
Tăng trưởng lợi nhuận 2022 trên nền thấp của năm 2021. Năm
2021, công ty gặp nhiều khó khăn, hiện tượng La Nina chiếm ưu thế,
dịch covid diễn biến phức tạp, cùng với sự tăng trưởng nóng của
năng lượng tái tạo ở miền Nam vào cuối 2020 nên NT2 được giao
sản lượng hợp đồng tương đối thấp, sản lượng cả năm 2021 đạt 3.17
tỉ kWh (-18.6 YoY). Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 lần lượt đạt
6.150 tỉ đồng (+1% YoY), 534 tỉ đồng (-15% YoY). Trong Q1.2022,
sản lượng có sự tăng trưởng nhẹ đạt 995 triệu kWh (+4.3% YoY),
doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 2.007 tỉ đồng (+22% YoY), 160 tỉ
đồng (+39% YoY), do tình trạng thiếu than của các nhà máy điện
than, cũng như công ty cũng đã linh động chào bán trên thị trường
điện cạnh tranh hiệu quả. 

Tình hình tài chính trở nên lành mạnh khi trả hết nợ vay dài hạn.
Trong Q2.2021, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ dài hạn, dự
báo chi phí tài chính sẽ giảm từ 51 tỉ đồng năm 2021 xuống khoảng
12 tỉ đồng năm 2022.  

Lợi nhuận đột biến đến từ hoàn nhập chênh lệch tỉ giá. Theo ban
lãnh đạo, NT2 còn một khoản hoàn nhập khoản 400 tỉ đồng, đây là
khoản đền bù tỉ giá cho giai đoạn 2016-2020 dựa trên thông tư 56.
Dự kiến công ty sẽ ghi nhận trong giai đoạn năm 2022-2023.  

NT2 sẽ hết khấu hao vào năm 2026. Mỗi năm nhà máy điện khí
Nhơn Trạch 2 trích khấu hao khoảng 700 tỉ đồng, với tài sản cố định
tính đến ngày 31/12/2021 là 3.475 tỉ đồng, tương đương với thời gian
5 năm, công ty sẽ hoàn toàn hết khấu hao vào năm 2026. Việc hết
thời gian khấu hao tài sản cố định sẽ dẫn đến lợi nhuận của công ty
tăng tương ứng trong các năm sau. 

Tỉ lệ trả cổ tức hấp dẫn. NT2 được biết tới là doanh nghiệp có tỉ lệ
trả cổ tức tiền mặt đều đặn khoảng 20% mệnh giá tương đương tỉ
suất cổ tức 9%/năm. Tuy nhiên sau khi nhận khoản hồi tố cũng như
trả hết nợ vay dài hạn sẽ tạo điều kiện để công ty tăng tỉ lệ chi trả cổ
tức hơn nữa trong các năm tiếp theo.  Chúng tôi dự báo tỉ lệ cổ tức
tiền mặt trong các năm tới sẽ đạt từ 25-40%. 

Dự báo doanh thu của NT2 trong năm 2022 đạt 7.947 tỉ đồng
(+29.2% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỉ đồng (+21.7% YoY)
tương đương EPS năm 2022 đạt 2.260 VNĐ/CP. Tại giá đóng cửa
ngày 29/04/2022, NT2 đang được giao dịch ở mức P/E fw2022 là 9.9
lần.

Điểm tiêu cực: (1) Sản lượng các nhà máy điện khí có thể gặp áp
lực khi tiếp tục chịu sự cạnh tranh từ mảng năng lượng tái tạo như
điện gió, điện mặt trời.

Hình 4: Kết quả kinh doanh của NT2 
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CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) được thành lập năm
2007 để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện
Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhà máy điện Nhơn
Trạch 2 với công suất thiết kế 750 MW đi vào hoạt động từ năm
2011. NT2 được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch Chứng
khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 06/2015. 

Có sự hỗ trợ tích cực từ công ty mẹ là TCT Điện lực Dầu khí
Việt Nam - CTCP (HOSE: POW). NT2 có lợi thế khi nhận được sự
hậu thuẫn của công ty mẹ là PVPower (sở hữu 59.37%) về kinh
nghiệm quản lý, vận hành nhà máy, cũng như là đội ngũ cán bộ
chuyên môn cao.  

Chủ tịch HĐQT Uông Ngọc Hải có kinh nghiệm dày dặn, dẫn
dắt công ty từ những ngày đầu thành lập. Được bổ nhiệm chức
vụ Chủ tịch HĐQT từ 11/2015, tuy nhiên ông Hải đã đồng hành
cùng công ty từ những ngày đầu thành lập. Giai đoạn 2008 - 2011
ông là Phó tổng Giám đốc công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn
Trạch 2, từ 2011 - 2015 là Giám đốc Công ty điện lực dầu khí
Nhơn Trạch.  

Hình 3: Cơ cấu sở hữu của NT2

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) có công suất thiết kế
750 MW, tuy nhiên sau đại tu, công suất khả dụng đã tăng lên 774
MW.

Nhu cầu tiêu thị điện năng ở Việt Nam vẫn còn rất lớn. Việt Nam
là một quốc gia đang phát triển, với tốc độ tăng trưởng kép hàng
năng GDP đạt 6.1% trong giai đoạn 2014-2021 (dù trong 2 năm
2020 và 2021 tốc độ GDP chỉ đạt 2.91% và 2.58% do ảnh hưởng
của dịch Covid 19). Cũng trong giai đoạn 2014-2021, tốc độ tăng
trưởng kép tiêu thụ điện thương phẩm hằng năm đạt 8.4%. Tuy
nhiên, theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), GDP
của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6.5% năm 2022 và 6.7% năm 2023,
do vậy nhu cầu về điện ở Việt Nam trước mắt và dài hạn là rất lớn
với tốc độ nhanh. 

Mức tiêu thụ điện bình quân đầu người của Việt Nam vẫn còn
thấp. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong năm 2020,
Việt Nam có mức tiêu thụ điện đạt mức 2.6 MWh/người còn khá
thấp so với các nước phát triển trên thế giới như Mỹ là 13
MWh/người, Hàn Quốc 11 MWh/người, hay nhu các nước trong khu
vực Đông Nam Á như Thái Lan 2.7 MWh/người, Lào 5.5
MWh/người, cho thấy tiềm năng đối với thị trường điện tại Việt Nam
vẫn rất còn lớn.

Các doanh nghiệp điện khí được hưởng lợi nhờ giá trên thị
trường điện cạnh tranh tăng mạnh do tiêu thụ điện phục hồi và
thiếu hụt than. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong
Q1/2022, tổng khối lượng than đã được cung cấp cho các nhà máy
nhiệt điện của EVN là 4.49 triệu tấn (tương ứng tỷ lệ 76.76% kế
hoạch). Như vậy, lượng than được cung cấp đã thiếu hụt so kế
hoạch và tình hình vẫn đang tiếp tục có nhiều khó khăn dẫn đến
thiếu than làm tăng nguy cơ thiếu điện trong Q2/2022 là hiện hữu.
Do vậy, các nhà máy điện khí trong đó có NT2 sẽ được gia tăng sản
lượng huy động, ngoài ra giá trần bán điện trên thị trường điện cạnh
tranh CGM cũng sẽ cao hơn giúp các doanh nghiệp điện khí gia
tăng được doanh thu từ đó nâng cao lợi nhuận cho công ty. 

Điểm tiêu cực: Giá khí nguyên liệu đầu vào biến động theo giá dầu
khó kiểm soát.

Hình 1: Sản lượng tiêu thụ điện bình quân đầu người các quốc gia

Thành lập từ năm 2007, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn
Trạch 2 có tầm nhìn trở thành công ty phát điện độc lập hàng đầu
trong thị trường điện Việt Nam. Bước sang năm vận hành thứ 11,
nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã sản xuất được gần 48 tỷ kWh điện
thương phẩm, ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng trong
hệ thống điện quốc gia, đặc biệt ở khu vực tam giác kinh tế trọng
điểm miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra, trong nhiều năm liền NT2 đều
đạt những danh hiệu lớn như Top 100 Doanh nghiệp bền vững,
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 

NT2 là nhà sản xuất điện khí hiện đại nhất và có hiệu suất cao nhất
Việt Nam. NT2 hiện đang quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện
Nhơn Trạch 2 với công suất thiết kế 750 MW. Mỗi năm, công ty sản
xuất khoảng 4,5 tỷ kWh, tương đương 4% sản lượng điện cả nước.
Điểm nhấn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm: (1) Nhu cầu tiêu
thụ điện năng ở Việt Nam vẫn còn rất lớn (2) tăng trưởng lợi
nhuận năm 2022 trên nền thấp so với năm 2021 (3) Tình hình
tài chính lành mạnh khi đã trả hết nợ vay dài hạn là tiền đề để
NT2 gia tăng tỉ lệ chi trả cổ tức trong thời gian tới.

Sử dụng mô hình phân tích 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô ngành, (Moat)
Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động lực
tăng giá (Margin of safety), chúng tôi cho rằng NT2 là một cổ
phiếu phù hợp cho những nhà đầu tư dài hạn hưởng cổ tức. Chúng
tôi dự báo công ty đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 21.7% trong năm
2022, hiện tại NT2 đang giao dịch tại mức P/Efw 2022 là 9.9 lần.  

Khuyến cáo: Nội dung này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn đầu tư – Công ty CP chứng khoán VNDIRECT. Báo cáo này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư của CTCP Chứng khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời
chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong Báo cáo này. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong
Báo cáo này trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của công ty được đề cập trong Báo cáo.
 
Tuyên bố về mâu thuẫn lợi ích: Chuyên viên phụ trách báo cáo này hiện không nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu NT2, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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Loại hình phát điện thân thiện môi trường. NT2 được đánh giá là
nhà máy "thân thiện", với công nghệ Tuabin khí chu trình hỗn hợp
không gây nhiều tiếng ồn, sử dụng khí thiên nhiên đảm bảo sạch
hơn so với các nhiên liệu khác. Với đặc thù ngành điện, thủy điện
ảnh hưởng tới môi trường sinh thái; điện than gây ô nhiễm không
khí, ảnh hưởng nguồn nước tẩy rửa, ảnh hưởng môi trường đất.
Theo xu thế, nhằm bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải khí nhà
kính, các nước sẽ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo và điện khí,
hạn chế điện than. Như vậy, trong xu thế đó, các nhà máy điện khí
như NT2 sẽ được ưu tiên phát triển và huy động nhiều hơn trên thị
trường điện. 

Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 là nhà
máy điện hiện đại, có mức độ tự động hóa cao. NT2 là nhà máy
mới đi vào vận hành thương mại từ 2011 nên tài sản vẫn còn mới,
đặc biệt đây là nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp có hiệu suất
cao hơn so với nhiệt điện than hay nhiệt điện khí cùng loại. Toàn bộ
nhà máy được vận hành tự động trên hệ thống điều khiển SPPTA-
T3000, đây là hệ thống tiên tiến nhất của tập đoàn Siemens - Đức,
giúp vận hành tự động, ổn định, đáng tin cậy và dễ dàng dự báo kể
cả trong các trường hợp khẩn cấp, hạn chế sử dụng con người,
giảm thiểu rủi ro khi hoạt động. Với lợi thế này, NT2 luôn có thể đáp
ứng sản lượng linh hoạt của A0 (trung tâm điều độ điện quốc gia) từ
đó nâng cao vai trò, uy tín của NT2 trên thị trường điện. 

Vị trí thuận lợi ngay tại trung tâm tam giác kinh tế trọng điểm
phía Nam. Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 2 có vị trí địa lý rất thuận
lợi khi chỉ cách TP. Hồ Chí Minh 20km, đồng thời nằm tại trung tâm
kinh tế quan trọng và năng động nhất Việt Nam, tam giác kinh tế
TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu. Chính vị trí đắc địa
nằm gần khu vực tiêu thụ điện lớn khiến NT2 được ưu tiên huy
động cao do giảm thiểu tổn thất trong quá trình truyền tải điện.
Ngoài ra nằm gần khu vực Vũng Tàu khiến NT2 dễ dàng truyền tải
khí từ bể Nam Côn Sơn và Cửu Long ngoài Biển Đông vào hoặc
sau này là nhập khẩu khí LNG.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: nhà máy Nhơn Trạch 2
được áp dụng miễn thuế 4 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế
và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 

 Hình 2: Sản lượng điện NT2 theo tháng trong giai đoạn 2020-2022


