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Khoảng 95% sản phẩm đầu ra của BSR là các sản phẩm lọc dầu
gồm xăng Ron A95, Ron A92, dầu diesel,v.v..nên doanh thu và
tăng trưởng của Doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào nhu cầu tiêu
thụ xăng dầu Việt Nam. Chúng tôi cho rằng với sự phục hồi
tất yếu của kinh tế hậu Covid, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của
cả nước sẽ phục hồi và ổn định trong nhiều năm tới. Viện
dầu khí Việt Nam dự báo nhu cầu thị trường xăng dầu Việt Nam
sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình 3.3%/năm giai đoạn 2021-
2025. 
Hình 1: Quy trình kinh doanh của BSR
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Giá dầu hồi phục và tăng mạnh trở lại hỗ trợ gia tăng hiệu
quả hoạt động của công ty. 
Nhờ xu hướng cải thiện và ổn định hơn của giá dầu, lợi nhuận
gộp của Doanh nghiệp đạt gần 4000 tỷ đồng vào cuối tháng 6
năm 2021, trong khi cùng kỳ năm 2020, DN lỗ gần 4000 tỷ đồng.
Chúng tôi kỳ vọng mức giá dầu ổn định, ít nhất đến cuối năm
2021, sẽ giúp cho BSR tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên tư vấn đầu tư
Email:  Tung.nguyenthanh6@vndirect.com.vn
Trần Yến Linh - Chuyên viên tư vấn đầu tư
Email:  l inh.tranyen@vndirect.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 
Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 
Điện thoại:  +84 2439724568 
Email:  trungtamtuvandautu@vndirect.com.vn 
Website: https://vndirect.com.vn

03

Dầu thô chiếm đến 90-95% tổng chi phí hoạt động kinh doanh  
của BSR, do đó, biến động giá dầu ảnh hưởng trực tiếp đến
đến HĐKD của Công ty. 
Diễn biến giá dầu lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: Quan hệ
các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC), kinh tế, chính trị, thiên
tai, v.v..Đây đều là những biến số khó dự báo, giá dầu thô
cũng vì thế mà có thể biến động khó lường. 
Hình 2: Biến động của giá dầu Brent qua các năm

Công ty Cổ phần Lọc- Hóa dầu Bình Sơn (BSR) được thành lập
năm 2008, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy lọc
dầu (NMLD) Dung Quất- công trình trọng điểm quốc gia có tổng
vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD. Hiện nay, công suất chế biến của Nhà
máy là 6.5 triệu tấn dầu/ năm, tương đương 148,000 thùng/ ngày. 
Sản phẩm chính của BSR là xăng, dầu thành phẩm được phân
phối chủ yếu tại khu vực miền Trung và miền Nam. BSR và CTCP
Lọc Hóa dầu Nghi Sơn (NSR) là hai doanh nghiệp đang đáp ứng
khoảng 80% nhu cầu xăng, dầu nội địa. 
BSR có cơ cấu cổ đông cô đặc khi PVN là cổ đông lớn chiếm hơn
92% cổ phần, nắm quyền quyết định hoạt động kinh doanh của
Công ty. 

BSR là doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt, sức khỏe tài
chính lành mạnh và chiến lược mở rộng nhà máy sẽ giúp DN gia tăng
lợi thế cạnh tranh trong ngành. Tuy nhiên, trong ngắn hạn Doanh
nghiệp có thể sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid
khiến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sụt giảm, hàng tồn kho tăng mạnh.
Nhà đầu tư quan tâm cổ phiếu BSR cần theo sát tiến trình giai đoạn
mở rộng nhà máy Dung Quất. 

Ngoài ra, rủi ro lớn nhất đối với BSR nói riêng và cổ phiếu ngành dầu
khí nói chung là biến động giá dầu. Theo quan điểm của chúng tôi,
nhóm cổ phiếu này khá "kén" nhà đầu tư và phù hợp hơn với những
nhà đầu tư đủ hiểu và có khả năng dự báo xu hướng giá dầu. 

Luận điểm tích cực chính của chúng tôi bao gồm: (1) Tiềm năng của
thị trường xăng dầu VN và sự phục hồi của giá dầu; (2) Tiềm năng
tăng trưởng HĐSXKD khi mở rộng  công suất; (3) Sức khỏe tài
chính tốt tạo đà cho DN phát triển.

Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như: (1) Rủi
ro biến động giá dầu; (2) Hàng tồn kho tăng mạnh do ảnh hưởng
Covid và (3) Rủi ro cạnh tranh trong và ngoài nước.

Khuyến cáo: Nội dung này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn đầu tư – Công ty CP chứng khoán VNDIRECT. Báo cáo này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư của CTCP Chứng khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào
mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong Báo cáo này. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong Báo
cáo này trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của công ty được đề cập trong Báo cáo.
 
Tuyên bố về mâu thuẫn lợi ích: Chuyên viên phụ trách báo cáo này hiện không nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu BSR, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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Góc nhìn đa chiều về cổ phiếu

Bản tin đặc biệt dành cho nhà đầu tư
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CTCP LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN
(UPCOM: BSR  )

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG HĐSXKD KHI MỞ RỘNG
CÔNG SUẤT

HĐKD CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG LỚN TRONG
QUÝ 3 DO HÀNG TỒN KHO TĂNG MẠNH

03 RỦI RO CẠNH TRANH

TIỀM NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU VIỆT
NAM VÀ SỰ PHỤC HỒI CỦA GIÁ DẦU01

ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

BSR- Không tránh khỏi ảnh hưởng từ đại dịch-
Câu chuyện của dài hạn

SỨC KHỎE TÀI CHÍNH TỐT TẠO ĐÀ CHO PHÁT
TRIỂN DOANH NGHIỆP 

RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ DẦU

Do nhà máy Dung Quất đã hoạt động hết công suất và
không thể tăng sản lượng nên sự tăng trưởng doanh
thu của BSR nhiều năm nay phụ thuộc nhiều vào giá
bán thành phẩm (biến động theo giá dầu). Giai đoạn 2
của nhà máy lọc dầu Dung Quất được kỳ vọng sẽ
mang lại cho Doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ
hơn trong những năm tới. Sau khi hoàn thiện, tổng
công suất của Nhà máy sẽ lên tới 8.5-9 triệu tấn/năm,
tương đương 192,000 thùng/ngày (+30%). 
Hình 3 : Doanh thu, lợi nhuận (Đv: tỷ đồng) của BSR tương
ứng với giá dầu (Đv: USD/thùng) qua các năm

Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao đất và được Bộ
tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Theo tiến độ đề
ra, dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 10 năm 2024.

Ngoài ra, việc dự án Dung Quất mở rộng đi vào hoạt
động sẽ giúp cho Doanh nghiệp nâng cao năng lực
cạnh tranh so với NSR. Hiện nay, do công nghệ sản
xuất thấp, sản phẩm đầu ra của BSR chủ yếu đạt tiêu
chuẩn EU2, EU3 trong khi các sản phẩm của NSR đạt
tiêu chuẩn EU3, EU4 (do NSR đầu tư vào công nghệ
sản xuất làm hạn chế hàm lượng lưu huỳnh (S) trong
thành phẩm). Chất lượng sản phẩm của giai đoạn mở
rộng sắp tới của nhà máy Dung Quất sẽ được nâng lên
tiêu chuẩn EU5, tương đương chất lượng sản phẩm của
các DN nước ngoài. 

Mặc dù giá dầu tăng giúp BSR cải thiện doanh thu và lợi
nhuận đáng kể trong quý 2, ảnh hưởng của làn sóng Covid
lần thứ 4 là rất lớn, đặc biệt là đối với một doanh nghiệp
sản xuất sản phẩm xăng dầu. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu
giảm mạnh, khiến hàng tồn kho của BSR tăng, từ đó làm
tăng chi phí lưu kho bên ngoài. Hàng tồn kho của DN tăng
33% trong 6 tháng đầu năm 2021. 

Thị trường tiêu thụ chính của BSR là miền trung và miền nam,
nơi có nhiều địa phương giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 khiến
tiêu thụ xăng dầu sụt giảm rất mạnh. Được biết mới đây,
NMLD Dung Quất đã phải hạ công suất xuống 80%. Trong lịch
sử, hầu như Nhà máy luôn hoạt động vượt công suất thiết kế
5-8%. Ngoài ra, do thành phẩm còn tồn đọng nhiều, BSR còn
phải bán đi một phần dầu thô (nguyên liệu đầu vào) vì hết chỗ
chứa. 

Chúng tôi cho rằng, kết quả hoạt động kinh doanh của
BSR trong những tháng cuối năm, đặc biệt là trong quý 3
sẽ không khả quan do sản lượng giảm và chi phí lưu kho
tăng. Phương án mở rộng giai đoạn 2 của nhà máy Dung Quất
có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nhìn về dài hạn, khi Covid đi qua và nền kinh tế
quay trở lại quỹ đạo cũ, BSR sẽ là một trong những doanh
nghiệp sớm phục hồi do nền tảng về hoạt động SXKD và chất
lượng tài chính vững vàng. Doanh nghiệp lại là một trong
những mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất của ngành
dầu khí. 
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Rủi ro cạnh tranh của BSR đến từ cả đối thủ trong nước và
xăng dầu nhập khẩu. 

Trước năm 2018, BSR là doanh đơn vị lọc hóa dầu duy nhất ở
Việt Nam, xăng dầu nhập khẩu cũng bị đánh thuế nhập khẩu
nhờ chính sách bảo hộ mảng lọc dầu trong nước. Do đó, sản
phẩm BSR có lợi thế giá bán thấp hơn và cũng được bao tiêu
bởi các đơn vị bán lẻ xăng dầu. 

Tuy nhiên, cuối năm 2018 khi công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi
vào hoạt động, cạnh tranh trong nước đã bắt đầu gia tăng.
PVN bao tiêu toàn bộ xăng dầu thành phẩm của NSR ảnh
hưởng trực tiếp đến tiêu thụ của BSR. Một trong những nhân tố
có thể giúp BSR tăng năng lực cạnh tranh với NSR là giai đoạn
mở rộng NMLD Dung Quất đi vào hoạt động, nâng cao chất
lượng thành phẩm của BSR như đã phân tích ở trên. Tuy
nhiên, cần theo dõi ảnh hưởng của Covid đến tiến độ thực hiện
của dự án này.

Ngoài cạnh tranh với NSR, BSR còn đối mặt với áp lực cạnh
tranh gia tăng khi không còn hàng rào thuế quan nhập khẩu.
Thuế nhập khẩu xăng, dầu sẽ giảm dần về 0% vào năm 2024
theo lộ trình cam kết cắt giảm thuế quan khi Việt Nam tham gia
các Hiệp định thương mại tự do. Các quốc gia Hàn Quốc,
Malaysia, Singapore có sản lượng xăng xuất khẩu lớn vào Việt
Nam đều nằm trong nhóm quốc gia được nhận ưu đãi thuế
quan.

Nguồn: BSR, TVĐT VNDIRECT tổng hợp 

Cơ cấu tài chính của BSR trở nên lành mạnh rõ rệt. Nợ vay dài
hạn của Doanh nghiệp giảm dần trong giai đoạn 2015-2020. Do
nhà máy DQ đi vào hoạt động ổn định, dòng tiền được doanh
nghiệp tập trung vào các khoản trả nợ vay giúp Công ty giảm
thiểu rủi ro về nghĩa vụ tài chính.

Hình 4: Nợ vay dài hạn của BSR và tỷ lệ so với Tổng tài sản

Hiện BSR đang sở hữu gần 14 ngàn tỷ tiền và tương đương tiền
trong tổng tài sản ( 21.8% Tổng tài sản). Đây là mức tiền khá lớn.
Khoản tiền và tương đương tiền này lớn hơn tổng dư nợ vay tài
chính ngắn hạn và dài hạn. Như vậy, Công ty hầu như không có
nợ ròng. Đây là điều kiện thuận lợi giúp công ty hoàn toàn có khả
năng thu xếp vốn cho dự án mở rộng nhà máy Dung Quất sắp
tới. Tổng mức đầu tư dự án mở rộng 1.8 tỷ đô.

Nguồn: YCharts
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