng, LNST dự kiến
đạt 200 tỷ đồng. Từ năm 2023, 2 dự án PCC1 Vĩnh Hưng và PCC1
Thăng Long với tổng mức doanh thu dự kiến đạt 2,680 tỷ đồng sẽ bắt
đầu đóng góp vào doanh thu của công ty. Giả định sẽ ghi nhận 50%
doanh thu vào năm 2023, phần còn lại được ghi nhận vào năm 2024. 
 
Mảng đầu tư năng lượng: tăng trưởng lớn, 3 dự án điện gió đi vào
hoạt động trong tháng 10/2021 giúp nâng tổng công suất phát điện
của PC1 lên mức 313 MW (+85% yoy). Doanh thu mảng năng lượng
2022 dự kiến đạt 1,680 tỷ đồng, LNST đạt 600 tỷ đồng. PC1 sẽ tiếp
tục nghiên cứu triển khai lần lượt 4 dự án thủy điện là Bảo Lạc A,
Thượng Hà, Nậm Pô 5A, Nậm Pô 5B… trong tương lai. 

Mảng Bất động sản Khu công nghiệp PC1 đang sở hữu 30% cổ
phần của Công ty Cổ phần Western Pacific (WP). WP có 62% cổ phần
trong khu công nghiệp Yên Phong II-A ở tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm
Logistics thông minh nằm trong khu công nghiệp này. Ngoài ra, WP
cũng có kế hoạch đầu tư vào 2 KCN mới ở Hà Nam và Bắc Giang với
diện tích lần lượt là 691 ha và 263 ha. KCN Yên Phong II-A vừa được
UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận đầu tư với tổng diện tích mặt bằng là
158 ha và 2 KCN còn lại đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp
lý. Dự kiến ghi nhận lợi nhuận từ 2022, cao điểm từ 2023-2026. Lợi
nhuận nhận từ WP khoảng 300 tỷ/năm từ 2023.

Lĩnh vực khai khoáng đi vào vận hành sản xuất thương mại từ
quý 4/2022. PC1 đang sở hữu 57.3% cổ phần CTCP Khoáng sản Tấn
Phát hiện đang sở hữu mỏ Nickel-Đồng tại Cao Bằng. Dự án có quy
mô đầu tư khoảng 1,500 tỷ đồng, trữ lượng quặng khai thác khoảng
7.5-8 triệu tấn quặng, thời gian khai thác là 15-20 năm. Với triển vọng
giá hàng hóa kim loại cơ bản đang tăng lên nhờ kinh tế hồi phục,
chúng tôi đánh giá hiệu quả của dự án khai thác khoáng sản của công
ty sẽ có hiệu quả kinh doanh tốt. Dự kiến bắt đầu ghi nhận doanh thu
và lợi nhuận từ quý 1/2023.

Dự báo doanh thu của PC1 trong năm 2022 đạt 11,000 tỉ đồng (+12%
yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 970 tỉ đồng (+27% yoy) tương đương
EPS năm 2022 đạt 5.500 VNĐ/CP. Tại giá đóng cửa ngày 18/04/2022,
PC1 đang được giao dịch ở mức P/E fw2022 là 10.3 lần.

Điểm tiêu cực: (1) Giá nguyên vật liệu tiếp tục tăng cao ảnh hưởng
tới biên gộp của mảng xây lắp; (2)Tính thời tiết ảnh hưởng tới mảng
năng lượng.

Hình 4: Kết quả kinh doanh
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CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) được thành lập từ năm 1963 với tên
gọi ban đầu là Công ty Xây lắp đường dây và trạm trực thuộc Cục
Điện lực. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, công ty đã
vươn lên vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp đường dây truyền tải
và trạm biến áp cho ngành điện Việt Nam. Ngoài mảng hoạt động
truyền thống là xây lắp điện, PC1 hiện nay đã trở thành một doanh
nghiệp kinh doanh đa ngành, mở rộng sang các lĩnh vực: Sản xuất
công nghiệp (kết cấu thép và cột điện); Đầu tư năng lượng tái tạo;
Phát triển dự án bất động sản. Ngoài ra, hai mảng hoạt động mới
đang được công ty triển khai là khai khoáng và khai thác khu công
nghiệp sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2023.

Ban lãnh đạo của công ty có tầm nhìn và tham vọng lớn. Chủ
tịch Trịnh Văn Tuấn là người luôn có tham vọng phát triển công ty
vươn ra thị trường quốc tế. Ông luôn chủ trương giữ vững vị trí
dẫn đầu ngành xây lắp điện, tập trung vào phát triển mảng kinh
doanh cốt lõi. Bên cạnh đó, ông cũng rất nhanh nhạy và nắm bắt
thời cơ phát triển 2 mảng hoạt động khác là đầu tư thủy điện và bất
động sản. Ông Trịnh Văn Tuấn và gia đình hiện đang nắm giữ
khoảng 22.9% cổ phần của PC1. 

Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương đã gắn bó với PC1 gần 20 năm.
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành xây lắp điện và cũng là thành
viên có nhiều đóng góp tích cực cho PC1, chính vì vậy ông đã
được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc vào tháng 12/2021. 

Hình 3: Cơ cấu sở hữu của PC1

CTCP Tập đoàn PC1 có doanh thu đến từ các mảng chính là (1)
Xây lắp điện; (2) Đầu tư năng lượng; (3) Sản xuất công nghiệp; (4)
Đầu tư bất động sản; (5) Bán hàng hóa vật tư và các hoạt động
khác lần lượt đóng góp vào doanh thu của công ty 68.4%, 9.5%,
6.4%, 1% và 14.6% trong năm 2021. PC1 chiếm lĩnh thị phần số 1
thị trường trong 2 mảng xây lắp điện và sản xuất công nghiệp.

Nhu cầu nâng cấp hệ thống truyền tải điện đang quá tải. Theo
Dự thảo Quy hoạch điện (QHĐ) VIII, tốc độ tăng trưởng công suất
nguồn điện sẽ đạt 11.1%/năm, do đó nhu cầu xây dựng mạng lưới
truyền tải điện vẫn còn nhiều dư địa, điều này sẽ mở ra cơ hội cho
các công ty xây lắp điện. Tổng mức đầu tư cho ngành điện dự kiến
cho giai đoạn 2021-2030 theo QHĐ VIII là gần 99.3-115.9 tỷ USD/
năm, trong đó, vốn đầu tư cho phát triển nguồn điện khoảng 8,57-
10,15 tỷ USD/năm.

Xu hướng năng lượng sạch dẫn tới nhu cầu nâng cấp đường
truyền tải điện. EVN đẩy nhanh tiến độ của các dự án xây dựng
truyền tải điện lớn đặc biệt ở tuyến Trung – Nam do đây là nơi tập
trung nhiều dự án điện gió và điện mặt trời. Các dự án này đang
dần được mở rộng do xu hướng  sử dụng năng lượng sạch, dẫn tới
nhu cầu nâng cấp đường truyền để đảm bảo hệ thống đáp ứng đủ
công suất. Đây sẽ là cơ hội đối với các doanh nghiệp xây lắp điện,
đặc biệt là PC1 với vị thế là doanh nghiệp đầu ngành và nhiều năm
kinh nghiệm trong mảng xây lắp đường truyền tải điện.

Cơ hội tăng trưởng từ đầu tư năng lượng tái tạo. Vị trí địa lý của
Việt Nam thuận lợi cho phát triển điện mặt trời và điện gió do nằm
trong khu vực nhiệt đới gió mùa, cường độ bức xạ mặt trời cao và
đường bờ biển dài. Chính phủ đã đưa ra nhiều cơ chế hỗ trợ trong
các năm gần đây để thu hút đầu tư vào điện mặt trời và điện gió.
Thêm nữa, sự thân thiện với môi trường và chi phí giảm nhanh do
công nghệ phát triển khiến cho năng lượng tái tạo ngày càng hấp
dẫn hơn so với nhiệt điện than – do nhiệt điện than (1) gây tác hại
tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng tới sinh sống và sức khỏe của
cư dân lân cận và (2) cần nguồn nhiên liệu đầu vào đắt đỏ. 

Điểm tiêu cực: Chu kì La Nina có thể sẽ kết thúc vào Q3/2022, đồng
nghĩa với việc lượng mưa ít hơn và muộn hơn làm ảnh hưởng đến
việc tích nước của các nhà máy thủy điện. 

Hình 1: Cơ cấu doanh thu của PC1 năm 2021

Thành lập từ năm 1963, Công ty Cổ phần Tập Đoàn PC1 có nhiệm
vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc
gia. Sau gần 60 năm xây dựng và phát triển, hiện nay công ty đã
chứng tỏ được năng lực của mình không chỉ ở mảng xây lắp điện
mà còn thành công ở các lĩnh vực đầu tư năng lượng, sản xuất
công nghiệp, và đầu tư bất động sản. Công ty niêm yết trên HOSE
vào năm 2008. PC1 hiện đang khẳng định vị thế số 1 Việt Nam,
TOP 5 khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực xây lắp dự án lưới điện,
dự án năng lượng tái tạo và là nhà đầu tư năng lượng tái tạo
chuyên nghiệp. 

PC1 có gần 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp điện. Công
ty đã lấn sân sang các mảng hoạt động khác như đầu tư năng
lượng, sản xuất công nghiệp, và đầu tư bất động sản cũng mang lại
những đóng góp lớn cho doanh thu của công ty. Điểm nhấn đầu tư
của doanh nghiệp bao gồm: (1) 3 dự án điện gió đã đi vào hoạt
động năm 2021, 4 dự án đang triển khai chuẩn bị đưa vào hoạt
động sẽ thúc đẩy mảng đầu tư năng lượng; (2) Mảng bất động
sản khởi sắc với 2 dự án dự kiến mở bán vào 2022; (3) PC1
chuẩn bị tham gia vào 2 mảng kinh doanh mới là khai thác
khoáng sản và khu công nghiệp.

Sử dụng mô hình phân tích 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô ngành, (Moat)
Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động lực
tăng giá (Margin of safety), chúng tôi cho rằng PC1 là một cổ
phiếu phù hợp cho những nhà đầu tư trung và dài hạn. Chúng tôi
dự báo công ty đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 25% trong giai đoạn
2022-2025, hiện tại PC1 đang giao dịch tại mức P/Efw 2022 là 10.3
lần. 

Khuyến cáo: Nội dung này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn đầu tư – Công ty CP chứng khoán VNDIRECT. Báo cáo này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư của CTCP Chứng khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời
chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong Báo cáo này. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong
Báo cáo này trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của công ty được đề cập trong Báo cáo.
 
Tuyên bố về mâu thuẫn lợi ích: Chuyên viên phụ trách báo cáo này hiện không nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu PC1, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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Vị thế số 1 trong xây lắp ngành điện. PC1 có trên 55 năm kinh
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, so với từ 20 – 40
năm kinh nghiệm của các đối thủ trong lĩnh vực xây lắp điện cao áp.
Bên cạnh đó, hồ sơ năng lực tốt đã giúp PC1 trúng thầu nhiều hợp
đồng xây lắp và truyền tải điện lớn, dẫn đầu trên thị trường. Đặc
biệt là lĩnh vực điện gió do PC1 có năng lực tổng thầu EPC (cung
cấp đầy đủ 3 công việc cơ bản: thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư và
thi công) dự án điện gió. Năm 2021 lĩnh vực xây lắp điện đã tăng
trưởng mạnh mẽ nhờ các dự án điện gió được thực hiện. Doanh thu
mảng xây lắp điện đạt 6,714 tỷ đồng, tăng mạnh 120% so với 2020,
chiếm 68.4% tổng doanh thu. 

Rào cản gia nhập cao: Hệ thống lưới điện truyền tải cao áp ảnh
hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia và yêu cầu kỹ thuật
chuyên môn đặc thù, điều kiện thi công khó khăn là rào cản lớn nhất
của ngành xây lắp điện. Bề dày kinh nghiệm của các doanh nghiệp
trong ngành cũng là rào cản gia nhập lớn với các đối thủ muốn xâm
nhập thị trường này. Những dự án xây lắp điện thường được thực
hiện bởi các doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước với nhiều năm
kinh nghiệm hoạt động trong ngành.

Đi đầu trong lĩnh vực Tổng thầu EPC các nhà máy điện gió on
shore (trên bờ), near shore (gần bờ) với các giải pháp đồng bộ,
chủ động về mặt công nghệ và thiết bị thi công tiên tiến như khinh
khí cầu điều khiển từ xa, thiết bị bay Navi-Fly kéo dây cao áp và
siêu cao áp... PC1 đã thành công với các hợp đồng tổng thầu EPC
cho các dự án điện gió và điện mặt trời như La Bang và Tân Phú
Đông 2. Đây là lợi thế giúp công ty tiếp tục tham gia đấu thầu các
dự án lớn, có công nghệ thi công phức tạp là động lực thúc đẩy
tăng trưởng doanh thu của PC1 trong dài hạn.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Các dự án thủy điện nhỏ
được áp dụng miễn thuế 4 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế
và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 

 Hình 2: Cơ cấu và tăng trưởng doanh thu


