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Ngành Dầu khí 
Cơ hội để bắt đáy  

■ Tái đầu tư trong lĩnh vực khai thác dầu khí đòi hỏi giá dầu thô ở mức 60-70 
USD/thùng trong trung hạn, theo ước tính của chúng tôi. 

■ Chúng tôi dự báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh hoạt động thăm dò để đảm bảo vấn 
đề an ninh năng lượng. 

■ Chúng tôi ra báo cáo lần đầu với đánh giá Trung tính. Lựa chọn cổ phiếu của 
chúng tôi là các cổ phiếu dịch vụ dầu khí, cụ thể là PVS và PVD. 

 

Thị trường dầu thô cân bằng trở lại 
Theo chúng tôi, thị trường dầu thô đã cân bằng trở lại từ năm 2016 do tăng trưởng 

nguồn cung toàn cầu chững lại và nhu cầu gia tăng từ khu vực châu Á - TBD. Mặc dù 

nhu cầu dầu thô có thể đạt mức đỉnh vào năm 2030, chúng tôi cho rằng hoạt động thăm 

dò trên thế giới vẫn cần được đẩy mạnh để thay thế nguồn cung đang dần cạn kiệt. 

Trong trung hạn, chúng tôi kỳ vọng giá dầu thô sẽ ở quanh mức 60-70 USD/thùng. 

Chúng tôi dự báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh thăm dò khai thác dầu và 
khí để đáp ứng nhu cầu an ninh năng lượng  
Với giả định không có các mỏ mới, chúng tôi cho rằng sản lượng dầu/khí tại Việt Nam sẽ 

giảm ~12% trong giai đoạn 2018-25. Điều này sẽ dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung lớn 

trong tương lai, với nhu cầu dầu/khí trong nước kỳ vọng tăng 5-10% mỗi năm trong 

2018-25, theo PVN. Chúng tôi dự báo Việt Nam sẽ tăng chi tiêu cho thăm dò và khai thác 

50% mỗi năm trong 2019-20 để bổ sung trữ lượng hiện tại và tăng sản lượng.  

Lựa chọn cổ phiếu dịch vụ dầu khí thượng nguồn như PVS và PVD  
Chúng tôi đánh giá tích cực PVS do kỳ vọng DN hưởng lợi từ việc đẩy mạnh hoạt động 

khai thác khí tại Việt Nam. Với backlog ~2 tỷ USD, chúng tôi dự báo PVS có thể ghi nhận 

CAGR của lợi nhuận ròng 25,4% trong 2018-21. Chúng tôi cũng đánh giá cao PVD, nhà 

thầu khoan thương mại duy nhất tại Việt Nam, với cơ cấu giàn khoan trẻ, nhiều khả năng 

hưởng lợi từ sự hồi phục của thị trường khoan ngoài khơi trong khu vực. Chúng tôi dự 

phóng lợi nhuận của PVD tăng mạnh trong 2019-21 với CAGR lợi nhuận ròng 47,6%. 

Chúng tôi đánh giá thận trọng với GAS  
Chúng tôi cho rằng giai đoạn tới sẽ nhiều thách thức với GAS, doanh nghiệp bán buôn 

khí khô độc quyền tại Việt Nam. Triển vọng giá dầu đi ngang trong 2019-21 sẽ hạn chế 

tăng trưởng doanh thu của GAS, trong khi nguồn cung giá rẻ cạn kiệt sẽ làm tăng chi phí 

đầu vào. Chúng rôi dự phóng LN ròng của GAS giảm 7,8%/năm trong 2019-21 

Rủi ro và động lực tăng giá 
Theo chúng tôi, rủi ro giảm giá chính đến từ tranh chấp địa chính trị giữa Việt Nam và 

Trung Quốc, có thể khiến các dự án dầu khí lớn bị đình trệ, đặc biệt là dự án Cá Voi 

Xanh và Cá Rồng Đỏ. Trong khi đó, động lực tăng giá bao gồm sự gián đoạn nguồn cung 

(VD: lệnh trừng phạt Ả Rập Saudi) và nhu cầu dầu từ châu Á và châu Âu. 

  
 

Hình 1: Sản lượng khí thiên nhiên VN (tỷ bộ khối), giả định không có mỏ mới 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), BLOOMBERG 

   

 

  Việt Nam 

Trung tính 
 

Các doanh nghiệp nổi bật  

TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN 
MUA, Giá mục tiêu 25.000 đồng, Giá 
đóng cửa 20.600 đồng 

PVS là nhà thầu EPC ngoài khơi hưởng 
lợi lớn nhất từ việc tăng đầu tư thượng 
nguồn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 
Chúng tôi kỳ vọng PVS sẽ tham gia vào 
hầu hết các dự án dầu khí quan trọng 
hiện nay, bao gồm Sao Vàng Đại Nguyệt, 
Lô B, Sư Tử Trắng Giai đoạn 2 và các 
dự án khác. 

Tổng Công ty Khí VN - CTCP 
NẮM GIỮ, Giá mục tiêu 91.600 đồng, 
Giá đóng cửa 101.000 đồng 

Sự cạn kiệt nhanh chóng của các nguồn 
cung khí giá rẻ sẽ gây áp lực lên chi phí 
đầu vào của GAS. Trong khi đó, chúng 
tôi nhận thấy GAS còn ít dư địa để tăng 
giá bán đầu ra do triển vọng giá dầu thô 
đi ngang trong ngắn và trung hạn. 

TCTCP Khoan & DV Khoan Dầu khí VN  
MUA, Giá mục tiêu 20.000 đồng, Giá 
đóng cửa 18.600 đồng 

Chúng tôi cho rằng PVD sẽ tham gia 
nhiều dự án trong nước hơn trong trung 
hạn vì Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động 
thăm dò dầu khí. Giá thuê các giàn 
khoan ngoài khơi cũng sẽ cải thiện do 
giá dầu Brent dự kiến vượt mức 60 
USD/thùng trong những năm tới. 

 

Tóm tắt các chỉ tiêu trong định giá 

 
 

Insert 

Chuyên viên phân tích 

 

Vũ Việt Linh 

T (84) 38 955 2199  
E linh.vuviet@vndirect.com.vn  
 
 

P/E (x) 12/18E 12/19F 12/20F

PVS 10,67 8,17 6,33

GAS 15,46 19,09 20,97

PVD 35,50 22,20 26,50

P/BV (x) 12/18E 12/19F 12/20F

PVS 0,69 0,63 0,63

GAS 4,47 4,39 4,26

PVD 0,49 0,49 0,50

Tỷ suất cổ tức 12/18E 12/19F 12/20F

PVS 3,11% 4,06% 5,24%

GAS 3,32% 1,11% 0,78%

PVD 0,00% 0,00% 0,00%
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Cơ hội để bắt đáy 

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

Thị trường dầu thô cân bằng trở lại   

Chúng tôi cho rằng giá dầu đã hết chu kỳ giảm kể từ đợt điều chỉnh mạnh vào 

Q4/2014 do nguồn cung dư thừa từ cuộc cách mạng dầu đá phiến. Theo chúng 

tôi, thị trường dầu thô đã bắt đầu phục hồi từ năm 2016 nhờ tăng trưởng nguồn 

cung chững lại và nhu cầu tăng mạnh hơn từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 

Theo đó, giá dầu thô Brent trung bình chạm mức 54,1 USD/thùng trong năm 

2017 (+24,0% yoy) và 71,2 USD/thùng trong năm 2018 (+31,5% yoy). 
 

Giá dầu thô giảm mạnh vào cuối năm 
2014 do OPEC quyết định tăng sản 
lượng để cạnh tranh với dầu đá phiến 
của Mỹ. Tuy nhiên, chiến lược này đã 
thất bại và OPEC phải chấp thuận cắt 
giảm nguồn cung để tái cân bằng thị 
trường vào cuối năm 2016. Giá dầu 
thô đã dần hồi phục kể từ đó. 

Hình 2: Diễn biến giá dầu Brent (USD/thùng) 

 

NGUỒN: EIA, VND RESEARCH, BLOOMBERG   

 

Mặc dù đợt điều chỉnh trong Q4/2018 đã làm dấy lên mối lo ngại về việc giá dầu 

thô có thể giảm trở lại, chúng tôi cho rằng tâm lý thị trường đang phản ứng thái 

quá do sự bán tháo chung trên toàn thị trường và lo ngại suy thoái kinh tế toàn 

cầu gia tăng, cũng như vị thế của Ả Rập Saudi giảm sau vụ nhà báo Ả Rập 

Jamal Khashoggi bị sát hại vào tháng 10/2018. 
 

Chúng tôi cho rằng đợt điều chỉnh 
mạnh của giá dầu trong Q4/2018 chỉ 
mang tính tạm thời và do tâm lý thị 
trường thay vì nền tảng cơ bản. Kể từ 
tháng 1/2019, giá dầu đã ổn định và 
phục hồi nhờ một số quốc gia lớn 
trong OPEC cắt giảm nguồn cung 
khoảng 2,2 triệu thùng dầu/ngày để 
cân bằng lại thị trường. 

Hình 3: Biến động giá dầu Brent trong năm 2018 (USD/thùng) 

 

NGUỒN: EIA, VND RESEARCH, BLOOMBERG   

 

Về cơ bản, chúng tôi dự báo thị trường dầu thô toàn cầu vẫn duy trì tình trạng 

cân bằng trong năm 2019 khi việc cắt giảm sản lượng từ OPEC có hiệu lực và 

ngăn chặn tồn kho dầu gia tăng. Nếu nền kinh tế thế giới không sụt giảm quá 

nghiêm trọng thì chúng tôi cho rằng nhu cầu về dầu trên thế giới sẽ tăng với tốc 
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độ tương tự những năm gần đây và được thúc đẩy bởi các nền kinh tế mới nổi 

có sức khỏe tốt, ngoại trừ Trung Quốc. 

Chúng ta cũng nhận thấy sự bùng nổ của dầu đá phiến dẫn đến sự sụt giảm 

mạnh của giá dầu vào năm 2014 không đủ để tác động đáng kể đến giá dầu thô 

toàn cầu trong trung hạn. Rystad Energy dự báo dầu đá phiến chỉ có thể chiếm 

tối đa 8-10% nguồn cung dầu thô toàn cầu cho đến năm 2040. 

 

Về cơ bản, chúng tôi vẫn kỳ vọng thị 
trường dầu thô toàn cầu sẽ duy trì cân 
bằng trong năm 2019, khi mà sự cắt 
giảm sản lượng từ OPEC có hiệu lực 
và ngăn chặn việc hàng tồn kho gia 
tăng. 

Hình 4: Chênh lệch cung – cầu dầu thô (triệu thùng/ngày) 

 

NGUỒN: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, VND RESEARCH   

 
 

 

Chúng tôi cũng cho rằng sự bùng nổ 
của dầu đá phiến dẫn đến giá dầu 
giảm mạnh trong năm 2014 không đủ 
để tác động đáng kể đến giá dầu thô 
toàn cầu trong trung hạn. 

Hình 5: Nhu cầu dầu thô toàn cầu theo ước tính của Rystad Energy (triệu thùng/ngày)  

 

NGUỒN: RYSTAD ENERGY, VND RESEARCH   

 

Trong dài hạn, mặc dù Rystad Energy dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong 

tương lai sẽ đạt đỉnh vào năm 2030, khi mà các nguồn năng lượng khác có thể 

trở nên cạnh tranh hơn về chi phí (VD: năng lượng tái tạo và xe điện) và được 

phổ biến hơn (hạt nhân), chúng tôi vẫn cho rằng nhu cầu dầu thô sẽ được duy 

trì trong dài hạn do giá cả cạnh tranh và tính phổ biến. 

Chúng tôi nhận thấy dầu thô không chỉ được sử dụng trong vận tải mà trên thực 

tế, động lực tăng trưởng lớn nhất đối với tiêu thụ dầu hiện là mảng hóa dầu. 

Tầng lớp trung lưu gia tăng trên toàn cầu đồng nghĩa với nhu cầu hóa dầu cũng 

sẽ tăng lên vì đây là thành phần cơ bản của nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu 

từ sơn cho đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân với mức tăng trưởng nhu cầu 

có xu hướng theo sát tăng trưởng tiêu dùng chung. Ngoài ra, cũng không có 

sản phẩm nào có thể thay thế cho sản phẩm hóa dầu trong các lĩnh vực này. 

Vì vậy, chúng tôi cho rằng nhu cầu về các sản phẩm hóa dầu vẫn sẽ tăng 

trưởng trong dài hạn và hỗ trợ cho nhu cầu về dầu nói chung. 
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 Hình 6: Nguồn cung dầu toàn cầu nếu hoạt động thăm dò vẫn thấp như giai đoạn 2017-

2018 (triệu thùng /ngày) 

 

NGUỒN: RYSTAD ENERGY ESTIMATES, VND RESEARCH   

 

Về nguồn cung, nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động thăm dò toàn cầu nhằm 

tăng trữ lượng cũng trở nên cấp thiết hơn. Do sự cắt giảm đáng kể trong chi tiêu 

cho hoạt động thăm dò từ năm 2014, trữ lượng dầu khí phát hiện mới trên toàn 

cầu đã giảm xuống còn khoảng 7,7 tỷ tấn dầu tương đương (btoe) trong năm 

2017, mức thấp nhất kể từ năm 1940 và giảm mạnh so với mức trung bình 15 

btoe mỗi năm trong giai đoạn 2004-2014 (theo EIA). Với sự cạn kiệt nhanh 

chóng của các mỏ dầu hiện tại, nếu các hoạt động thăm dò vẫn chậm như năm 

2017, thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu cung khoảng 35 triệu 

thùng/ngày vào năm 2040 (theo ước tính của Rystad Energy). 
 

Do sự cắt giảm đáng kể trong chi tiêu 
cho hoạt động thăm dò kể từ năm 
2014, trữ lượng dầu khí phát hiện mới 
trên toàn cầu đã giảm xuống còn 
khoảng 7,7 tỷ tấn dầu trong năm 
2017. 

Hình 7: Trữ lượng dầu khí phát hiện mới trên toàn cầu (tỷ tấn dầu) 

 

NGUỒN: EIA, VND RESEARCH   

 
 

Theo Rystad Energy, trong bối cảnh 
các mỏ dầu hiện tại cạn kiệt nhanh 
chóng, nếu các hoạt động thăm dò 
vẫn chậm như năm 2017 thì thế giới 
có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng 
thiếu cung ~35 triệu thùng/ngày vào 
năm 2040.  

Hình 8: Nguồn cung dầu thô thế giới nếu hoạt động thăm dò vẫn thấp như giai đoạn 

2017-2018, triệu thùng/ngày 

 

NGUỒN: RYSTAD ENERGY ESTIMATES, VND RESEARCH   

 

Từ 2019 đến năm 2021, chúng tôi nhận thấy việc khai thác dầu thô sẽ đòi hỏi 

giá dầu thô ở quanh mức 60-70USD/thùng với chi phí khai thác tăng khoảng 

50% so với năm 2015 do các mỏ dầu ở vùng nước nông hiện tại trở nên cạn 
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kiệt và hoạt động khai thác phải chuyển đến các mỏ dầu ở khu vực nước sâu 

hơn với độ phức tạp và chi phí phát triển cao hơn. 

Từ nay đến năm 2021, chúng tôi dự 
báo ngành khai thác đòi hỏi giá dầu 
thô ở quanh mức 60-70 USD/thùng, 
tương đương với… 

Hình 9: Chi phí hòa vốn của nguồn cung dầu thô mới trên toàn cầu đến năm 2021 

 

NGUỒN: RYSTAD ENERGY ESTIMATES, VND RESEARCH   

 
 

… cao hơn khoảng 50% so với chi phí 
khai thác năm 2015 do các mỏ dầu 
nước nông hiện tại đã cạn kiệt và hoạt 
động khai thác phải chuyển sang các 
mỏ dầu nước sâu hơn với độ phức tạp 
và chi phí phát triển cao hơn. 

Hình 10: Chi phí hòa vốn của nguồn cung dầu thô trên toàn cầu năm 2015 (USD/thùng) 

 

NGUỒN: RYSTAD ENERGY, VND RESEARCH   

 

Thông thường, dự báo giá dầu thô từ các tổ chức quốc tế giai đoạn 2019-2022 

nằm trong khoảng rộng. Theo chúng tôi, giá dầu Brent sẽ ở mức trên 60 

USD/thùng trong 4 năm tới, tương ứng với chi phí hòa vốn của nguồn cung dầu 

thô mới trong 2019-2021 ở mức 60-70 USD/thùng. 
 

Theo chúng tôi, giá dầu Brent sẽ duy 
trì ở mức trên 60 USD/thùng trong 4 
năm tới. 

Hình 11: Dự báo giá dầu Brent tính tại tháng 12/2018 (USD/thùng) 

 

NGUỒN: RYSTAD ENERGY, BLOOMBERG, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), VND RESEARCH   
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An ninh năng lượng của Việt Nam bị đe dọa trong trung hạn   

Sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam giảm ~8% mỗi năm trong giai đoạn 

2015-2018. Sự sụt giảm mạnh của sản lượng theo sát mức giảm của vốn đầu 

tư cho hoạt động thăm dò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN, Chưa NY) kể 

từ năm 2015 trong bối cảnh giá dầu thô giảm. Việc hạn chế thăm dò đã dẫn đến 

việc không có thêm nhiều mỏ dầu mới và tăng trưởng trữ lượng hàng năm giảm 

xuống còn 4 triệu tấn dầu tương đương (mtoe) trong năm 2017 – mức thấp nhất 

trong lịch sử (theo Tập đoàn dầu khí Việt Nam). 
 

Sản lượng dầu khí của Việt Nam giảm 
8% mỗi năm trong 2015-2018. 

Hình 12: Sản lượng dầu khí của Việt Nam (triệu tấn dầu tương đương)  

 

NGUỒN: PETROVIETNAM, VND RESEARCH   

 
 

Việc hạn chế thăm dò đã dẫn đến việc 
không có thêm nhiều mỏ mới, với mức 
tăng trưởng trữ lượng hàng năm giảm 
xuống còn 4 triệu tấn dầu tương 
đương trong năm 2017 - mức thấp 
nhất trong lịch sử. 

Hình 13: Chi tiêu đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nghìn tỷ đồng)  

 

NGUỒN: PETROVIETNAM, VND RESEARCH   

 

Trong khi đó, phần lớn các mỏ dầu hiện tại ở Việt Nam đang ở giai đoạn cuối 

với sản lượng giảm 15-30% mỗi năm kể từ năm 2016. Nếu không có phát hiện 

dầu khí mới, chúng tôi cho rằng nguồn cung dầu thô trong nước sẽ không đủ để 

đáp ứng nhu cầu nguyên liệu từ nhà máy Lọc dầu Bình Sơn (BSR, Không KN) 

từ năm 2020 trở đi, trong khi BSR hiện phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên 

liệu dầu thô trong nước. 

Nếu không có phát hiện dầu khí mới, 
chúng tôi cho rằng nguồn cung dầu 
thô trong nước sẽ không đủ để đáp 
ứng nhu cầu nguyên liệu từ nhà máy 
Lọc dầu Bình Sơn (BSR, Chưa NY) từ 
năm 2020 trở đi. 

Hình 14: Sản lượng dầu thô của Việt Nam giả định không có mỏ khí mới (triệu tấn)   

 

NGUỒN: VIETNAM PETROLEUM INSTITUTE, VND RESEARCH   
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Sự sụt giảm sản lượng khí tự nhiên thậm chí đáng lo ngại hơn do nhu cầu khí 

tự nhiên trong nước dự kiến sẽ tăng 50% vào năm 2025 (theo Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam) khi ba nhà máy điện khí mới đi vào hoạt động. 
 

Sự sụt giảm sản lượng khí tự nhiên 
đáng lo ngại hơn. 

Hình 15: Sản lượng khí tự nhiên của Việt Nam với giả định không có mỏ mới (tỷ bộ 

khối) 

 

NGUỒN: VIETNAM PETROLEUM INSTITUTE’S ESTIMATES, VND RESEARCH   

 

  

Chúng tôi nhận thấy hoạt động thăm dò dầu khí được đẩy 
mạnh   

Sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu thô từ cuối năm 2016 tạo điều kiện thuận lợi 

cho Việt Nam đẩy mạnh hoạt động thăm dò sau nhiều năm không chú trọng đầu 

tư. Chi phí khai thác dầu trung bình tại Việt Nam khoảng 45 USD/thùng trong 

năm 2018 (theo Rystad Energy), thấp hơn dự báo giá dầu Brent ở mức 65-70 

USD/thùng trong năm 2019. Với vấn đề an ninh năng lượng đã được đề cập ở 

trên, chúng tôi cho rằng điều này có thể thúc đẩy các hoạt động thăm dò dầu khí 

tại Việt Nam trong trung hạn.  
 

Chi phí khai thác dầu trung bình tại 
Việt Nam là 45USD/thùng, thấp hơn 
dự báo giá dầu Brent ở mức 65-70 
USD/thùng trong năm 2019. 

Hình 16: Chi phí khai thác dầu trong năm 2018 (USD/thùng) 

 

NGUỒN: RYSTAD ENERGY’S ESTIMATES, VND RESEARCH   

 

Theo kế hoạch của PVN đến năm 2020, mục tiêu tăng trưởng trữ lượng dầu 

hàng năm là 20-40 triệu tấn/năm, cao gấp 2-4 lần so với mức gia tăng trữ lượng 

ước tính năm 2018 là 10 triệu tấn (theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Chúng tôi 

cho rằng mục tiêu này là tương đối cao trong bối cảnh chi phí thăm dò leo thang. 

Khi các mỏ dầu gần bờ cạn kiệt, phạm vi thăm dò sẽ được mở rộng sang các 

khu vực xa hơn và đòi hỏi trình độ thiết bị, công nghệ cao hơn và chi phí cho 

các chuyên gia tốn kém hơn. 

Trong bối cảnh áp lực mạnh mẽ về việc tăng phát hiện dầu khí mới và chi phí 

phát triển các mỏ dầu mới gia tăng, chúng tôi dự báo mức đầu tư vào hoạt động 

thăm dò dầu khí của Việt Nam sẽ tăng thêm trung bình 40%/năm cho hoạt động 

thăm dò dầu khí cho đến năm 2022 để bổ sung dự trữ hiện tại và thúc đẩy sản 

lượng. 
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Trong bối cảnh áp lực mạnh mẽ về 
việc tăng phát hiện dầu khí mới và chi 
phí phát triển các mỏ dầu mới gia 
tăng, chúng tôi dự báo mức đầu tư 
vào hoạt động thăm dò dầu khí của 
Việt Nam sẽ tăng thêm trung bình 
40%/năm cho hoạt động thăm dò dầu 
khí cho đến năm 2022. 

Hình 17: Dự báo tổng mức đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (tỷ đồng)  

 

NGUỒN: PVN, VND RESEARCH   

 

Trong trung hạn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang lên kế hoạch cho các dự án 

thăm dò và khoan lớn như Cá Rồng Đỏ, Cá Voi Xanh và Lô B – Ô Môn. Theo 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, những dự án này có tiềm năng dầu khí lớn nhất tại 

Việt Nam. 

Trong khi đó, dự án Sao Vàng-Đại Nguyệt và các mỏ khí khác đang được phát 

triển song song với Giai đoạn 2 của dự án Sư Tử Trắng để đảm bảo cung cấp 

đủ nguồn khí cho khu vực Đông Nam Bộ khi mà hai nhà máy điện khí mới là 

Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đi vào hoạt động năm 2021. 
 

Cá Rồng Đỏ, Sao Vàng Đại Nguyệt, 
Lô B - Ô Môn và Cá Voi Xanh là 
những dự án dầu khí lớn nhất tại Việt 
Nam cho đến hiện tại. 

Hình 18: Các dự án dầu khí lớn trong trung hạn  

 

NGUỒN: VND RESEARCH   

 

 

Chúng tôi cũng nhận thấy đề xuất sửa đổi Luật Dầu khí sẽ thúc đẩy đầu tư FDI 

vào các hoạt động thăm dò Việt Nam trong những năm tới. Tại một hội thảo về 

năng lượng gần đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế - ông Nguyễn Đức Kiên cho 

biết Luật Dầu khí có thể sẽ được sửa đổi vào trong giai đoạn 2019-2020 để tạo 

điều kiện cho sự phát triển của ngành dầu khí tại Việt Nam cũng như phát triể 

nnền kinh tế biển bền vững đến năm 2030. 

 

Theo đề xuất của Viện Dầu khí Việt 
Nam, việc sửa đổi luật dầu khí cần 
được chú trọng để giúp cho hợp đồng 
phân chia sản phẩm (PSC) thu hút 
hơn đối với các nhà đầu tư nước 
ngoài. 

Hình 19: Các thay đổi trong luật dầu khí năm 2008 – Hợp đồng phân chia sản phẩm 

 

NGUỒN: VIETNAM PETROLEUM INSTITUTE, VND RESEARCH   

 

Theo đề xuất của Viện Dầu khí Việt Nam, việc sửa đổi luật dầu khí cần được 

chú trọng để giúp cho hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) thu hút các nhà đầu 

Quy định Thấp nhất Cao nhất Thấp nhất Cao nhất

Thuế thu nhập DN 10%-29% 7%-23% 32% 28%

Thuế xuất khẩu 10% 10% 4% 0%

Chi phí thu hồi 50% 70% 70% 70%

Tỷ lệ lợi nhuận chia cho nhà thầu 50% 83% 25%-83% 45%-90%

Thuế tài nguyên - Dầu thô 8%-25% 6%-20% 7%-23% 4%-20%

Thuế tài nguyên - Khí thiên nhiên 0%-10% 0%-6% 1%-6% 0%-6%

Luật hiện tại - năm 2008 Đề xuất
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tư nước ngoài hơn. Vào tháng 9/2018, Ông Trần Sỹ Thanh – chủ tịch Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam – cho biết trên thực tế các nhà đầu tư nước ngoài đã chi 45 tỷ 

USD cho hoạt động thăm dò nhưng họ chỉ thu về 21 tỷ USD. 

 

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Ra báo cáo lần đầu với KN Trung tính và lựa chọn các cổ 
phiếu trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí thượng nguồn   

Thông thường, sự biến động giá dầu thô tác động lớn nhất đến các doanh 

nghiệp dầu khí thượng-trung nguồn. Mặc dù vậy, giá dầu thường ảnh hưởng 

một cách hạn chế đến lợi nhuận của các doanh nghiệp dịch vụ dầu khí do các 

doanh nghiệp này phụ thuộc vào hoạt động thăm dò & sản xuất (E&P) vốn có 

với xu hướng theo sát giá dầu nhưng có độ trễ lớn. Thông thường, phải mất 1-2 

năm để các doanh nghiệp dịch vụ dầu khí được hưởng lợi từ sự biến động của 

giá dầu thô do độ trễ lớn liên quan đến việc khôi phục hoạt động thăm dò. 
 

  

Hình 20: EPS của các cố phiếu dầu khí thượng nguồn (VND)  Hình 21: EPS của các cổ phiếu dầu khí hạ nguồn (VND)  

  

NGUỒN: VND RESEARCH, COMPANY REPORTS   NGUỒN: VND RESEARCH, COMPANY REPORTS   

  

 

Chúng tôi đánh giá tích cực về Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam (PVS VN, Mua, giá mục tiêu: 25.000 đồng) vì doanh nghiệp sẽ hưởng lợi 

đầu tiên từ sự khôi phục hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam. PVS là nhà 

thầu duy nhất trong nước cung cấp dịch vụ kỹ thuật, mua sắm và xây dựng 

(EPC) cho các dự án dầu khí ngoài khơi tại Việt Nam. Hiện tại, PVS là nhà thầu 

EPC chính cho dự án Sao Vàng Đại Nguyệt (tổng giá trị hợp đồng là ~850 triệu 

USD). Các dự án lớn khác đang được triển khai bao gồm Sư Tử Trắng Giai 

đoạn 2, Nam Du - U Minh, Cá Voi Xanh và Lô B - Ô Môn. Mặc dù chưa được 

công bố cụ thể, tổng giá trị của các dự án này có thể lên đến 2 tỷ USD, theo 

ước tính của chúng tôi. Chúng tôi ra báo cáo lần đầu cho PVS với KN Mua và 

giá mục tiêu 25.000 đồng/cp dựa trên sự kết hợp của phương pháp DCF (tỷ 

trọng 50%) và P/E mục tiêu 2019-21 là 7,8x (tỷ trọng 50%). 

Chúng tôi cũng đánh giá tích cực về Tổng CTCP Khoan & Dịch vụ khoan Dầu 

khí Việt Nam (PVD VN, Mua, giá mục tiêu: 20.000 đồng). Do nhu cầu thăm dò 

dầu khí ngày càng gia tăng, Rystad Energy dự báo vốn đầu tư cho dịch vụ dầu 

khí trên toàn cầu sẽ phục hồi và đạt mức CAGR là 10,2% trong giai đoạn 2018-

22. Cụ thể, các nhà thầu khoan sẽ hưởng lợi đầu tiên và lớn nhất từ sự gia tăng 

chi tiêu toàn cầu cho các dịch vụ dầu khí ngoài khơi. Chúng tôi ước tính tỷ lệ sử 

dụng giàn khoan tự nâng sẽ đạt trên 90% vào năm 2023. Chúng tôi ra báo cáo 

lần đầu cho PVD với KN Mua và giá mục tiêu 20.000 đồng dựa trên sự kết hợp 

phương pháp DCF và hệ số P/B giai đoạn 2019-21 ở mức 0,6x với tỷ trọng 50-

50. 
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Tuy nhiên, chúng tôi lại đánh giá thận trọng với Tổng Công ty Khí Việt Nam – 

CTCP (GAS VN, Nắm giữ, giá mục tiêu: 91.600 đồng). Chúng tôi ước tính lợi 

nhuận mảng khí khô sẽ sụt giảm, trong khi mảng này chiếm tỷ trọng 50-55% lợi 

nhuận gộp hàng năm trong giai đoạn 2015-18. Giá bán của mảng này chỉ tăng 

nhẹ do triển vọng giá dầu đi ngang, trong khi chi phí đầu vào đang đối mặt với 

áp lực gia tăng do sự cạn kiệt nhanh chóng của nguồn cung khí giá rẻ trong 

nước. Do đó, trong giai đoạn 2018-21, chúng tôi dự báo EPS của GAS sẽ giảm 

7,8% mỗi năm. Chúng tôi ra báo cáo lần đầu cho GAS với KN Nắm giữ và giá 

mục tiêu 91.600 đồng, dựa trên sự kết hợp của phương pháp DCF (tỷ trọng 

50%) và hệ số P/E mục tiêu 2019-21 ở mức 18,0x (tỷ trọng 50%). 

Đồng thời, việc mở rộng quy mô hoạt động thăm dò thượng nguồn ảnh hưởng 

không đáng kể đến lợi nhuận của các doanh nghiệp lọc dầu và phân phối hạ 

nguồn như Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn, và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX 

VN, Không KN). 
 

Hình 22: Các doanh nghiệp dầu khí tại Việt Nam mà chúng tôi khuyến nghị 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOOMBERG (tại ngày 26/03/2019)   

 

Nhìn chung, chúng tôi đánh giá các cổ phiếu vốn hóa trung bình như PVS và 

PVD cao hơn cổ phiếu vốn hóa lớn là GAS. Không tính đến nền tảng cơ bản tốt, 

PVS và PVD sẽ được hỗ trợ bởi xu hướng chuyển hướng đầu tư từ các cổ 

phiếu vốn hóa lớn sang cổ phiếu chất lượng vốn hóa trung bình. Theo chúng tôi, 

vẫn có khoảng cách lớn giữa định giá các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình 

(cổ phiếu vốn hóa trung bình đang giao dịch ở mức định giá bằng một nửa định 

giá cổ phiếu vốn hóa lớn). Trong Q1/2019, giá các cổ phiếu vốn hóa trung bình 

đã tăng gần 13%, cao hơn mức tăng 8,5% của giá cổ phiếu vốn hóa lớn. 

 

Hình 23: So sánh các doanh nghiệp dầu khí trên toàn cầu 

 

Lưu ý: số liệu các công ty Không KN dựa trên Bloomberg; TTM = trượt 12 tháng 

NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG (tại ngày 26/03/2019)   

Tăng 

trưởng

5 năm TTM 2019F

EPS 3 

năm 5 năm TTM 2019F 5 năm TTM 2019F 5 năm TTM 2019F

PV GAS GAS VN NẮM GIỮ 97.200 91.600     8.010 13,8 16,4 19,3 -10,6% 3,5      4,2      4,0      28,2% 23,6% 20,6% 18,8% 15,7% 16,9%

PV Technical Services PVS VN MUA 20.600 25.000        420 8,7 9,8 8,7 -25,7% 0,7      0,9      0,8      14,6% 6,7% 7,0% 5,2% 3,1% 4,5%

PV Drilling PVD VN MUA 17.550 20.000        290 16,2 38,0 20,3 -66,4% 1,1      0,6      0,5      14,8% 1,4% 2,6% 6,3% 1,1% 1,3%

Vốn hóa 

(tr US$)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%) ROA (%)

Công ty 

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá đóng 

cửa (Đv 

tiền bản 

địa)

Giá mục 

tiêu (Đv 

tiền bản 

địa)

Tăng 

trưởng

5 năm TTM 2019F

EPS 3 

năm 5 năm TTM 2019F 5 năm TTM 2019F 5 năm TTM 2019F

Các DN phân phối khí

PV GAS GAS VN NẮM GIỮ 97.200 91.600     8.010 13,8 16,4 19,3 -10,6% 3,5      4,2      4,0      28,2% 23,6% 20,6% 18,8% 15,7% 16,9%

PTT PLC PTT TB NẮM GIỮ 48,50 53,00   45.088 17,1 10,4 10,9 -29,0% 1,6      1,6      1,4      11,3% 7,7% 9,0% 6,6% 4,7% 6,4%

Indraprastha Gas IGL IN KHÔNG KN 301,3 N/A     2.650 17,7 25,4 N/a 28,0% 0,6      0,6      0,6      3,4% 2,2% N/a 3,5% 4,7% 4,6%

China Gas Holdings 384 HK MUA 28,15 40,00     2.271 18,6 22,1 17,5 28,7% 3,6      5,3      3,8      19,5% 24,9% 0,3 6,8% 10,4% N/a

Toho Gas Ltd 9533 JP KHÔNG KN 5.070 N/A 43.500 24,0 30,0 N/a -1,1% 1,5      1,3      N/a 7,7% 4,6% N/a 4,1% 2,8% N/a

Titas Gas Trans & Dist.TITASGAS BD KHÔNG KN 36,70 N/A        432 8,6 7,6 N/a -21% 1,3      0,6      N/a 15,9% 6,6% N/a 8,9% 3,6% N/a

Petronas Gas Bhd PTG MK NẮM GIỮ 17,70 18,50     9.217 23,5 18,4 18,0 -0,9% 3,9      2,8      2,7      17,3% 15,2% 0,2 13,2% 10,8% N/a

Các DN khoan ngoài khơi

PV Drilling PVD VN MUA 17.550 20.000        290 16,2 38,0 20,3 -66,4% 1,1      0,6      0,5      14,8% 1,4% 2,6% 6,3% 1,1% 1,3%

Velesto Energy Bhd VEB MK MUA 0,28 0,28        465 26,5 411,0 52,7 N/A 1,7      0,7      0,7      -16,2% 0,2% 1,3% -6,1% 1,2% 1,8%

Sapura Energy Bhd SAPE MK MUA 0,34 0,57        511 34,6 N/A N/A N/A 1,1      0,2      0,4      -0,2% -2,8% -4,8% 0,2% 1,6% 0,9%

Ensco OXHI LN KHÔNG KN 4,42 N/A     1.846 10,7 N/A N/A N/A 0,5      0,2      N/A -11,6% -7,6% N/A -6,6% -4,5% N/A

Transocean RIGN SW KHÔNG KN 9,42 N/A 102.200 6,2 N/A N/A N/A 0,4      0,4      N/A -7,7% -15,5% N/A -4,2% -8,3% N/A

Rowan Companies RDC LN KHÔNG KN 12,11 N/A     1.473 13,5 N/A N/A N/A 0,5      0,3      N/A 0,2% -6,7% N/A 0,0% -4,2% N/A

Các DN dịch vụ dầu khí

PTSC PVS VN MUA 20.600 25.000        420 8,7 9,8 8,7 -25,7% 0,7      0,9      0,8      14,6% 6,7% 7,0% 5,2% 3,1% 4,5%

Mermaid Maritime MMT SP KHÔNG KN 0,08 N/a        119 23,0 N/a N/a -36,0% 0,6      0,3      N/a -6,7% -4,2% N/a -4,6% -3,1% N/a

Yinson Holdings YNS MK MUA 4,52 4,84     1.085 16,0 16,8 23,1 3,5% 3,3      1,4      1,4      17,5% 9,6% 6,6% 6,8% 4,0% 6,0%

Sembcorp Marine SMM SP MUA 1,68 2,46     2.604 21,6 N/a 103,2 -70,8% 2,2      1,3      1,5      6,9% -8,6% 1,5% 2,7% -2,3% 1,2%

Hyundai Engineering 000720 KS NẮM GIỮ 51.600 68.000 4.979 12,1 19,3 13,9 -21,7% 1,0      0,9      1,0      7,6% 4,6% 7,6% 2,4% 1,6% 4,1%

Keppel Corp KEP SP MUA 5,85 8,28     8.159 10,2 10,1 11,5 -39% 1,5      0,9      0,9      12,2% 10,1% 8,3% 4,2% 4,7% 4,3%

Malaysia Marine Eng MMHE MK KHÔNG KN 0,55 N/a        212 21,9 36,0 N/a -36% 1,3      0,4      N/a 2,4% 1,0% N/a 1,2% 0,8% N/a

Trung bình (DN phân phối khí)   15.881      17,6      18,6 -0,8%        2,3        2,3 14,8% 12,1% 8,8% 7,5%

Trung bình (DN khoan ngoài khơi)   17.798      18,0    224,5 -66,4%        0,9        0,4 -3,5% -5,2% -1,7% -2,2%

Trung bình (DN dịch vụ dầu khí)     2.511      16,2      18,4 -32,2%        1,5        0,9 7,8% 2,7% 2,6% 1,3%

Vốn hóa 

(tr US$)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%) ROA (%)

Công ty 

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá đóng 

cửa (Đv 

tiền bản 

địa)

Giá mục 

tiêu (Đv 

tiền bản 

địa)
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RỦI RO VÀ ĐỘNG LỰC TĂNG GIÁ 

Rủi ro giảm giá   

Theo chúng tôi, rủi ro lớn nhất cản trở hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam 

là tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra với Trung Quốc tại Biển Đông. Một số dự án 

dầu khí lớn của Việt Nam như Cá Rồng Đỏ và Cá Voi Xanh được cho là nằm 

trong đường chín đoạn của Trung Quốc và đây là cơ sở cho các tuyên bố gây 

tranh cãi của Trung Quốc đối với hầu hết các tuyến đường thủy giàu tài nguyên 

ở Biển Đông. Những tuyên bố này của Trung Quốc đã bị Việt Nam bác bỏ vì 

đường chín đoạn trải dài trên một phần lớn vùng đặc quyền kinh tế của Việt 

Nam. 

Mặc dù Trung Quốc chưa từng sử dụng đường chín đoạn làm biên giới bất khả 

xâm phạm về chủ quyền, tuy nhiên hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam tại 

khu vực này vẫn gặp áp lực nhất định. Vào tháng 3/2018, dự án Cá Rồng Đỏ đã 

phải tạm ngừng, nhiều khả năng do áp lực từ Trung Quốc. 
 

Mặc dù căng thẳng địa chính trị ở Biển 
Đông là một mối lo ngại, chúng tôi cho 
rằng các dự án dầu khí lớn ở Việt 
Nam sẽ thực hiện đúng tiến độ để đáp 
ứng nhu cầu khí khô gia tăng thông 
qua nguồn cung trong nước. 

Hình 24: Vị trí một số dự án dầu khí lớn tại Việt Nam 

 

NGUỒN: INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO)   

 

 

Mặc dù căng thẳng địa chính trị với Trung Quốc là vấn đề đáng lo ngại, nhưng 

chúng tôi tin rằng các dự án dầu khí lớn ở Việt Nam sẽ được thực hiện đúng 

tiến độ để đáp ứng nhu cầu khí khô gia tăng thông qua các nguồn trong nước. 

Trong khi dự án Lô B – Ô Môn không nằm trong khu vực tranh chấp, dự án Sao 

Vàng Đại Nguyệt có vị trí thuận lợi tại bể Nam Côn Sơn và dự án Cá voi xanh 

có sự tham gia của Exxon Mobil (XOM US, Không KN) - nhà phát triển năng 

lượng lớn có trụ sở tại Mỹ đã đạt được thỏa thuận thăm dò với Việt Nam vào 

năm 2008, mặc cho sự phản đối của Trung Quốc. Theo chúng tôi, vì Trung 

Quốc đang ở thế bị động trong đàm phán thương mại với Mỹ nên nước này có 

thể sẽ thận trọng hơn trong việc thách thức quyền lợi của các doanh nghiệp Mỹ 

tại khu vực Biển Đông. 

 

Động lực tăng giá   

 Tranh chấp địa chính trị trên toàn cầu gây ra nhiều gián đoạn về nguồn cung 

hơn, ví dụ như lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Ả Rập Saudi/Nga /Iran. 

 Tăng trưởng sản xuất dầu đá phiến không cao như kỳ vọng. 

 Nhu cầu về dầu từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu tăng mạnh 

hơn. 
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Insert   Insert     

TCTCP Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu 
khí Việt Nam 

Kiên nhẫn là điều cần thiết  

■ PVD được kỳ vọng hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường dịch vụ dầu khí 
nhờ sở hữu các giàn khoan tương đối trẻ. 

■ Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của PVD sẽ tăng trở lại trong giai đoạn 2019-21.  

■ Chúng tôi ra báo cáo lần đầu với KN Mua và giá mục tiêu 20.000 đồng/cp.  
 

Chúng tôi nhận thấy cơ cấu giàn khoan của PVD tương đối trẻ…  
So với các đối thủ trên toàn cầu, PVD tương đối cạnh tranh nhờ đội giàn khoan khá trẻ. 

Độ tuổi trung bình của các giàn khoan của PVD là 8 năm, thấp hơn nhiều so với mức 

trung bình toàn cầu là 20 năm. Theo Bassoe Analytics, khoảng 40% đội giàn khoan tự 

nâng (jack-up) trên toàn cầu có độ tuổi ít nhất là 30 năm, tại thời điểm 2018. 

…để hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường dịch vụ dầu khí  
Do nhu cầu thăm dò dầu khí ngày càng gia tăng, Rystad Energy dự báo vốn đầu tư toàn 

cầu cho mảng dịch vụ dầu khí sẽ phục hồi và đạt tăng trưởng kép 10,2% trong 2018-22. 

Cụ thể, các nhà thầu khoan sẽ là các doanh nghiệp hưởng lợi sớm nhất và lớn nhất từ 

sự gia tăng chi tiêu toàn cầu cho các dịch vụ dầu khí ngoài khơi. Chúng tôi dự báo hiệu 

suất các giàn khoan tự nâng sẽ tăng lên trên 90% vào năm 2023. 

Chúng tôi dự báo lợi nhuận của PVD sẽ phục hồi trong 2019-21  
Chúng tôi kỳ vọng PVD sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho tăng trưởng LN ròng trong giai 

đoạn 2019-21, với CAGR doanh thu 11,6% và CAGR EPS 47,6% trong 2018-21. Các giả 

định chính của chúng tôi bao gồm: 1) giá thuê giàn tự nâng tăng từ 55.000 USD/ngày 

trong năm 2018 lên 70.000 USD/ngày trong năm 2021, phù hợp với mức giá thuê mới 

của giàn tự nâng PVD I là 68.000 USD/ngày kể từ 20/1/2019 (nguồn: Bassoe Analytics), 

(2) hiệu suất giàn tự nâng của PVD ổn định ở mức 90% trong 2019-21 (tương đương 

2018), (3) giàn TAD bắt đầu hoạt động trở lại trong nửa cuối 2020 với giá thuê 75.000 

USD/ngày. 

Ra báo cáo lần đầu với KN Mua và giá mục tiêu 20.000 đồng  
Chúng tôi ra báo cáo lần đầu cho PVD với KN Mua và giá mục tiêu 20.000 đồng/cp, dựa 

trên sự kết hợp phương pháp DCF (tỷ trọng 50%) và P/B mục tiêu 2019-21 là 0,6x (tỷ 

trọng 50%). Định giá DCF của chúng tôi giả định tăng trưởng dài hạn 1,2% và chi phí vốn 

bình quân gia quyền (WACC) là 19,7%. Chúng tôi ước tính WACC của PVD ở mức 

19,7% trên cơ sở: 1) lãi suất phi rủi ro 5,0%, 2) beta 1,8x và 3) phần bù rủi ro thị trường 

11,0%. 

Rủi ro và động lực tăng giá 
Động lực tăng giá bao gồm: 1) dự án Cá Rồng Đỏ khởi động trở lại và giàn khoan TAD 

của PVD có giá thuê cao hơn dự kiến và 2) giàn khoan tự nâng của PVD có mức giá 

thuê cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) giá dầu thô toàn cầu thấp hơn dự 

kiến, 2) giàn khoan TAD của PVD không thể hoạt động trở lại sau năm 2019. 

   

 
 

            

  

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

   Việt Nam 

MUA  

Consensus ratings*: Mua 3 Giữ 3 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND18.600 

Giá mục tiêu:   VND20.000 

Giá mục tiêu cũ: N/A 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 7,5% 

CGS-CIMB / Consensus: 2,0% 
  

Reuters: PVD.HM 

Bloomberg: PVD VN 

Thị giá vốn: US$307,0tr 

 VND7.121.013tr 

GTGD bình quân: US$1,56tr 

 VND36.250tr 

SLCP đang lưu hành: 383,3tr 

Free float: 34,0% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/a 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 6,6 31 -2,1 

Tương đối (%) 6 20,5 15,5 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 50,4 
Khác 49,6 
  

Insert  

Chuyên viên phân tích 

 

Vũ Việt Linh 

T (84) 38 955 2199  
E linh.vuviet@vndirect.com.vn  
 

Phạm Lê Mai 
T (84) 94 328 0850  
E mai.phamle@vndirect.com.vn  
 
  

Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 3.891                   5.503                   5.880                   6.843                   7.652          

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 393                      696                      613                      718                      1.074          

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 45,3                     187,9                   352,7                   355,6                   604,6          

EPS cốt lõi (VNĐ) 118                      490                      920                      928                      1.577          

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) -65,0% 315,0% 88,0% 1,0% 70,0%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 148,50                 35,80                   19,10                   18,90                   11,10          

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 3,64                     -                       -                       -                       -               

Tỷ suất cổ tức 0,021% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

EV/EBITDA (lần) 18,22                   9,87                     10,94                   9,20                     5,40             

P/FCFE NA 5,0                        NA 282,7                   6,3               

P/B (lần) 0,51                     0,50                     0,50                     0,50                     0,48             

ROE 0,34% 1,40% 2,60% 2,63% 4,38%

% Thay đổi EPS cốt lõi 0% 0% 0%
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Kiên nhẫn là điều cần thiết 

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

PVD vẫn đang gặp khó khăn về tài chính trong bối cảnh thị 
trường dịch vụ khoan ngoài khơi toàn cầu phục hồi chậm   

Hoạt động kinh doanh chính của TCTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt 

Nam (PVD) là cung cấp dịch vụ khoan thăm dò ngoài khơi cho các nhà khai 

thác dầu tại Việt Nam và Đông Nam Á. KQKD của doanh nghiệp sụt giảm đáng 

kể khi giá dầu thô giảm mạnh vào cuối năm 2014. Cụ thể, giá thuê giàn khoan 

tự nâng trung bình của PVD đã giảm khoảng 50% từ năm 2015. Trong khi đó, 

giàn khoan TAD của PVD thậm chí đã ngừng hoạt động từ cuối năm 2016 do 

thiếu việc làm. 
 

   

 Hình 1: Doanh thu của PVD theo từng 

mảng (tỷ VND) 

Hình 2: Lợi nhuận gộp đã điều chỉnh của 

PVD theo từng mảng (tỷ VND) 
 

 
 

 NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

   
   

 Hình 3: Giá thuê và hiệu suất giàn khoan 

tự nâng của PVD  

Hình 4: Giá thuê và tỷ lệ sử dụng giàn 

khoan TAD của PVD  
 

 
 

 NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

   
 

KQKD kém tích cực gần đây của PVD cũng phản ánh tình hình khó khăn của thị 

trường dịch vụ khoan ngoài khơi trên thế giới kể từ cuối năm 2014. Cụ thể, giá 

thuê và công suất của các giàn khoan tự nâng (chân đế độc lập (IC) 250ft nước 

trở lên) lần lượt giảm 30% và 25% từ mức đỉnh vào giữa năm 2015 (Nguồn: HIS 

Markit). Từ cuối năm 2016 đến 2018, nhu cầu khoan thăm dò vẫn ở mức thấp 

mặc dù giá dầu thô đã phục hồi gần đây. Số liệu quá khứ cho thấy nhu cầu giàn 

khoan thường cùng nhịp với xu hướng giá dầu thô với độ trễ khoảng 1 năm. 

 

Giá thuê giàn khoan tự nâng trung 
bình theo ngày của PVD giảm 
khoảng 50% kể từ năm 2015. 
Trong khi đó, giàn khoan TAD của 
PVD thậm chí đã ngừng hoạt động 
từ cuối năm 2016 do thiếu việc làm. 



 

 Dầu khí │ Việt Nam 

 

 TCTCP Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí VN │ 03 tháng 04, 2019 
 
 

 

 

14 
 

Theo Rystad Energy, so với các dịch vụ dầu khí khác như EPCI (tư vấn, thiết kế 

- mua sắm thiết bị - xây dựng - lắp đặt) và dịch vụ ngầm (subsea), giá hợp đồng 

của các nhà thầu khoan ngoài khơi bị ảnh hưởng nhiều nhất trong giai đoạn 

2014-2017, chủ yếu do tính thiếu linh hoạt của hoạt động khoan ngoài khơi với 

chi phí bảo trì rất cao cho các giàn khoan không được sử dụng. Thông thường, 

các doanh nghiệp khoan ngoài khơi sẽ chấp nhận mức giá hợp đồng thấp thay 

vì để cho các giàn khoan trong tình trạng nhàn rỗi. Ngoài ra, một giàn khoan 

nghỉ càng dài thì chi phí tái khởi động càng cao. 
  

KQKD kém tích cực gần đây của PVD 
phản ánh tình trạng khó khăn của thị 
trường dịch vụ khoan ngoài khơi trên 
thế giới từ cuối năm 2014. 

Hình 5: Giá thuê và hiệu suất các giàn khoan tự nâng toàn cầu (IC 250ft nước trở lên) 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG, IHS MARKIT   

  
  

Theo Rystad Energy, so với các dịch 
vụ dầu khí khác như EPCI và dịch vụ 
dưới biển, giá hợp đồng của các công 
ty khoan ngoài khơi bị ảnh hưởng 
nhiều nhất trong giai đoạn 2014-2017. 

Hình 6: Chỉ số giá ngoài khơi (2014 = 100 điểm) 

 

NGUỒN: RYSTAD ENERGY, VND RESEARCH  

  
  

Thông thường, các doanh nghiệp 
khoan ngoài khơi sẽ chấp nhận mức 
giá hợp đồng thấp thay vì để cho các 
giàn khoan trong tình trạng nhàn rỗi. 
Ngoài ra, một giàn khoan nghỉ càng 
dài thì chi phí tái khởi động càng cao. 

Hình 7: Ước tính chi phí tái khởi động (tr USD) và số tháng dừng hoạt động  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, ABG SUNDAL COLLIER   

  

 

Tuy nhiên, chúng tôi thấy đội giàn khoan của PVT còn trẻ…   

So với các doanh nghiệp cùng ngành trên toàn cầu, chúng tôi thấy PVD có tính 

cạnh tranh cao nhờ sở hữu đội giàn khoan tương đối trẻ. Độ tuổi trung bình các 

giàn khoan của PVD là 8 năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu 

là 20 năm (theo Bassoe Analytics). Bassoe Analytics cũng cho biết khoảng 40% 

số giàn khoan tự nâng trên thế giới có độ tuổi ít nhất là 30 năm. Thậm chí có 46 

giàn khoan (không bao gồm những giàn khoan không có tính cạnh tranh) được 

xây dựng từ những năm 1970 và hiệu quả sử dụng đang giảm mạnh. 
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Trong trung hạn, chúng tôi cho rằng các giàn khoan tuổi đời trên 30 năm có thể 

bị loại bỏ và các giàn khoan trên 20 năm có thể bị loại khỏi các vụ đấu thầu vì 

các doanh nghiệp dầu khí tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ, nâng hiệu 

quả sử dụng và giảm rủi ro về an toàn. 
 

  

 Hình 8: Độ tuổi trung bình giàn khoan tự nâng (năm) của PVD vào cuối năm 2018  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  
  

 Hình 9: Độ tuổi trung bình giàn khoan tự nâng (năm) của các doanh nghiệp khoan 

ngoài khơi lớn trên toàn cầu vào cuối năm 2018 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, RIGZONE   

  

  

 Hình 10: Số giàn khoan tự nâng tuổi đời trên 28 năm theo khu vực vào cuối năm 2018  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, RIGZONE   

…để hưởng lợi từ sự phục hồi trở lại của thị trường   

Theo Rystad Energy, thị trường dịch vụ dầu khí ngoài khơi toàn cầu có khả 

năng đã đạt mức đáy vào năm 2018 về lợi nhuận. Do nhu cầu thăm dò dầu khí 

ngày càng gia tăng, Rystad Energy dự báo vốn đầu tư toàn cầu cho các dịch vụ 

dầu khí sẽ phục hồi với tăng trưởng kép 10,2% trong giai đoạn 2018-22. Tốc độ 

tăng trưởng này được coi là rất tích cực đối với ngành dịch vụ dầu khí vì cao 

hơn cả tăng trưởng kép trong giai đoạn 2010-2014 - giai đoạn giá dầu Brent leo 

thang từ 77 USD/thùng lên 114 USD/thùng. 
  

Do nhu cầu thăm dò dầu khí ngày 
càng gia tăng, Rystad Energy dự báo 
vốn đầu tư toàn cầu cho các dịch vụ 
dầu khí sẽ phục hồi với tăng trưởng 
kép là 10,2% trong giai đoạn 2018-22. 

Hình 11: Vốn đầu tư toàn cầu cho dịch vụ dầu khí ngoài khơi (tỷ USD) 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, RYSTAD ENERGY ước tính   
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Cụ thể, các nhà thầu khoan sẽ hưởng lợi sớm nhất và lớn nhất từ sự gia tăng 

đầu tư toàn cầu cho các dịch vụ dầu khí ngoài khơi. Chúng tôi ước tính hiệu 

suất giàn khoan tự nâng sẽ đạt trên 90% vào năm 2023, sau khi khoảng 70% 

các giàn khoan tự nâng cũ được loại bỏ. Theo chúng tôi, khi hiệu suất sử dụng 

toàn thị trường vượt 85%, các nhà thầu khoan có thể sẽ bắt đầu tăng giá thuê 

tàu lên đáng kể. 
 

Chúng tôi ước tính hiệu suất sử dụng 
giàn tự nâng sẽ đạt trên 90% vào năm 
2023, sau khi khoảng 70% các giàn tự 
nâng cũ được loại bỏ. 

Hình 12: Nguồn cung và nhu cầu giàn khoan tự nâng trên toàn cầu  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BASSOE ANALYTICS  

  

 

Chúng tôi dự báo lợi nhuận của PVD sẽ phục hồi trong giai 
đoạn 2018-21    

Chúng tôi kỳ vọng PVD sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho tăng trưởng lợi nhuận 

ròng trong giai đoạn 2019-21, với CAGR EPS đạt 47,6%. Các giả định chính 

của chúng tôi bao gồm: 

1) Chúng tôi dự báo giá thuê giàn tự nâng sẽ tăng từ 55.000 USD/ngày lên 

70.000 USD/ngày trong 2018-21, phù hợp với mức giá thuê mới 68.000 

USD/ngày của giàn tự nâng PVD I cho đối tác Thăng Long JOC từ 

20/1/2019 (nguồn: Bassoe Analytics). (Tham khảo Hình 13 về giá thuê 

cụ thể mỗi năm) 

2) Chúng tôi ước tính hiệu suất các giàn tự nâng ổn định ở mức 90% trong 

giai đoạn này, giữ nguyên so với năm 2018. 

3) Chúng tôi dự báo giàn khoan TAD bắt đầu hoạt động trở lại vào nửa 

cuối năm 2020 với mức giá thuê 75.000 USD/ngày và đối tác tiềm năng 

là Lam Sơn JOC đang hoạt động tại mỏ dầu nước sâu Thăng Long 

Đông Đô.  

4) Chúng tôi kỳ vọng PVD sẽ thu hồi 90 tỷ đồng nợ xấu từ Tổng Công ty 

Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP, Chưa NY) trong năm 

2019. 

5) Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận gộp mảng dịch vụ khoan và 

thương mại trong giai đoạn 2018-21 sẽ tương đương năm 2018. 

 
 

   

 Hình 13: Giá thuê và tỷ lệ sử dụng giàn tự 

nâng của PVD  

Hình 14: Giá thuê và tỷ lệ sử dụng giàn 

TAD của PVD 
 

  

 NGUỒN: VND RESEARCH’S ESTIMATES   NGUỒN: VND RESEARCH’S ESTIMATES   

   

 
   

Chúng tôi dự báo giá thuê giàn tự 
nâng sẽ tăng từ 55.000 USD/ngày 
lên 70.000 USD/ngày trong 2018-
21. Trong khi đó, chúng tôi kỳ vọng 
giàn khoan TAD bắt đầu hoạt động 
trở lại vào nửa cuối năm 2020 với 
mức giá thuê 75.000 USD/ngày 
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 Hình 15: Doanh thu của PVD (tỷ VND) theo 

ước tính của chúng tôi 

Hình 16: LNG đã điều chỉnh của PVD (tỷ 

VND) theo ước tính của chúng tôi  
 

  

 NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

   

 
  

Nhìn chung, chúng tôi dự báo LNST 
của PVD sẽ đạt tăng trưởng kép 
47,6% trong giai đoạn 2018-21.  

Hình 17: Lợi nhuận ròng của PVD (tỷ VND) theo ước tính của chúng tôi 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

 

PHÂN TÍCH SWOT 
  

 Hình 18: Phân tích SWOT  

 

NGUỒN: VND RESEARCH ,  

  

 

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Ra báo cáo lần đầu với KN Mua và giá mục tiêu 20.000 
đồng/cp  

Chúng tôi ra báo cáo lần đầu cho PVD với KN Mua và giá mục tiêu là 20.000 

đồng/cp, dựa trên sự kết hợp phương pháp DCF (tỷ trọng 50%) và hệ số P/B 

mục tiêu 2019-21 ở mức 0,6x (tỷ trọng 50%).  

Giá trị hợp lý theo phương pháp DCF của chúng tôi là 18.593 đồng với tăng 

trưởng dài hạn 1,2% và chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) là 19,7%. 

Điểm mạnh Điểm yếu

1. Nhà thầu thương mại mảng dịch vụ khoan ngoài 

khơi duy nhất tại Việt Nam với hỗ trợ mạnh từ phía 

chính phủ.

1. Giàn TAD hiện vẫn đang dừng hoạt động và 

phát sinh chi phí bảo dưỡng cao. Giàn TAD phù 

hợp với môi trường nước sâu, do đó khó đưa TAD 

quay trở lại hoạt động.

2. Cơ cấu giàn khoan trẻ với tuổi trung bình 8 

năm, thấp hơn TB thế giới là 20 năm.

2. Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động ở 

nước ngoài.

3. Rào cản gia nhập ngành cao do khoan ngoài 

khơi chiếm dụng vốn cao và phụ thuộc nhiều vào 

chính phủ.

Cơ hội Thách thức

1. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu khoan ngoài khơi hồi 

phục trong trung hạn khi nhu cầu thăm dò phát 

hiện dầu khí tăng trở lại.

1. Giá dầu Brent giảm xuống dưới 60 USD/thùng 

do cuộc cách mạng công nghệ dầu đá phiến tiếp 

theo. Giá dầu thấp hơn sẽ tạo áp lực lên giá hợp 

đồng dịch vụ dầu khí nói chung.

2. Chúng tôi kỳ vọng giá dầu duy trì trên mức 60 

USD/thùng trong trung hạn, hỗ trợ cho giá hợp 

đồng của các công ty dịch vụ dầu khí.

2. Giàn TAD không hoạt động trở lại sau 2019. 

Giàn TAD không hoạt động càng lâu thì chi phí tái 

khởi động càng lớn.

Chúng tôi dự báo PVD sẽ ghi nhận 
tăng trưởng kép doanh thu đạt 
11,6% và tăng trưởng kép LNG đạt 
54,2% trong 2018-21 nhờ sự phục 
hồi mạnh của mảng khoan. 
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Chúng tôi ước tính WACC của PVD là 19,7% trên cơ sở: 1) lãi suất phi rủi ro 

5,4%, 2) beta 1,8 lần và 3) phần bù rủi ro thị trường 11%.  

Hệ số P/B mục tiêu 2019-21 của chúng tôi là 0,6x được đưa ra dựa trên hệ số 

P/B trung bình ngành ở mức 0,4x. Chúng tôi cho rằng PVD xứng đáng được 

giao dịch ở mức P/B cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành trên toàn 

cầu nhờ sở hữu đội giàn khoan có độ tuổi trẻ hơn. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng 

sự phục hồi của thị trường dịch vụ dầu khí sẽ cải thiện hệ số P/B trung bình của 

các nhà thầu khoan trong trung hạn. 
 

Hình 19: Mô hình định giá DCF  

 

NGUỒN: VND RESEARCH ước tính, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

  

Hình 20: Chi phí vốn Hình 21: WACC và tăng trưởng dài hạn 

  
 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  
 
 

Giá mục tiêu của chúng tôi là 20.000 
đồng/cp được đưa ra dựa trên sự kết 
hợp phương pháp DCF (tỷ trọng 50%) 
và hệ số P/B mục tiêu 2019-21 ở mức 
0,6x (tỷ trọng 50%). 

Hình 22: Giá mục tiêu 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  
 
 

 

Hình 23: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành trên toàn cầu 

 

Lưu ý: Số liệu các công ty Không KN dựa trên Bloomberg, TTM – trượt 12 tháng  

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG (tại ngày 26/03/2019)   

 
 

tỷ đồng

12/16A 12/17A 12/18E 12/19F 12/20F 12/25F 12/30F 12/35F

CAGR

20-35F

Tổng doanh thu 5.360.002            3.890.709            5.503.236            5.879.970            6.842.738            10.786.698          14.063.554          15.512.755          5,6%

% yoy 0,0% -27,4% 41,4% 6,8% 16,4% 10,0% 3,7% 1,2%

COGS và OPEX (5.198.882)           (4.286.421)           (5.416.087)           (5.599.054)           (6.578.446)           (9.492.294)           (12.375.927)         (13.651.224)         

EBIT 161.120               (395.712)              87.149                 280.916               264.292               1.294.404            1.687.626            1.861.531            13,9%

Biên LN hoạt động KD 3,0% -10,2% 1,6% 4,8% 3,9% 12,0% 12,0% 12,0%

Thuế khả dụng 30,8% 76,4% 27,2% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

EBIT x (1-mức thuế) 111.486               (93.213)                63.432                 210.687               198.219               970.803               1.265.720            1.396.148            13,9%

+ Chi phí khấu hao 727.531               788.288               608.453               331.726               453.229               793.332               1.034.336            1.140.921            

% doanh thu 13,6% 20,3% 11,1% 5,6% 6,6% 7,4% 7,4% 7,4%

- Capex (235.290)              (44.321)                (78.670)                (258.115)              (410.564)              (539.335)              (703.178)              (775.638)              

% doanh thu -4,4% -1,1% -1,4% -4,4% -6,0% -5,0% -5,0% -5,0%

+ Thay đổi vốn lưu động 277.440               34.553                 5.126                   102.495               64.549                 271.523               355.426               620.510               

% doanh thu 5,2% 0,9% 0,1% 1,7% 0,9% 2,5% 2,5% 4,0%

Chi phí lãi vay và các hoạt động TC khác 107.169               546.680               137.351               128.153               148.068               268.097               349.541               385.560               

% doanh thu 2,0% 14,1% 2,5% 2,2% 2,2% 2,5% 2,5% 2,5%

Dòng tiền tự do (UFCF) 988.337               1.231.987            735.692               514.947               453.501               1.764.420            2.301.846            2.767.501            

% yoy 0,0% 24,7% -40,3% -30,0% -11,9% 24,0% 4,2% 1,2%

Chi phí VCSH

Lãi suất phi rủi ro 5,4%

Beta 1,8                               

Phần bù rủi ro thị trường 11,0%

Chi phí VCSH 25,2%

tỷ đồng

Vốn hóa 9.582                           

Nợ 3.330                           

Chi phí nợ 5,0%

Mức thuế 25,0%

WACC 19,7%

Tăng trưởng dài hạn 1,2%

Phương pháp Giá trị hợp lý (VND) Tỷ trọng (%) Đóng góp (VND/cp)
DCF 18.593                                          50% 9.297                                            
P/B mục tiêu 2019-21 ở mức 0,6x 21.478                                          50% 10.739                                          
Giá mục tiêu 100% 20.036                                          
Giá mục tiêu (làm tròn) 20.000                                          

Tăng 

trưởng

5 năm TTM 2019F 2020F

EPS 3 

năm 

(%) 5 năm TTM 2019F 2020F 5 năm TTM 2019F 5 năm TTM 2019F

Các DN khoan ngoài khơi

PV Drilling PVD VN ADD 17550 20000 290         16,2   38 20,3 20,1 -66,4% 1,1 0,6 0,5 0,5 14,8% 1,4% 2,6% 6,3% 1,1% 1,3%

Velesto Energy Bhd VEB MK ADD 0,28 0,28 465         26,5   411 52,7 51,3 N/A 1,7 0,7 0,7 0,7 -16,2% 0,2% 1,3% -6,1% 1,2% 1,8%

Sapura Energy Bhd SAPE MK ADD 0,34 0,57 511         34,6   N/A N/A N/A N/A 1,1 0,2 0,4 0,4 -0,2% -2,8% -4,8% 0,2% 1,6% 0,9%

Ensco OXHI LN NOT RATED 4,42 N/A 1.846      10,7   N/A N/A N/A N/A 0,5 0,2 N/A N/A -11,6% -7,6% N/A -6,6% -4,5% N/A

Transocean RIGN SW NOT RATED 9,42 N/A 102.200  6,2     N/A N/A N/A N/A 0,4 0,4 N/A N/A -7,7% -15,5% N/A -4,2% -8,3% N/A

Rowan Companies RDC LN NOT RATED 12,11 N/A 1.473      13,5   N/A N/A N/A N/A 0,5 0,3 N/A N/A 0,2% -6,7% N/A 0,0% -4,2% N/A

Trung bình      17.798    18,0  224,5 -66,4% 0,9   0,4   -3,5% -5,2% -1,7% -2,2%

ROE (%) ROA (%)P/E (x) P/BV (x)

Công ty 

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá 

đóng 

cửa (Đv 

tiền bản 

địa)

Giá mục 

tiêu (Đv 

tiền bản 

địa)

Vốn hóa 

(tr US$)
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RỦI RO VÀ ĐỘNG LỰC TĂNG GIÁ 

Rủi ro giảm giá   

 Giá dầu Brent giảm xuống dưới 60 USD/thùng do cuộc cách mạng công 

nghệ dầu đá phiến tiếp theo. Giá dầu thấp hơn sẽ tạo áp lực lên giá hợp 

đồng dịch vụ dầu khí nói chung. 

 Giàn TAD không hoạt động trở lại sau 2019. Hiện tại giàn khoan này đang 

dừng hoạt động và phát sinh chi phí bảo trì khoảng 11.000 USD/ngày. 

Chúng tôi lưu ý rằng giàn TAD không hoạt động càng lâu thì chi phí tái khởi 

động càng lớn. 

 Thị trường tài chính toàn cầu điều chỉnh có thể tạo áp lực lên giá cổ phiếu 

PVD. Giá cp PVD thường có độ tương quan cao với diễn biến thị trường 

chứng khoán Việt Nam. 

 

Động lực tăng giá   

 Giá thuê giàn khoan tự nâng cao hơn dự kiến nhờ nhu cầu và hiệu suất sử 

dụng cải thiện. 

 Dự án Cá Rồng Đỏ quay trở lại hoạt động có thể mang lại các hợp đồng 

khoan lớn và có lợi nhuận cao cho giàn khoan TAD đang tạm ngừng hoạt 

động hiện tại. 
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PHỤ LỤC 
 

Hình 24: Tổng quan doanh nghiệp PVD 
 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 
 

Hình 25: Cơ cấu tổ chức của PVD 
 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 

  



 

 Dầu khí │ Việt Nam 

 

 TCTCP Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí VN │ 03 tháng 04, 2019 
 
 

 

 

21 
 

 

Hình 26: Tóm tắt về ban lãnh đạo của PVD  
 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  
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Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 3.891                   5.503                   5.880                   6.843                   7.652          

Lợi nhuận gộp 192                      395                      610                      1.101                   1.447          

LN hoạt động thuần 393                      696                      613                      718                      1.074          

Chi phí khấu hao (788)                     (608)                     (332)                     (453)                     (563)            

LN hoạt động trước thuế & lãi vay (396)                     87                         281                      264                      511              

TN từ hoạt động tài chính (81)                       (67)                       57                         61                         83                

TN từ các Cty LK & LD 5                           64                         65                         76                         95                

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 623                      140                      6                           11                         12                

Lợi nhuân trước thuế 151                      225                      409                      412                      701              

Thuế (115)                     (61)                       (102)                     (103)                     (175)            

Lợi nhuận sau thuế 36                         163                      307                      309                      526              

Lợi ích của cổ đông thiểu số 10                         24                         46                         46                         79                

Cổ tức

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 45                         188                      353                      356                      605              

Lợi nhuận thường xuyên 45                         188                      353                      356                      605              

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 392,6                   695,6                   612,6                   717,5                   1.073,7       

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết (143,4)                  (148,9)                  148,9                   (148,9)                  (148,9)         

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 34,6                     5,1                        102,5                   64,5                     445,0          

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng 41,0                     (110,2)                  -                       -                       -               

Chi/(Thu) bằng tiền khác (241,6)                  (471,1)                  (203,6)                  (305,2)                  (372,6)         

Dòng tiền hoạt động khác 312,6                   531,4                   494,8                   531,0                   532,0          

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (196,9)                  (177,1)                  (237,3)                  (226,0)                  (207,8)         

Thuế đã trả (84,2)                    (142,9)                  (102,3)                  (103,1)                  (175,3)         

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 114,6                   181,9                   517,9                   605,2                   1.315,6       

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (44,3)                    (78,7)                    (258,1)                  (410,6)                  (382,6)         

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư 0,3                        0,6                        -                       -                       -               

Tiền chi đầu tư góp vốn

Tiền khác từ hoạt động đầu tư (311,7)                  1.203,7                -                       -                       -               

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (355,7)                  1.125,7                (258,1)                  (410,6)                  (382,6)         

Tiền vay nhận được/(đã trả) (752,0)                  41,0                     (268,6)                  (170,9)                  138,8          

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn

Tiền mua lại CP đã phát hành

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (1,4)                      -                       -                       -                       -               

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính -                       (969,5)                  -                       -                       -               

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (753,4)                  (928,5)                  (268,6)                  (170,9)                  138,8          

Tổng tiền trong năm (994,5)                  379,1                   (8,8)                      23,8                     1.071,8       

Dòng tiền tự do cho cổ đông (993,1)                  1.348,6                (8,8)                      23,8                     1.071,8       

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (44,2)                    1.484,7                497,1                   420,7                   1.140,7       



 

 Dầu khí │ Việt Nam 

 

 TCTCP Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí VN │ 03 tháng 04, 2019 
 
 

 

 

23 
 

 

THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 

 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 3.952                   3.277                   3.217                   3.193                   4.219          

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.552                   1.613                   1.724                   2.006                   2.243          

Hàng tồn kho 754                      755                      759                      827                      894              

Tài sản ngắn hạn khác 26                         26                         28                         33                         37                

Tổng tài sản ngắn hạn 6.284                   5.671                   5.729                   6.060                   7.394          

Tài sản cố định 14.821                 14.462                 14.389                 14.346                 14.166        

Tổng đầu tư 578                      695                      695                      695                      695              

Tài sản vô hình

Tài sản dài hạn khác 134                      173                      173                      173                      173              

Tổng tài sản dài hạn 15.533                 15.331                 15.257                 15.215                 15.035        

Vay & nợ ngắn hạn 1.343                   362                      337                      321                      708              

Phải trả người bán 896                      992                      1.140                   1.326                   1.483          

Nợ ngắn hạn khác 1.667                   1.423                   1.520                   1.769                   1.978          

Tổng nợ ngắn hạn 3.905                   2.777                   2.997                   3.416                   4.169          

Vay & nợ dài hạn 3.330                   3.477                   3.234                   3.079                   2.831          

Nợ dài hạn khác 1.110                   907                      907                      907                      907              

Tổng nợ dài hạn 4.439                   4.384                   4.141                   3.986                   3.738          

Dự phòng

Tổng nợ 8.345                   7.162                   7.138                   7.402                   7.907          

Vốn chủ sở hữu 13.208                 13.583                 13.545                 13.522                 14.092        

Lợi ích cổ đông thiểu số 265                      258                      304                      350                      429              

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 13.473                 13.841                 13.848                 13.872                 14.521        

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu -27,4% 41,4% 6,8% 16,4% 11,8%

Tăng trưởng LNHĐKD -55,8% 77,2% -11,9% 17,1% 49,6%

Biên LNHĐKD 10,10% 12,60% 10,40% 10,50% 14,00%

LN trên cổ phiếu (1.880)                  (1.469)                  (923)                     (540)                     1.776          

Giá trị sổ sách/cp 34.463 35.440 35.341 35.281 36.769

Tỷ lệ chia cổ tức 3,08% NA NA NA NA

Số ngày phải thu 144,4 105,0 103,6 99,8 101,3

Số ngày tồn kho 76,43 53,91 52,43 50,58 50,63

Số ngày phải trả 69,74 58,57 71,71 76,42 80,34

ROIC -2,03% 0,47% 1,54% 1,47% 2,86%

ROCE -1,07% 1,55% 3,28% 3,18% 4,54%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 0,45% 1,01% 1,25% 1,23% 2,10%

Các nhân tố chính

12/17A 12/18A 12/18F 12/19F 12/20F

Giá dầu (US$/thùng) 54 72 65,0 68,0 70,0

Tăng trưởng sản lượng (%) -4,6% -0,5% -0,8% 0,4% -0,2%
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Insert   Insert     

TCT Khí Việt Nam 

Giai đoạn thử thách phía trước  

■ Chúng tôi dự báo triển vọng giá dầu đi ngang sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng 
doanh thu của GAS, khiến EPS giảm 7,8%/ năm trong 2018-21. 

■ Nguồn cung khí sụt giảm gây áp lực lên chi phí đầu vào, tuy nhiên việc mở 
rộng công suất và tăng trưởng nhu cầu sẽ bù đắp một phần cho chi phí gia 
tăng.  

■ Ra báo cáo lần đầu với KN Nắm giữ và giá mục tiêu 91.600 đồng/cp. 
 

Triển vọng giá dầu đi ngang ảnh hưởng tăng trưởng doanh thu 
Trong giai đoạn 2019-2021, chúng tôi dự báo giá dầu Brent trong khoảng 62-

65USD/thùng, giảm 10,1% so với mức ước tính năm 2018. Theo chúng tôi, mặc dù phục 

hồi mạnh gần đây nhưng giá dầu thô khó có thể quay lại mức 100 USD/thùng như trước 

năm 2014. Do kỳ vọng giá dầu thô đi ngang và sản lượng tiêu thụ không đổi, chúng tôi 

dự báo doanh thu của GAS chỉ đạt tăng trưởng kép 5,1% trong 2018-21. 

Nguồn cung khí sụt giảm khiến chi phí đầu vào chịu áp lực  
Mảng khí khô đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận của GAS, chiếm tỷ trọng 50%-55% lợi 

nhuận gộp trong giai đoạn 2015-18. Trong khi giá bán của mảng này kỳ vọng chỉ tăng 

nhẹ do triển vọng giá dầu đi ngang, giá khí đầu vào sẽ chịu tác động từ nguồn cung khí 

giá rẻ trong nước sụt giảm. Theo đó, chúng tôi dự báo giá vốn của mảng khí khô sẽ tăng 

trưởng kép 9,9% trong giai đoạn 2018-21. 

Việc mở rộng công suất và tăng trưởng nhu cầu sẽ bù đắp một 
phần cho chi phí gia tăng  
Theo Wood Mackenzie, nhu cầu khí khô ở Việt Nam có thể tăng gấp đôi trong giai đoạn 

2020-2035 do xây dựng các nhà máy điện khí mới như Nhơn Trạch 3 – 4 và Ô Môn 3 – 

4. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu khí khô gia tăng và công suất vận chuyển lớn hơn sẽ giúp 

cho doanh thu vận chuyển khí của GAS tăng khoảng 85% trong 2020-2025, bù đắp một 

phần cho sự sụt giảm lợi nhuận trong mảng khí khô. 

Chúng tôi dự báo EPS giảm 7,8% mỗi năm trong giai đoạn 2018-21 
Trong năm 2018, GAS ghi nhận tăng trưởng EPS ở mức 26,4% so với cùng kỳ, chủ yếu 

nhờ sự phục hồi mạnh của giá dầu (+27,7% yoy). Tuy nhiên, trong giai đoạn 2018-21, 

chúng tôi dự báo EPS của GAS sẽ giảm 7,8% mỗi năm do triển vọng giá dầu đi ngang và 

chi phí đầu vào tăng.  

Ra báo cáo lần đầu với KN Nắm giữ và giá mục tiêu 91.600 đồng/cp  
Chúng tôi ra báo cáo lần đầu về GAS với KN Nắm giữ và giá mục tiêu 91.600 đồng/cp 

dựa trên kết hợp phương pháp DCF (tỷ trọng 50%) và hệ số P/E mục tiêu 2019-21 ở 

mức 18,0x (tỷ trọng 50%). Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) nguồn cung khí giá rẻ sụt giảm 

nhanh hơn dự báo, (2) giá dầu thô giảm mạnh. Trong khi đó, động lực tăng giá bao gồm: 

(1) giá dầu tăng do những tranh chấp địa chính trị, (2) các mỏ khí đang được phát triển 

như Cá Voi Xanh và Lô B – Ô Môn đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến. 
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   Việt Nam 

NẮM GIỮ 

Consensus ratings*: Mua 4 Giữ 2 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND101.000 

Giá mục tiêu:   VND91.600 

Giá mục tiêu cũ: N/A 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: -9,3% 

CGS-CIMB / Consensus: -8,4% 
  

Reuters: GAS.HM 

Bloomberg: GAS VN 

Thị giá vốn: US$8.333tr 

 VND193.308.944tr 

GTGD bình quân: US$2,06tr 

 VND47.864tr 

SLCP đang lưu hành: 1.914tr 

Free float: 4,2% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 1 16,4 -25,8 

Tương đối (%) 0,4 5,9 -8,2 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 95,8 
Khác 4,2 
  

Insert  

Chuyên viên phân tích 

 

Vũ Việt Linh 

T (84) 38 955 2199  
E linh.vuviet@vndirect.com.vn  

Phạm Lê Mai 
T (84) 94 328 0850  
E mai.phamle@vndirect.com.vn  
 
  

Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 64.570                 75.627                 74.677                 80.631               87.774               

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 14.219                 17.212                 15.797                 15.877               17.978               

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 9.577                   12.102                 10.313                 9.555                 9.500                 

EPS cốt lõi (VNĐ) 5.004                   6.323                   5.388                   4.992                 4.963                 

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 36,6% 26,4% -14,8% -7,4% -0,6%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 19,43                   15,37                   18,04                   19,47                 19,58                 

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 3.796                   4.110                   4.126                   4.179                 4.155                 

Tỷ suất cổ tức 3,90% 4,23% 4,24% 4,30% 4,27%

EV/EBITDA (lần) 11,93                   9,55                     10,63                   11,01                 10,52                 

P/FCFE 14,4                     182,8                   16,4                     24,1                   20,9                   

P/B (lần) 4,48                     4,07                     4,25                     4,50                   4,71                   

ROE 23,8% 27,8% 23,1% 22,4% 23,5%

CIMB/consensus EPS (lần) 0,91                     0,78                   0,75                   
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Giai đoạn thử thách phía trước  

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

Triển vọng giá dầu đi ngang có thể ảnh hưởng đến tăng 
trưởng doanh thu   

Các hoạt động kinh doanh chính của GAS bao gồm: (1) thu gom và vận chuyển 

khí khô, và (2) sản xuất và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Doanh nghiệp 

cũng tham gia vào sản xuất và phân phối các sản phẩm khí khác như khí ngưng 

tụ (condensate) và khí thiên nhiên nén (CNG). 

Hầu hết sản lượng tiêu thụ khí khô của GAS (khoảng 60% từ các nhà máy điện 

khí và 10% từ các doanh nghiệp sản xuất phân bón) có giá bán phụ thuộc vào 

biến động giá dầu thô toàn cầu. Công thức chung là: 46% x giá dầu FO 

Singapore + cước vận chuyển (Nguồn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). 

Phần còn lại trong sản lượng tiêu thụ của GAS có giá bán cố định được quy 

định bởi chính phủ và thường được điều chỉnh khoảng 2% hàng năm do lạm 

phát. 

Trong khi đó, giá bán LPG lại tương quan với giá LPG toàn cầu. GAS thường 

sử dụng giá LPG của Saudi Aramco (SARC, Chưa NY) làm tiêu chuẩn. 
 

 Hình 2: Cơ cấu doanh thu của GAS  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 
   

 Hình 2:  Sản lượng tiêu thụ khí khô của 

GAS theo khách hàng (tr mét khối-mcm)  

Hình 3: Sản lượng tiêu thụ LPG của GAS 

theo nguồn cung cấp (nghìn tấn)  
 

 

 

 NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

   

  

Chúng tôi dự báo doanh thu của GAS sẽ đạt tăng trưởng kép 5,1% trong giai 

đoạn 2018-21 do triển vọng giá dầu đi ngang và sản lượng tiêu thụ không đổi. 

Phần lớn sản lượng khí khô của 
GAS được phân phối cho các nhà 
máy điện khí. Trong khi đó, GAS 
chỉ sản xuất nội bộ khoảng 40% 
tổng sản lượng LPG từ hai nhà máy 
xử lý khí (GPP) là Cà Mau và Dinh 
Cố trong năm 2018. Sản lượng 
LPG của GAS chủ yếu được sử 
dụng trong công nghiệp và sinh 
hoạt.   
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Trong giai đoạn 2019-21, dự báo giá dầu của Bloomberg ở mức 62-65 

USD/thùng, giảm 10,1% so với mức ước tính trong năm 2018. Theo chúng tôi, 

giá dầu thô khó có thể quay trở lại mức 100 USD/thùng như trước năm 2014. 

Chúng tôi cho rằng cuộc cách mạng dầu đá phiến của Mỹ đã thay đổi cơ cấu 

nguồn cung toàn cầu và giá dầu thô dài hạn sẽ duy trì trong khoảng 60-70 

USD/thùng. 
 
    

- Giá bán cho điện theo hợp đồng bao 
tiêu (TOP) là 4,1USD/mmbtu trong 
năm 2018, với mức tăng hàng năm 
2% do lạm phát. 

- Giá bán cho: 1) điện ngoài hợp đồng 
bao tiêu, và 2) phân bón Phú Mỹ 
(DPM) được tính theo công thức: 
46% x giá dầu Singapore + cước vận 
chuyển. 

- Giá bán cho khách hàng công 
nghiệp được thỏa thuận hàng năm 
và thường tương quan với xu hướng 
giá dầu Singapore. 

- GAS chỉ thu cước vận chuyển cho 
khí khô bán cho nhà máy phân bón 
Cà Mau (DCM). 

- Giá bán LPG phụ thuộc vào giá LPG 
toàn cầu. 

Hình 4: Giá bán khí khô và LPG của GAS (USD/mmbtu)   

 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG   

 
   

 Hình 5: Sản lượng tiêu thụ khí khô của 

GAS theo khách hàng (tr mét khối-mcm)  

Hình 6: Sản lượng tiêu thụ LPG của GAS 

theo nguồn cung cấp (nghìn tấn)  
 

  

 NGUỒN: VND RESEARCH ESTIMATES, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH ESTIMATES, BÁO CÁO CÔNG TY   

   

 

…và triển vọng giá dầu đi ngang, 
chúng tôi dự báo doanh thu của GAS 
đạt tăng trưởng kép 5,1% trong giai 
đoạn 2018-21. 

Hình 7: Doanh thu của GAS theo ước tính của chúng tôi (nghìn tỷ VND)  

 

Với sản lượng tiêu thụ hầu như 
không đổi ...   
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NGUỒN: VND RESEARCH ESTIMATES, BÁO CÁO CÔNG TY   

Nguồn cung khí sụt giảm khiến giá nguyên liệu đầu vào gặp 
áp lực     

Mảng khí khô đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận của GAS, chiếm tỷ trọng 50%-

55% lợi nhuận gộp trong giai đoạn 2015-18. Trong khi giá bán của mảng này chỉ 

tăng nhẹ do triển vọng giá dầu đi ngang (đã đề cập ở trên), chi phí đầu vào cũng 

chịu áp lực gia tăng do nguồn cung khí giá rẻ trong nước sụt giảm. Chúng tôi dự 

báo giá vốn của mảng khí khô sẽ tăng trưởng kép 9,9% trong giai đoạn 2018-21.   
 

 Hình 8: Cơ cấu lợi nhuận gộp của GAS  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 
 

 Hình 9: Nguồn cung khí khô trong nước (mcm) 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM   

 
 

 Hình 10: Giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp mảng khí khô (nghìn tỷ VND)  

 

NGUỒN: VND RESEARCH ước tính, BÁO CÁO CÔNG TY   
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Việc mở rộng công suất và tăng trưởng nhu cầu sẽ bù đắp 
một phần cho chi phí gia tăng   

Theo Wood Mackenzie, nhu cầu khí khô ở Việt Nam có thể tăng gấp đôi trong 

giai đoạn 2020-2035 vì các nhà máy nhiệt điện khí mới như Nhơn Trạch 3 – 4 

và Ô Môn 3 – 4 dự kiến sẽ được xây dựng. Với nhu cầu điện ước tính tăng gấp 

3 lần lên khoảng 500 tỷ kWh vào năm 2030, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 

việc phát triển các nhà máy điện khí này là cần thiết để đảm bảo nguồn cung 

trong tương lai. 
 
 

 Hình 11: Nhu cầu khí khô của Việt Nam giai đoạn 2005-35 (tỷ mét khối) 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, WOOD MACKENZIE   

 

   

 Hình 12: Kế hoạch cho các nhà máy nhiệt 

điện khí theo Quy hoạch điện VII  

Hình 13: Công suất lắp đặt của các nhà 

máy điện khí (k MW) 
 

 

 

                                     NGUỒN: BỘ CÔNG THƯƠNG  NGUỒN: VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM   

   

 

Chúng tôi cho rằng mảng vận chuyển của GAS sẽ hưởng lợi từ nhu cầu gia 

tăng vì GAS là nhà phân phối khí bán buôn duy nhất tại Việt Nam. Cuối năm 

2018, GAS bắt đầu xây dựng một số hệ thống đường ống để vận chuyển khí từ 

các mỏ đang được phát triển như Sao Vàng Đại Nguyệt và Lô B – Ô Môn. 

Chúng tôi kỳ vọng công suất vận chuyển của GAS sẽ tăng gấp đôi vào năm 

2023. 

Trong khi đó từ năm 2025, vì Việt Nam cần nhập khẩu LNG để đáp ứng nhu cầu 

điện gia tăng nên GAS cũng lên kế hoạch xây dựng 3 kho cảng mới để nhập 

khẩu LNG từ nước ngoài. 

Chúng tôi ước tính nhu cầu khí khô gia tăng và công suất vận chuyển được mở 

rộng sẽ giúp doanh thu vận chuyển khí của GAS tăng khoảng 85% trong giai 

đoạn 2020-25 và bù đắp một phần cho sự sụt giảm lợi nhuận gộp của mảng khí 

khô.  

  

Nhà máy điện

 Công suất 

(MW) 

 Dự kiến hoạt 

động 

Nhơn Trạch 3 750                 2022

Nhơn Trạch 4 750                 2022

Sơn Mỹ 2.1 750                 2023

Sơn Mỹ 2.2 750                 2024

Sơn Mỹ 2.3 750                 2025

Sơn Mỹ 1.1 750                 2026

Sơn Mỹ 1.2 750                 2027

Sơn Mỹ 1.3 750                 2028

Ô Môn 3 750                 2020

Ô Môn 4 750                 2021

Ô Môn 2 750                 2026

Kiên Giang 1 750                 2021

Kiên Giang 2 750                 2022

Miền Trung 1 750                 2023

Dung Quất 1 750                 2023

Miền Trung 2 750                 2024

Dung Quất 2 750                 2024

Quảng Trị 1 600                 2025

Miền Trung 3 750                 2026

Tổng 14.100             

.   
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GAS bắt đầu xây dựng một số hệ 
thống đường ống mới và kho cảng 
LNG để đáp ứng nhu cầu khí khô tăng 
mạnh trong tương lai. 

Hình 14: Các dự án và kho cảng LNG mới theo kế hoạch của GAS  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 
 

Chúng tôi cho rằng công suất vận 
chuyển của GAS có thể tăng gấp đôi 
trong giai đoạn 2019-23. 

Hình 15: Công suất vận chuyển của GAS (tỷ mét khối/năm) 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 
 

Chúng tôi dự báo nhu cầu khí khô gia 
tăng và công suất vận chuyển cải 
thiện sẽ giúp doanh thu vận chuyển 
của GAS tăng khoảng 85% trong giai 
đoạn 2020-25 và bù đắp một phần 
cho sự sụt giảm lợi nhuận gộp của 
mảng khí khô. 

Hình 16: Doanh thu và lợi nhuận gộp mảng vận chuyển của GAS (nghìn tỷ VND) 
 

 

NGUỒN: VND RESEARCH ESTIMATES, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

Chúng tôi dự báo EPS giảm 7,8% mỗi năm trong giai đoạn 
2018-21     

Trong năm 2018, GAS ghi nhận tăng trưởng EPS đạt 26,4% yoy, chủ yếu nhờ 

sự phục hồi mạnh của giá dầu (+27,7% yoy). Tuy nhiên, trong giai đoạn 2018-

21, chúng tôi dự báo EPS của GAS sẽ giảm 7,8% mỗi năm do triển vọng giá 

dầu đi ngang và chi phí đầu vào tăng. 

 

  

Dự án Giai đoạn

Vốn đầu tư 

(tr USD)

Công suất 

(mcm/năm)

Dự kiến 

hoạt động

Đường ống Lô B Chuẩn bị xây dựng 1.118           5.600           2023

Nam Côn Sơn giai đoạn 2 Đang xây dựng 946              7.000           2021

Đường ống Sư Tử Trắng Chuẩn bị xây dựng 160              2.000           2020

Đường ống Sao Vàng Đại Nguyệt Nghiên cứu khả thi 150              3.000           2021

Kho cảng LNG Thị Vải Chuẩn bị xây dựng 620              1.370           2022

Kho cảng LNG Sơn Mỹ Nghiên cứu khả thi 1.350           4.110           2023
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 Hình 17: Doanh thu của GAS theo từng 

mảng (nghìn tỷ VND) 

Hình 18: Lợi nhuận gộp của GAS theo từng 

mảng (nghìn tỷ VND) 
 

 

 

 NGUỒN: VND RESEARCH ước tính   NGUỒN: VND RESEARCH ước tính   

   
 

Trong giai đoạn 2018-21, chúng tôi dự 
báo EPS của GAS sẽ giảm 7,8% mỗi 
năm do triển vọng giá dầu đi ngang và 
chi phí đầu vào gia tăng.  

Hình 19: Lợi nhuận ròng của GAS theo ước tính của chúng tôi (nghìn tỷ VND) 

 

NGUỒN: VND RESEARCH ước tính   

 

PHÂN TÍCH SWOT  
  

 Hình 20: Phân tích SWOT  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BORR DRILLING   

  
 

  

Điểm mạnh Điểm yếu

1. Tập đoàn Nhà nước độc quyền về hạ tầng khí 

và phân phối khí khô tại Việt Nam.

1. Chính sách giá phụ thuộc nhiều vào quyết định 

của Chính phủ.

2. GAS cũng kiểm soát gần 70% thị trường LPG 

nội địa và có hệ thống phân phối trải rộng khắp 

cả nước.

2. Nguồn khí giá rẻ đang giảm dần, gây áp lực lên 

chi phí đầu vào.

3. GAS là một trong các công ty niêm yết vốn 

hóa cao nhất thị trường Việt Nam và cũng có sự 

hợp tác tốt với các đối tác nước ngoài.

Cơ hội Thách thức

1. Nhu cầu khí khô tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ 

tăng mạnh trong giai đoạn 2018-2025.

1. Sự chậm trễ trong việc xây dựng các đường 

ống mới và kho cảng LNG có thể làm chậm quá 

trình nâng công suất vận chuyển.

2. Tham gia vào phân khúc thượng nguồn trong 

chuỗi giá trị ngành có thể tạo ra dòng lợi nhuận 

mới trong tương lai.

2. Giá dầu giảm mạnh có thể kéo theo giảm giá 

bán khí khô cho các khách hàng.

Mặc dù mảng khí khô vẫn đóng góp 
chủ yếu vào doanh thu, chúng tôi 
dự báo tỷ trọng mảng này trong lợi 
nhuận gộp sẽ giảm xuống.   
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ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Ra báo cáo lần đầu với KN Nắm giữ và giá mục tiêu 91.600 
đồng/cp   

Chúng tôi ra báo cáo lần đầu về GAS với KN Nắm giữ và giá mục tiêu 91.600 

đồng/cp, dựa trên phương pháp DCF (tỷ trọng 50%) và hệ số P/E mục tiêu 

2019-21 ở mức 18,0x (tỷ trọng 50%). 

Giá trị hợp lý theo phương pháp DCF là 91.272 với tăng trưởng dài hạn 1,7% và 

chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) là 17,7%. Chúng tôi ước tính WACC 

của GAS ở mức 17,7% với giả định: 1) lãi suất phi rủi ro 5,0%, (2) Beta ở mức 

1,2 và (3) phần bù rủi ro thị trường là 11%. 

Hệ số P/E mục tiêu 2019-21 của chúng tôi được đưa ra dựa trên P/E trung vị 

của ngành ở mức 18,0x. Với EPS dự phóng 3 năm 2019-21 là 5.080 đồng, giá 

trị hợp lý theo phương pháp hệ số P/E là 92.063 đồng. 

 

 

Hình 21: Các giả định chính của mô hình định giá DCF 

 

NGUỒN: VND RESEARCH ước tính, BÁO CÁO CÔNG TY   

 
  

Hình 22: WACC và tăng trưởng dài hạn  Hình 23: Chi phí vốn 

 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

 
 

P/E và P/B dự phóng trung bình 5 
năm của GAS lần lượt là 15,0x và 
3,5x. 

Hình 24: P/E và P/B lịch sử của GAS 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG   

  

tỷ đồng 12/16A 12/17A 12/18E 12/19F 12/20F 12/25F 12/30F 12/35F CAGR 20-35

Tổng doanh thu 59.145        64.570        75.627        74.677        80.631        145.986      174.934      194.811      6,1%

% yoy 0,0% 9,2% 17,1% -1,3% 8,0% 5,0% 3,0% 1,7%

COGS và OPEX (50.667)       (53.065)       (61.091)       (62.597)       (69.129)       (130.658)     (156.566)     (174.356)     

EBIT 8.478          11.505        14.537        12.080        11.503        15.329        18.368        20.455        3,9%

Biên LN hoạt động KD 14,3% 17,8% 19,2% 16,2% 14,3% 10,5% 10,5% 10,5%

Thuế khả dụng -21,8% -21,0% -19,5% -20,9% -20,9% -20,9% -20,9% -20,9%

EBIT x (1-mức thuế) 10.325        13.925        17.376        14.601        13.903        18.528        22.201        24.724        3,9%

+ Chi phí khấu hao 3.309          2.713          2.676          3.716          4.374          8.702          10.561        11.755        

% doanh thu 5,6% 4,2% 3,5% 5,0% 5,4% 6,0% 6,0% 6,0%

- Capex (3.230)         (2.180)         (714)           (5.974)         (8.063)         (2.920)         (3.499)         (3.896)         

% doanh thu -5,5% -3,4% -0,9% -8,0% -10,0% -2,0% -2,0% -2,0%

+ Thay đổi vốn lưu động (310)           (302)           (446)           (267)           (383)           (825)           (1.015)         (1.130)         

% doanh thu -0,5% -0,5% -0,6% -0,4% -0,5% -0,6% -0,6% -0,6%

Chi phí lãi vay và các hoạt động TC khác 692            960            818            1.225          825            1.171          1.311          1.463          

% doanh thu 1,2% 1,5% 1,1% 1,6% 1,0% 0,8% 0,7% 0,8%

Dòng tiền tự do (UFCF) 10.785.962  15.117.104  19.709.274  13.301.725  10.655.555  24.656.091  29.559.354  32.916.180  

% yoy 0,0% 40,2% 30,4% -32,5% -19,9% 4,8% 3,0% 1,7%

tỷ đồng

Vốn hóa 239.244                       

Nợ 9.050                           

Chi phí nợ 4,2%

Mức thuế 20,0%

WACC 17,7%

Tăng trưởng dài hạn 1,7%

Chi phí VCSH

Lãi suất phi rủi ro 5,0%

Beta 1,2                               

Phần bù rủi ro thị  trường 11,0%

Chi phí VCSH 18,2%
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Hình 25: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành toàn cầu 

 

Lưu ý: số liệu các công ty Không KN dựa trên Bloomberg; TTM = trượt 12 tháng 

   NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOOMBERG (tại ngày 26/03/2019) 

 

 
 
 

Giá mục tiêu của chúng tôi cho GAS 
là 91.600 đồng/cp, được đưa ra dựa 
trên phương pháp DCF (tỷ trọng 50%) 
và hệ số P/E mục tiêu 18,0x (tỷ trọng 
50%). 

Hình 26: Giá mục tiêu  

 

NGUỒN: VND RESEARCH ước tính, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 

RỦI RO VÀ ĐỘNG LỰC TĂNG GIÁ 

Rủi ro giảm giá   

● Các dự án lớn như Lô B – Ô Môn và Cá Voi Xanh bị trì hoãn có thể khiến cho 
GAS phải nhập khẩu LNG sớm hơn kỳ vọng với số lượng lớn hơn. Chúng tôi 
cho rằng giá nhập khẩu LNG sẽ cao hơn giá khí khô trong nước và dẫn đến 
chi phí đầu vào của GAS tăng cao hơn. 

● Nguồn cung khí giá rẻ có thể sụt giảm nhanh hơn dự kiến và khiến chi phí 
đầu vào của GAS tăng lên. 

● Việc xây dựng các nhà máy mới và kho cảng LNG bị trì hoãn khiến cho GAS 
không thể tăng công suất vận chuyển. 

● Giá dầu thô giảm mạnh có thể gây áp lực lên giá bán khí khô của GAS cho 
các khách hàng. 

 
Các dự án lớn như Lô B – Ô Môn và 
Cá Voi Xanh bị trì hoãn có thể khiến 
GAS phải nhập khẩu LNG sớm hơn 
dự kiến với số lượng lớn hơn. Theo 
chúng tôi, giá LNG nhập khẩu cao hơn 
giá khí khô trong nước sẽ dẫn đến chi 
phí đầu vào của GAS gia tăng.  

Hình 27: Giá khí miệng giếng của Việt Nam trong năm 2018 (USD/mmbtu)  
   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, RYSTAD ENERGY   

 

 

 

 

Tăng 

trưởng

5 năm TTM 2019F

EPS 3 

năm 5 năm TTM 2019F 5 năm TTM 2019F 5 năm TTM 2019F

PV GAS GAS VN NẮM GIỮ 97.200 91.600     8.010 13,8 16,4 19,3 -10,6% 3,5      4,2      4,0      28,2% 23,6% 20,6% 18,8% 15,7% 16,9%

PTT PLC PTT TB NẮM GIỮ 48,50 53,00   45.088 17,1 10,4 10,9 -29,0% 1,6      1,6      1,4      11,3% 7,7% 9,0% 6,6% 4,7% 6,4%

Indraprastha Gas IGL IN KHÔNG KN 301,3 N/A     2.650 17,7 25,4 N/a 28,0% 0,6      0,6      0,6      3,4% 2,2% N/a 3,5% 4,7% 4,6%

China Gas Holdings 384 HK MUA 28,15 40,00     2.271 18,6 22,1 17,5 28,7% 3,6      5,3      3,8      19,5% 24,9% 0,3 6,8% 10,4% N/a

Toho Gas Ltd 9533 JP KHÔNG KN 5.070 N/A 43.500 24,0 30,0 N/a -1,1% 1,5      1,3      N/a 7,7% 4,6% N/a 4,1% 2,8% N/a

Titas Gas Trans & Dist.TITASGAS BD KHÔNG KN 36,70 N/A        432 8,6 7,6 N/a -21% 1,3      0,6      N/a 15,9% 6,6% N/a 8,9% 3,6% N/a

Petronas Gas Bhd PTG MK NẮM GIỮ 17,70 18,50     9.217 23,5 18,4 18,0 -0,9% 3,9      2,8      2,7      17,3% 15,2% 0,2 13,2% 10,8% N/a

Trung bình (tất cả)   15.881      17,6      18,6 -0,8% 2,3      2,3      14,8% 12,1% 8,8% 7,5%

Trung bình (loại trừ GAS)   17.193      18,3      19,0 0,8%        2,1 2,0      12,5% 10,2% 7,2% 6,2%

Công ty 

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá đóng 

cửa (Đv 

tiền bản 

địa)

Giá mục 

tiêu (Đv 

tiền bản 

địa)

Vốn hóa 

(tr US$)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%) ROA (%)

Phương pháp Giá trị hợp lý (VND) Tỷ trọng (%) Đóng góp (VND/cp)

DCF 91.272                                     50% 45.636                                     

P/E mục tiêu 2019-21 ở mức 18x 92.063                                     50% 46.032                                     

Giá mục tiêu 91.668                                     

Giá mục tiêu (làm tròn) 91.600                                     
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Giá LNG nhập khẩu có thể sẽ biến 
động mạnh vì theo sát biến động giá 
dầu thô. Nếu giá dầu thô toàn cầu 
quay trở lại mức trước năm 2014, giá 
khí đầu vào của GAS sẽ gặp áp lực 
gia tăng mạnh. 

Hình 28: Giá LNG giao ngay (USD/mmbtu) 
   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG   

 

Động lực tăng giá  

● Từ năm 2021, chúng tôi cho rằng GAS có thể sẽ tham gia sản xuất khí tự 
nhiên ở phân khúc thượng nguồn với tỷ lệ sở hữu gián tiếp 25% tại Sư Tử 
Trắng – giai đoạn 2. Vì mỏ khí này vẫn đang được phát triển và giá cụ thể 
chưa được GAS công bố nên chúng tôi không đưa vào mô hình định giá và 
chỉ xem đây là động lực tăng giá. Theo ước tính của chúng tôi, nếu GAS 
được hưởng mức lợi nhuận ròng 16 USD/boe từ dự án Sư Tử Trắng giai 
đoạn 2 thì lợi nhuận ròng của GAS sẽ tăng thêm 900 tỷ đồng mỗi năm cho 
đến năm 2035. 

● GAS có thể sẽ chuyển phần tăng chi phí đầu vào sang người dùng cuối (chủ 
yếu là các nhà máy điện khí và doanh nghiệp sản xuất phân bón). Tuy nhiên, 
chúng tôi cho rằng điều này chỉ có thể xảy ra nếu giá bán lẻ điện của Việt 
Nam tăng mạnh. Hiện tại, chi phí sản xuất điện từ khí khá cao so với chi phí 
sản xuất điện từ các nguồn khác và cao hơn nhiều so với giá bán lẻ điện 
trung bình tại Việt Nam.   

● Tranh chấp địa chính trị có thể khiến cho nguồn cung dầu thô bị gián đoạn và 
thúc đẩy giá dầu tăng. 

● Các dự án khí mới như Cá Voi Xanh và Lô B – Ô Môn đi vào hoạt động sớm 
hơn dự kiến sẽ giảm nhu cầu nhập khẩu khí khô của GAS. 

 
GAS có thể sẽ tham gia sản xuất khí 
tự nhiên nhờ sở hữu gián tiếp 25% dự 
án Sư Tử Trắng – giai đoạn 2. Vì mỏ 
khí này vẫn đang được phát triển và 
giá cụ thể chưa được PV Gas công bố 
nền chúng tôi không đưa vào mô hình 
định giá và chỉ xem đây là động lực 
tăng giá.  

Hình 29: Tổng quan dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2  
   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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Theo ước tính của chúng tôi, nếu GAS 
được hưởng mức lợi nhuận ròng trung 
bình của khu vực là 16 USD/thùng từ 
dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2, doanh 
nghiệp sẽ bổ sung thêm 900 tỷ đồng 
mỗi năm vào lợi nhuận ròng cho đến 
năm 2035.  

Hình 30: Thu nhập ròng trung bình từ sản xuất dầu khí thượng nguồn trong năm 2018 

(USD/thùng) 
   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, JADESTONES   

 
 

GAS có thể chuyển phần tăng giá 
nguyên liệu sang người dùng cuối 
(chủ yếu là các nhà máy điện khí). 
Tuy nhiên, chi phí sản xuất của các 
nhà máy điện khí lại khá cao so với 
các nhà máy điện khác và cao hơn 
nhiều so với giá bán lẻ điện tại Việt 
Nam.  

Hình 31: Chi phí sản xuất điện theo nguyên liệu trong năm 2017 (USD/MWh)   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 
 

Chúng tôi cho rằng điều này chỉ có thể 
xảy ra nếu giá bán lẻ điện của Việt 
Nam tăng mạnh, trong khi mức giá 
hiện tại ở Việt Nam nằm trong nhóm 
thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. 

Hình 32: Giá bán lẻ điện trung bình theo quốc gia (USD/MWh) 
   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, WOOD MACKENZIE   
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PHỤ LỤC 
 

Hình 33: Tổng quan doanh nghiệp PV GAS  

 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

 

Hình 34: Cơ cấu tổ chức của PV GAS  
 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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Hình 35: Vai trò của PV Gas trong chuỗi giá trị khí tự nhiên tại Việt Nam  
 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  
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12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 64.570                 75.627                 74.677                 80.631                 87.774        

Lợi nhuận gộp 15.036                 18.305                 15.801                 15.520                 16.389        

LN hoạt động thuần 14.219                 17.212                 16.319                 16.750                 18.764        

Chi phí khấu hao (2.713)                  (2.676)                  (4.239)                  (5.248)                  (6.748)         

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 11.505                 14.537                 12.080                 11.503                 12.016        

TN từ hoạt động tài chính 844                      861                      1.024                   548                      (21)               

TN từ các Cty LK & LD (3)                          (4)                          (3)                          (4)                          (4)                 

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 119                      (40)                       151                      163                      177              

Lợi nhuân trước thuế 12.465                 15.355                 13.252                 12.209                 12.168        

Thuế (2.622)                  (2.999)                  (2.766)                  (2.548)                  (2.539)         

Lợi nhuận sau thuế 9.843                   12.355                 10.487                 9.661                   9.629          

Lợi ích của cổ đông thiểu số (266)                     (253)                     (215)                     (198)                     (197)            

Cổ tức -                       -                       -                       -                       -               

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác -                       -                       -                       -                       -               

Lợi nhuận ròng 9.577                   12.102                 10.272                 9.464                   9.432          

Lợi nhuận thường xuyên 9.577                   12.102                 10.272                 9.464                   9.432          

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 14.219                 17.212                 16.319                 16.750               18.764               

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết (1.225)                  (1.620)                  (1.176)                  (1.187)                (1.256)                

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 3.158                   (590)                     1.140                   374                    394                    

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng 99                         25                         -                       -                     -                     

Chi/(Thu) bằng tiền khác (1.631)                  (1.858)                  (3.067)                  (4.541)                (6.596)                

Dòng tiền hoạt động khác 2.467                   2.884                   10.658                 9.824                 15.430               

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (302)                     (446)                     (320)                     (501)                   (723)                   

Thuế đã trả (2.400)                  (3.113)                  (2.766)                  (2.548)                (2.539)                

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 14.386                 12.495                 20.789                 18.172               23.743               

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (2.180)                  (714)                     (11.202)                (12.095)              (17.555)              

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư 17 0 5 6 7

Tiền chi đầu tư góp vốn

Tiền khác từ hoạt động đầu tư (882)                     (6.463)                  (3.504)                  (3.580)                (3.580)                

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (3.044)                  (7.178)                  (14.701)                (15.669)              (21.128)              

Tiền vay nhận được/(đã trả) 1.555                   (4.300)                  1.929                   3.669                 6.665                 

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 0 0 0 0 0

Tiền mua lại CP đã phát hành

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (7.265)                  (7.866)                  (3.670)                  (1.932)                (1.926)                

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính (20)                       50                         50                         50                       50                       

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (5.729)                  (12.115)                (1.691)                  1.787                 4.790                 

Tổng tiền trong năm 5.613                   (6.798)                  4.397                   4.289                 7.134                 

Dòng tiền tự do cho cổ đông 12.897                 1.018                   8.017                   6.171                 9.010                 

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp 11.643                 5.763                   6.408                   3.003                 3.068                 
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 27.079                 28.308                 26.225                 25.977               24.643               

Các khoản phải thu ngắn hạn 9.175                   10.232                 9.582                   10.346               11.262               

Hàng tồn kho 1.645                   1.952                   1.848                   2.043                 2.240                 

Tài sản ngắn hạn khác 357                      462                      462                      462                    462                    

Tổng tài sản ngắn hạn 38.257                 40.955                 38.116                 38.828               38.608               

Tài sản cố định 15.396                 18.540                 25.502                 32.350               43.156               

Tổng đầu tư 281                      280                      280                      280                    280                    

Tài sản vô hình -                       -                       -                       -                     -                     

Tài sản dài hạn khác 7.955                   2.804                   2.804                   2.804                 2.804                 

Tổng tài sản dài hạn 23.632                 21.624                 28.587                 35.434               46.240               

Vay & nợ ngắn hạn 1.738                   1.490                   2.078                   3.196                 4.446                 

Phải trả người bán 2.529                   2.899                   2.696                   2.911                 3.169                 

Nợ ngắn hạn khác 6.645                   6.810                   6.810                   6.810                 6.810                 

Tổng nợ ngắn hạn 10.912                 11.199                 11.584                 12.918               14.425               

Vay & nợ dài hạn 7.312                   3.396                   4.736                   7.286                 12.702               

Nợ dài hạn khác 394                      519                      519                      519                    519                    

Tổng nợ dài hạn 7.706                   3.915                   5.256                   7.806                 13.221               

Dự phòng -                       -                       -                       -                     -                     

Tổng nợ 18.618                 15.114                 16.840                 20.724               27.647               

Vốn chủ sở hữu 41.490                 45.687                 48.300                 52.173               56.033               

Lợi ích cổ đông thiểu số 1.782                   1.778                   1.563                   1.365                 1.168                 

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 43.272                 47.465                 49.863                 53.538               57.201               

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu 9,2% 17,1% -1,3% 8,0% 8,9%

Tăng trưởng LNHĐKD 20,6% 21,1% -5,2% 2,6% 12,0%

Biên LNHĐKD 22,02% 22,76% 21,85% 20,77% 21,40%

LN trên cổ phiếu 9.420                   12.238                 10.142                 8.095                 3.916                 

Giá trị sổ sách/cp 21.678 23.870 25.236 27.259 29.276

Tỷ lệ chia cổ tức 75,9% 65,0% 35,7% 20,4% 20,4%

Số ngày phải thu 59,5 46,8 48,4 45,2 44,9

Số ngày tồn kho 10,82 11,45 11,78 10,94 10,95

Số ngày phải trả 17,57 15,87 15,88 14,39 14,19

ROIC 31,7% 45,9% 39,8% 30,0% 25,1%

ROCE 25,38% 30,60% 24,63% 20,80% 18,40%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 15,46% 18,75% 14,95% 13,09% 12,10%

Các nhân tố chính

12/17A 12/18A 12/18F 12/19F 12/20F

Giá dầu (US$/thùng) 54 72 65,0 68,0 70,0

Tăng trưởng sản lượng (%) -4,6% -0,5% -0,8% 0,4% -0,2%
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Insert   Insert     

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 
Việt Nam 

Thời vận đang trở lại 

■ Chúng tôi cho rằng PVS sẽ hưởng lợi lớn từ việc đẩy mạnh khai thác khí khô 
trong giai đoạn tới tại Việt Nam.  

■ Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng của PVS sẽ tăng mạnh với CAGR giai 
đoạn 2018-2021 đạt 25,4%. 

■ Ra báo cáo lần đầu với KN Mua và giá mục tiêu 25.000 đồng/cp.  
 

DN dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu với sức khỏe tài chính tốt  
PVS cung cấp các hoạt động dịch vụ kỹ thuật đa dạng cho ngành dầu khí, từ hỗ trợ thăm 

dò, xây lắp công trình, cho đến kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô. Mặc dù gặp những 

khó khăn do điều kiện thị trường kém tích cực kể từ khi giá dầu giảm từ đỉnh năm 2014, 

PVS vẫn duy trì tình hình tài chính lành mạnh (biên LN ròng 2018 đạt 7,0% và ROE 2018 

đạt 9,3%) với hệ số thanh khoản cao (hệ số thanh toán hiện thời 2,0x), đòn bẩy tài chính 

thấp (tỷ lệ nợ/VCSH là 0,1x) và lượng tiền mặt lớn (lượng tiền mặt ở mức 16,8 đồng/CP 

vào cuối năm 2018). 

Hưởng lợi từ việc đẩy mạnh khai thác khí khô ở Việt Nam  
PVS là nhà thầu duy nhất trong nước cung cấp dịch vụ thiết kế, cung cấp thiết bị và thi 

công công trình (EPC) cho các dự án dầu khí ngoài khơi tại Việt Nam. Hiện tại, PVS là 

nhà thầu EPC chính cho dự án Sao Vàng Đại Nguyệt với tổng giá trị hợp đồng khoảng 

850 triệu USD. Các dự án lớn khác bao gồm Sư Tử Trắng giai đoạn 2, Nam Du – U 

Minh, Cá Voi Xanh, và Lô B – Ô Môn. Tổng giá trị của các dự án này mặc dù chưa được 

công bố cụ thể nhưng có thể lên đến 2,0 tỷ USD, theo ước tính của chúng tôi. 

Lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2018-2021  
Chúng tôi dự báo PVS sẽ ghi nhận tăng trưởng kép doanh thu 19,6% và LNST 24,9% 

trong giai đoạn 2018-21 dự trên tiến độ của các dự án sắp triển khai. Mảng cơ khí 

(M&C), xây lắp và kho nổi, xử lý và xuất dầu thô (FPSO/FSO) dự kiến sẽ hưởng lợi lớn 

nhất khi các dự án nói trên được khởi động.  

Ra báo cáo lần đầu với KN Mua và giá mục tiêu 25.000 đồng/cp  
Chúng tôi ra báo cáo lần đầu cho PVS với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 25.000 đồng 

dựa trên sự kết hợp phương pháp DCF (tỷ trọng 50%) và hệ số P/E mục tiêu 2019-21 ở 

mức 7,8x (tỷ trọng 50%), dựa trên P/E trung bình 5 năm của PVS. 

Động lực tăng giá và rủi ro 
Trong trường hợp các vấn đề địa chính trị xoay quanh mỏ Cá Rồng Đỏ được giải quyết 

và dự án được khởi động lại, chúng tôi ước tính dự án này có thể bổ sung: (1) 500 tỷ 

đồng (từ mảng cơ khí) vào lợi nhuận ròng của PVS trong giai đoạn 2018-21, và (2) 300 

tỷ đồng mỗi năm (từ mảng kho nổi FPSO) vào lợi nhuận ròng của PVS sau năm 2021. 

Rủi ro giảm giá bao gồm các vấn đề địa chính trị ảnh hưởng đến tiến trình triển khai các 

dự án. 

 

     

            

  

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

   Việt Nam 

MUA (trước đó KHÔNG KN) 

Consensus ratings*: Mua 6 Giữ 0 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND20.600 

Giá mục tiêu:   VND25.000 

Giá mục tiêu cũ: N/A 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 21,4% 

CGS-CIMB / Consensus: 6,0% 
  

Reuters: PVS.HM 

Bloomberg: PVS VN 

Thị giá vốn: US$424,4tr 

 VND9.846.106tr 

GTGD bình quân: US$2,54tr 

 VND58.459tr 

SLCP đang lưu hành: 478,0tr 

Free float: 34,0% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -1 16,4 2 

Tương đối (%) 0,5 8,1 18,7 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
PetroVietnam Group 51,4 
VinaCapital 5,5 
Dragon Capital 4,0 

Insert  

Chuyên viên phân tích 

 

Vũ Việt Linh 

T (84) 38 955 2199  
E linh.vuviet@vndirect.com.vn  

Phạm Lê Mai 
T (84) 38 955 2199  
E mai.phamle@vndirect.com.vn  

  

Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 16.729             14.667             13.627             21.180             26.362       

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 710                  871                  1.311               1.662               1.961         

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 801                  1.023               1.194               1.572               2.015         

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.793               2.213               2.499               3.288               4.216         

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) -18,9% 23,4% 12,9% 31,6% 28,2%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 11,49               9,31                 8,24                 6,26                 4,89           

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 594                  1.064               1.243               1.118               1.265         

Tỷ suất cổ tức 2,88% 5,17% 6,03% 5,43% 6,14%

EV/EBITDA (lần) (0,74)                (1,40)                (2,09)                (2,15)                (2,51)         

P/FCFE NA 8,40                 4,12                 7,33                 5,10           

P/B (lần) 0,86                 0,87                 0,78                 0,75                 0,70           

ROE 7,60% 9,30% 10,00% 12,20% 14,80%

CIMB/consensus EPS (lần) 1,38                 1,52                 1,49           
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Thời vận đang trở lại 

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ  

Dịch vụ đa dạng với sức khỏe tài chính tốt và lượng tiền mặt 
ròng lớn  

PVS cung cấp nhiều dịch vụ kỹ thuật trong ngành dầu khí, từ hỗ trợ khai thác, 

xây dựng mỏ, sản xuất dầu cho đến cung cấp trang thiết bị. Hai mảng kinh 

doanh đóng góp chủ yếu vào doanh thu và lợi nhuận gộp của PVS gần đây là 

cơ khí và kỹ thuật (M&C, chiếm lần lượt 47,4% và 42,1% trong doanh thu và lợi 

nhuận gộp năm 2018) và kho nổi, xử lý & xuất dầu thô (FPSO/FSO, chiếm lần 

lượt 11,0% và 47,3% trong doanh thu và lợi nhuận gộp năm 2018). 
  

 Hình 1: Vai trò của PVS trong chuỗi giá trị dầu khí tại Việt Nam  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  
   

 Hình 2: Doanh thu của PVS theo từng 

mảng (nghìn tỷ đồng)   

Hình 3: Lợi nhuận gộp đã điều chỉnh của 

PVS theo từng mảng (nghìn tỷ đồng)  
 

  

 NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

   

Sự lao dốc của giá dầu vào cuối năm 2014 khiến cho các nhà khai thác dầu khí 

lớn cắt giảm mạnh đầu tư, do đó lợi nhuận của PVS giảm trong những năm gần 

đây. Mặc dù giá dầu thế giới đã phục hồi phần nào trong năm 2017 và 2018, 

KQKD của PVS vẫn chưa cải thiện tương ứng. Thông thường, các doanh 

Các mảng kinh doanh chính của 
PVS bao gồm: 
 
1. Cơ khí & kỹ thuật (M&C): Cung 

cấp dịch vụ xây dựng trên bờ 
cho các dự án dầu khí tại Việt 
Nam  

2. Kho nổi, xử lý và xuất dầu thô 
(FPSO/FSO): Cung cấp dịch vụ 
cho thuê tàu FPSP/FSO cho 
các công ty khai thác dầu khí. 

3. Căn cứ cảng: Cung cấp dịch vụ 
quản lý và vận hành cảng cho 
các công ty khai thác dầu khí. 

4. Khảo sát địa chất (ROV): Cung 
cấp dịch vụ khảo sát địa chấn 
2D và 3D cũng như dịch vụ xử 
lý số liệu cho các nhà thầu khai 
thác dầu khí. 

5. Dịch vụ khác: Bao gồm cung 
cấp tàu hỗ trợ ngoài khơi, dịch 
vụ vận hành và bảo dưỡng, 
kinh doanh khách sạn và dịch 
vụ an ninh.   
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nghiệp dịch vụ dầu khí như PVS sẽ mất 1-2 năm để hưởng lợi từ đà tăng của 

giá dầu do độ trễ của sự phục hồi hoạt động thăm dò tìm kiếm. 

Mặc dù gặp trở ngại từ thị trường kém tích cực, PVS vẫn duy trì sức khỏe tài 

chính tốt (biên LN ròng 2018 đạt 7,0% và ROE 2018 đạt 9,3%) với hệ số thanh 

khoản cao (hệ số thanh toán hiện thời là 2,0x), đòn bẩy tài chính thấp (tỷ lệ 

nợ/vốn CSH là 0,1x) và tiền mặt cao (lượng tiền mặt trên mỗi cp ở mức 16,8 

đồng vào cuối năm 2018). 

 
  

Sự lao dốc của giá dầu vào cuối năm 
2014 đã khiến các doanh nghiệp 
ngành dầu khí cắt giảm mạnh chi tiêu, 
và khiến cho lợi nhuận của PVS sụt 
giảm trong những năm gần đây.  
 

Hình 4: Khả năng sinh lời của PVS và biến động giá dầu thô  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  
 

  

Mặc dù gặp trở ngại từ thị trường kém 
tích cực, PVS vẫn duy trì sức khỏe tài 
chính tốt.  

Hình 5: Hệ số đòn bẩy tài chính và thanh khoản của PVS  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  
 

  

Tiền và tương đương tiền của PVS 
chiếm khoảng 35% tổng tài sản của 
doanh nghiệp vào cuối 2018.  

Hình 6: Tiền mặt trên mỗi cổ phiếu và giá cổ phiếu của PVS  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

 

Hưởng lợi từ việc đẩy mạnh khai thác khí khô ở Việt Nam   

PVS là nhà thầu trong nước duy nhất cung cấp dịch vụ thiết kế, cung cấp thiết bị 

và thi công công trình (EPC) cho các dự án dầu khí ngoài khơi của Việt Nam. 

Với vị thế dẫn đầu thị trường, chúng tôi kỳ vọng PVS sẽ tham gia vào hầu hết 

các dự án dầu khí lớn tại Việt Nam trong những năm tới.  



 

 Dầu khí │ Việt Nam 

 

 TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam │ 01 tháng 04, 2019 
 
 

 

 

42 
 

Hiện tại, PVS là nhà thầu EPC chính của dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, với tổng 

giá trị hợp đồng lên đến 850 triệu USD. Các dự án lớn khác trong kế hoạch bao 

gồm Sư Tử Trắng giai đoạn 2, Nam Du – U Minh, Cá Voi Xanh và Lô B – Ô Môn. 

Tổng giá trị của các dự án này vẫn chưa được công bố cụ thể nhưng có thể lên 

đến 2 tỷ USD, theo ước tính của chúng tôi. Cá Rồng Đỏ cũng là một dự án lớn 

trong tương lai, nhưng hiện vẫn đang bị tạm ngừng (có thể tiếp tục ngừng trong 

2 năm tới).  

 
  

Tất cả các dự án này đều đóng vai trò 
quan trọng trong việc đảm bảo an ninh 
năng lượng của Việt Nam trong những 
thập kỷ tới. Chúng tôi cho rằng tiến độ 
của các dự án sẽ đáp ứng nhu cầu khí 
khô trong nước gia tăng.  

Hình 7: Các dự án chính của PVS trong giai đoạn 2019-21  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  
 

  

PVS là nhà thầu EPC chính của dự án 
Sao Vàng Đại Nguyệt. Doanh nghiệp 
chịu trách nhiệm xây dựng giàn xử lý 
trung tâm, bao gồm giàn đầu giếng và 
hệ thống đường ống nội mỏ. Ngoài ra, 
công ty liên doanh của PVS với đối tác 
MISC là Malaysian-Vietnam Offshore 
Terminal (MVOT) cũng sẽ cung cấp 
tàu FSO cho dự án kể từ nửa cuối 
năm 2020. 

Hình 8: Tổng quan dự án Sao Vàng Đại Nguyệt  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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Dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2 là dự 
án có tiềm năng lớn của PVS trong 
giai đoạn 2018-2021. Trong dự án 
này, chúng tôi kỳ vọng PVS sẽ xây 
dựng thêm giàn xử lý trung tâm cho 
mỏ khí này. 

Hình 9: Tổng quan dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

 
  

Nam Du – U Minh là dự án tiềm năng 
của PVS trong giai đoạn 2020-22. Dự 
án này cần hai giàn đầu giếng và một 
tàu FPSO để phục vụ cho hoạt động 
khai thác. 

Hình 10: Tổng quan dự án Nam Du – U Minh    

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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Lô B – Ô Môn là dự án khí lớn nhất tại 
Việt Nam cho đến hiện tại, với tổng 
giá trị đầu tư lên đến 10 tỷ USD. 
Chúng tôi kỳ vọng PVS sẽ là nhà thầu 
phụ chịu trách nhiệm xây dựng một số 
giàn khai thác cho dự án.  
 
Tuy nhiên, kế hoạch phát triển dự án 
Lô B – Ô Môn chưa xác định do 
những khó khăn hiện tại về mặt tài 
chính. Chúng tôi cho rằng dự án này 
có thể khởi động sớm nhất từ 
Q3/2023.  

Hình 11: Tổng quan dự án Lô B – Ô Môn   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  
  

Cá Voi Xanh là mỏ khí lớn nhất được 
phát hiện tại Việt Nam cho đến nay. 
Dự án này sẽ cung cấp nguồn khí tự 
nhiên quan trọng cho sản xuất điện và 
ngành hóa dầu. Tuy nhiên, vì dự án 
vẫn chưa đạt được quyết định đầu tư 
cuối cùng (FID) nên chúng tôi không 
đưa dự án này vào dự phóng của PVS 
trong giai đoạn 2018-21. 

Hình 12: Tổng quan dự án Cá Voi Xanh    

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  
  

Dự án Cá Rồng Đỏ là dự án quan 
trọng nhằm thúc đẩy sản lượng dầu 
khí của Việt Nam trong giai đoạn 
2018-20, tuy nhiên dự án này bị tạm 
ngừng vào 2018. PVS là nhà thầu 
EPC chính cho dự án, chịu trách 
nhiệm xây dựng giàn đầu giếng chân 
đế căng và cung cấp tàu FPSO để 
khai thác dầu. Vì dự án này khó có thể 
quay lại hoạt động trước năm 2021 
nên chúng tôi không tính dự án này 
trong dự phóng của PVS cho giai 
đoạn 2018-21.  

Hình 13: Tổng quan dự án Cá Rồng Đỏ   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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Dự báo lợi nhuận tăng mạnh trong giai đoạn 2018-21   

Với một số dự án lớn trong tương lai, chúng tôi dự báo PVS sẽ ghi nhận tăng 

trưởng kép doanh thu đạt 19,6% và tăng trưởng kép LNST đạt 25,4% trong giai 

đoạn 2018-21. Mảng cơ khí & xây lắp (M&C) và FPSO/FSO của PVS sẽ hưởng 

lợi khi các dự án này khởi động.  

Ngoài ra, lợi nhuận của PVS trong giai đoạn 2018-21 cũng cải thiện do mảng 

khảo sát địa chấn ROV ngừng ghi nhận lỗ từ năm 2019. Chúng tôi nhận thấy 

riêng mảng này đã ghi nhận lỗ 400 tỷ đồng trong năm 2018, tương ứng với 

21,1% lợi nhuận gộp đã điều chỉnh của PVS trong năm 2018. 
 
 

   

 Hình 14: Dự báo doanh thu PVS theo từng 

mảng (nghìn tỷ đồng)  

Hình 15: Dự báo lợi nhuận gộp của PVS 

theo từng mảng (nghìn tỷ đồng)  
 

 
 

 NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

   
 

  

Chúng tôi dự báo PVS sẽ ghi nhận 
tăng trưởng kép lợi nhuận ròng đạt 
25,4% trong giai đoạn 2018-21.  

Hình 16: Dự báo LNST của PVS (nghìn tỷ đồng) 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

 

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Báo cáo lần đầu với KN Mua và giá mục tiêu 25.000 đồng/cp   

Chúng tôi ra báo cáo lần đầu cho PVS với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 

25.000 đồng, dựa trên phương pháp DCF (tỷ trọng 50%) và hệ số P/E mục tiêu 

2019-21 ở mức 7,8x (tỷ trọng 50%). 

Giá mục tiêu của chúng tôi theo phương pháp định giá DCF là 24.295 đồng/cp, 

với tăng trưởng dài hạn 1,0% và chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) là 

22,5%. Chúng tôi ước tính chi phí vốn chủ của PVS là 24,7% với giả định: 1) lãi 

suất phi rủi ro là 5,0%, (2) Beta ở mức 1,75 lần, và (3) phần bù rủi ro thị trường 

là 11%. 
 

Với một số dự án lớn trong tương 
lai, chúng tôi dự báo PVS sẽ ghi 
nhận tăng trưởng kép doanh thu 
đạt 19,6% và tăng trưởng kép LNG 
điều chỉnh đạt 18,2% trong giai 
đoạn 2018-21. 
Chúng tôi lưu ý LN gộp điều chỉnh 
của mảng FPSO/FSO trong 2018 
cao bất thường do lợi nhuận bất 
thường từ việc đánh giá lại tài sản 
của FSO Orkid và FPSO Ruby. 



 

 Dầu khí │ Việt Nam 

 

 TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam │ 01 tháng 04, 2019 
 
 

 

 

46 
 

Hình 17: Các giả định cho mô hình DCF 

 

NGUỒN: VND RESEARCH ước tính , BÁO CÁO CÔNG TY   

 
  

Hình 18: Chi phí vốn chủ Hình 19: WACC và tăng trưởng dài hạn 

 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

 
  

Giá mục tiêu của chúng tôi được làm 
tròn xuống 25.000 đồng/cp, dựa trên 
kết hợp phương pháp DCF (tỷ trọng 
50%) và P/E 2019-2021 mục tiêu 7,8x 
(tỷ trọng 50%). 

Hình 20: Giá mục tiêu 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

 

Hệ số P/E mục tiêu trong 2019-21 của chúng tôi là 7,8x được đưa ra dựa trên 

P/E trung bình 5 năm của PVS. Với EPS dự phóng giai đoạn 2018-21 ở mức 

3.308 đồng, giá mục tiêu của chúng tôi theo phương pháp hệ số P/E là 25.804 

đồng. 
  

Hệ số P/E mục tiêu trong 2019-21 của 
chúng tôi là 7,8x được tính dựa trên 
P/E trung bình 5 năm của PVS.  

Hình 21: P/E và P/B lịch sử của PVS 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  
 
 

 

tỷ đồng
12/16A 12/17A 12/18E 12/19F 12/20F 12/25F 12/30F 12/35F

CAGR

20-35F

Tổng doanh thu 18.720        16.729        14.667        13.627        21.180        33.247        36.758        39.013         4,2%

% yoy 0,0% -10,6% -12,3% -7,1% 55,4% 2,8% 1,6% 1,0%

COGS và OPEX (18.620)       (16.704)       (14.363)       (12.883)       (20.039)       (31.427)       (34.746)       (36.878)        

EBIT 100            24              304            744            1.141          1.820          2.012          2.135           4,3%

Biên LN hoạt động KD 0,5% 0,1% 2,1% 5,5% 5,4% 5,5% 5,5% 5,5%

Thuế khả dụng -30,7% -22,0% -42,7% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0%

EBIT x (1-mức thuế) 69              19              174            580            890            1.419          1.569          1.665           4,3%

+ Chi phí khấu hao 871            685            567            567            520            678            752            799              

% doanh thu 4,7% 4,1% 3,9% 4,2% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0%

- Capex (448)           (436)           (355)           (329)           (512)           (804)           (889)           (943)             

% doanh thu -2,4% -2,6% -2,4% -2,4% -2,4% -2,4% -2,4% -2,4%

+ Thay đổi vốn lưu động (767)           677            (204)           (28)             (1.257)         (1.161)         (1.300)         (1.384)          

% doanh thu -4,1% 4,0% -1,4% -0,2% -5,9% -3,5% -3,5% -3,5%

Chi phí lãi vay và các hoạt động TC khác 1.140          978            655            763            842            1.377          1.522          1.615           

% doanh thu 6,1% 5,8% 4,5% 5,6% 4,0% 4,1% 4,1% 4,1%

Dòng tiền tự do (UFCF) 865.052      1.923.111   837.543      1.553.706   483.118      1.509.574   1.654.578   1.752.677     

% yoy 0,0% 122,3% -56,4% 85,5% -68,9% 0,6% 2,1% 1,0%

Chi phí VCSH

Lãi suất phi rủi ro 5,4%

Beta 1,75                             

Phần bù rủi ro thị  trường 11,0%

Chi phí VCSH 24,7%

tỷ đồng

Vốn hóa 9.559                           

Nợ 1.155                           

Chi phí nợ 6,0%

Mức thuế 22,0%

WACC 22,5%

Tăng trưởng dài hạn 1,0%

Phương pháp Giá trị hợp lý (VND)

Tỷ trọng 

(%)

Đóng góp 

(VND/cp)

DCF 24.295                         50% 12.148       

P/E mục tiêu 2019-21 ở mức 7,8x 26.008                         50% 13.004       

Giá mục tiêu 25.151       
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Hình 22: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

 

Lưu ý: Số liệu các công ty Không KN dựa trên Bloomberg, TTM – trượt 12 tháng  

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG (tại ngày 26/03/2019)   

 
 
 

 
 

 

RỦI RO VÀ ĐỘNG LỰC TĂNG GIÁ  

Rủi ro giảm giá   

● Các vấn đề địa chính trị có thể ảnh hưởng đến tiến độ các dự án dầu khí quan trọng 
như Lô B – Ô Môn, Cá Voi Xanh, và Sư Tử Trắng giai đoạn 2. Nếu các dự án này bị 
tạm ngừng, chúng tôi cho rằng lợi nhuận của PVS sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. 

● Giá dầu thô duy trì dưới mức 55 USD/thùng trong giai đoạn 2019-20 do: (1) nhu cầu 
tiêu thụ giảm do tăng trưởng kinh tế sụt giảm đáng kể (2): cách mạng công nghệ trong 
khai thác dầu đá phiến làm tăng nguồn cung giá rẻ từ thị trường Mỹ.  

 

Động lực tăng giá   

● Nếu các vấn đề địa chính trị xoay quanh Cá Rồng Đỏ được giải quyết và dự án này 
khởi động trở lại, chúng tôi ước tính dự án này có thể bổ sung thêm: (1) 500 tỷ đồng 
vào lợi nhuận ròng của PVS trong giai đoạn 2018-21 từ các dịch vụ kỹ thuật dầu khí 
và (2) 300 tỷ đồng mỗi năm vào lợi nhuận ròng của PVS kể từ 2021 từ việc cung cấp 
kho nổi chứa dầu (FPSO) cho các nhà khai thác mỏ. 

  

Tăng 

trưởng

5 năm TTM 2019F

EPS 3 

năm 5 năm TTM 2019F 5 năm TTM 2019F 5 năm TTM 2019F

PTSC PVS VN MUA 21.600 25.000        352 8,7 11,4 8,1 -25,7% 0,7      0,8      0,6      14,6% 6,7% 7,0% 5,2% 3,1% 4,5%

Mermaid Maritime MMT SP KHÔNG KN 0,08 N/a        119 23,0 N/a N/a -36,0% 0,6      0,3      N/a -6,7% -4,2% N/a -4,6% -3,1% N/a

Yinson Holdings YNS MK MUA 4,52 4,84     1.085 16,0 16,8 23,1 3,5% 3,3      1,4      1,4      17,5% 9,6% 6,6% 6,8% 4,0% 6,0%

Sembcorp Marine SMM SP MUA 1,68 2,46 2.604 21,6 N/a 103,2 -70,8% 2,2      1,3      1,5      6,9% -8,6% 1,5% 2,7% -2,3% 1,2%

Hyundai Engineering 000720 KS NẮM GIỮ 51.600 68.000     4.979 12,1 19,3 13,9 -21,7% 1,0      0,9      1,0      7,6% 4,6% 7,6% 2,4% 1,6% 4,1%

Keppel Corp KEP SP MUA 5,85 8,28     8.159 10,2 10,1 11,5 -39,1% 1,5      0,9      0,9      12,2% 10,1% 8,3% 4,2% 4,7% 4,3%

Malaysia Marine Eng MMHE MK KHÔNG KN 0,55 N/a        212 21,9 36,0 N/a -35,9% 1,3      0,4      N/a 2,4% 1,0% N/a 1,2% 0,8% N/a

Trung bình (toàn bộ)     2.501     16,2     14,4 -32,2% 1,5      0,9      7,8% 2,7% 2,6% 1,3%

Trung bình (loại trừ PVS)     2.860     17,5     20,5 -33,3% 1,7      0,9      6,7% 2,1% 2,1% 1,0%

Vốn hóa 

(tr US$)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%) ROA (%)

Công ty 

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá đóng 

cửa (Đv 

tiền bản 

địa)

Giá mục 

tiêu (Đv 

tiền bản 

địa)
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PHỤ LỤC 
 

Hình 23: Tổng quan doanh nghiệp PVS (tại thời điểm cuối 2018) 
 

Loại 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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Hình 24: Cơ cấu tổ chức của PVS 
 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 
  

7.00%
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P/BV vs ROE
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-30.0%

-18.3%

-6.7%

5.0%

16.7%

28.3%

40.0%

6.10

7.10

8.10

9.10

10.10

11.10

12.10

Jan-15AJan-16AJan-17AJan-18AJan-19FJan-20F

12-mth Fwd FD Core P/E vs FD Core EPS 
Growth

12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 16.729             14.667             13.627             21.180             26.362       

Lợi nhuận gộp 805                  1.078               1.463               2.260               2.835         

LN hoạt động thuần 710                  871                  1.311               1.662               1.951         

Chi phí khấu hao (685)                 (567)                 (567)                 (567)                 (519)          

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 24                    304                  744                  1.141               1.443         

TN từ hoạt động tài chính 229                  437                  416                  384                  379            

TN từ các Cty LK & LD 485                  734                  259                  322                  552            

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 264                  (516)                 87                    136                  169            

Lợi nhuân trước thuế 1.002               959                  1.507               1.983               2.543         

Thuế (221)                 (409)                 (332)                 1.983               (560)          

Lợi nhuận sau thuế 782                  549                  1.175               1.547               1.983         

Lợi ích của cổ đông thiểu số 19                    474                  19                    25                    32              

Cổ tức

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 801                  1.023               1.194               1.572               2.015         

Lợi nhuận thường xuyên 801                  1.023               1.194               1.572               2.015         

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 710                  871                  1.311               1.662               1.961         

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết (704)                 (1.010)              (695)                 (724)                 (947)          

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 677                  (204)                 (28)                   (1.257)              (809)          

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng 187                  150                  -                   -                   -            

Chi/(Thu) bằng tiền khác 295                  87                    196                  322                  581            

Dòng tiền hoạt động khác 495                  435                  574                  526                  524            

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (44)                   (33)                   (10)                   (9)                     (8)              

Thuế đã trả (630)                 (149)                 (163)                 (215)                 (276)          

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 985                  148                  1.185               304                  1.026         

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (436)                 (355)                 (329)                 (512)                 (637)          

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư 9                      4 4 4 4

Tiền chi đầu tư góp vốn

Tiền khác từ hoạt động đầu tư (882)                 1.593               1.593               1.593               1.593         

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (1.308)              1.242               1.267               1.085               959            

Tiền vay nhận được/(đã trả) (367)                 (256)                 (65)                   (46)                   (53)            

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn

Tiền mua lại CP đã phát hành

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (284)                 (509)                 (594)                 (534)                 (605)          

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (651)                 (765)                 (659)                 (580)                 (658)          

Tổng tiền trong năm (975)                 626                  1.793               808                  1.328         

Dòng tiền tự do cho cổ đông (691)                 1.134               2.387               1.343               1.932         

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (279)                 1.423               2.462               1.397               1.994         
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 

 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 7.286               8.035               9.828               10.636             11.964       

Các khoản phải thu ngắn hạn 5.402               4.951               4.810               7.475               9.304         

Hàng tồn kho 438                  469                  376                  585                  727            

Tài sản ngắn hạn khác 438                  368                  342                  531                  661            

Tổng tài sản ngắn hạn 13.564             13.823             15.355             19.228             22.657       

Tài sản cố định 3.679               2.863               2.625               2.617               2.736         

Tổng đầu tư 4.965               4.490               4.490               4.490               4.490         

Tài sản vô hình

Tài sản dài hạn khác 1.664               1.367               1.124               923                  759            

Tổng tài sản dài hạn 10.308             8.720               8.238               8.030               7.984         

Vay & nợ ngắn hạn 255                  721                  670                  634                  592            

Phải trả người bán 3.388               3.311               3.039               4.728               5.940         

Nợ ngắn hạn khác 3.717               2.812               2.862               4.448               5.536         

Tổng nợ ngắn hạn 7.360               6.844               6.570               9.810               12.067       

Vay & nợ dài hạn 901                  193                  179                  169                  158            

Nợ dài hạn khác 3.530               3.351               3.351               3.351               3.351         

Tổng nợ dài hạn 4.431               3.544               3.531               3.521               3.510         

Dự phòng

Tổng nợ 11.791             10.388             10.101             13.330             15.577       

Vốn chủ sở hữu 10.745             11.322             12.641             13.050             14.155       

Lợi ích cổ đông thiểu số 1.336               833                  852                  877                  909            

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 12.081             12.155             13.493             13.927             15.064       

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu -10,6% -12,3% -7,1% 55,4% 24,5%

Tăng trưởng LNHĐKD -26,9% 22,8% 50,5% 26,7% 18,0%

Biên LNHĐKD 4,24% 5,94% 9,62% 7,84% 7,44%

LN trên cổ phiếu 13.724             14.898             18.785             20.572             23.461       

Giá trị sổ sách/cp 24.054 23.687 26.447 27.303 29.615

Khả năng thanh toán lãi vay 0,6 11,3 93,4 157,0 217,6

Thuế suất hiệu dụng 22,0% 42,7% 22,0% 22,0% 22,0%

Tỷ lệ chia cổ tức 35,5% 49,7% 49,7% 34,0% 30,0%

Số ngày phải thu 125,4 128,8 130,7 106,1 116,2

Số ngày tồn kho 23,61 12,18 12,68 9,30 10,18

Số ngày phải trả 81,63 84,09 91,22 71,91 79,24

ROIC 0,4% 5,4% 15,3% 27,0% 39,0%

ROCE 2,6% 6,1% 8,6% 10,6% 12,0%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 2,42% 0,86% 3,65% 4,87% 5,80%

Các nhân tố chính

12/17A 12/18A 12/18F 12/19F 12/20F

Giá dầu (US$/thùng) 54 72 65,0 68,0 70,0

Tăng trưởng sản lượng (%) -4,6% -0,5% -0,8% 0,4% -0,2%
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT  

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần 

trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến 

nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.  

Khuyến nghị  

MUA  Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên  
NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường  

BÁN  Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10%  
  

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình 

bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm 

thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên 

báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng 

tôi. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.  

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. 

Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo 

trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần 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. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục 

tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về 

các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với 

cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào 

phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của 

VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền 

thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.  
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