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TCT Khí Việt Nam 
Giá dầu kém tích cực ảnh hưởng đến KQKD Q3   

■ Lợi nhuận ròng Q3/2019 của GAS giảm 9,9% yoy do giá bán khí giảm (giá 
dầu FO giảm 14,3% yoy trong quý) và chi phí hoạt động tăng 8,0% yoy. 

■ Lợi nhuận ròng 9T2019 phù hợp với dự báo của chúng tôi, đạt 8.933 tỷ đồng 
(+0,6% yoy) và hoàn thành 80,3% dự báo cả năm.  

■ Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu 105.700 đồng/cp.  
 

Chi phí hoạt động tăng khiến lợi nhuận Q3/2019 sụt giảm  
Doanh thu Q3/2019 của GAS đạt 19.038 tỷ đồng (tăng 3,3% yoy) nhờ sản lượng tiêu thụ 

khí khô tăng 15,1% yoy và sản lượng LPG tăng 29,8% yoy, đồng thời giá khí bao tiêu 

bán cho các nhà máy điện của GENCO 3 (PGV VN) tăng 31,4% yoy. Điều này bù đắp 

cho giá dầu FO giảm 14,3% yoy và giá hợp đồng LPG (CP) giảm 38,6% yoy. Giá vốn 

hàng bán Q3/2019 tăng 7,9% yoy khả năng do tiếp tục ghi nhận chi phí thu dọn mỏ. 

Ngoài ra, chi phí bán hàng & QLDN cũng tăng 9,5% yoy khiến lợi nhuận ròng Q3/2019 

giảm 9,9% yoy. 

KQKD 9T2019 phù hợp với dự báo  
Doanh thu và lợi nhuận ròng 9T2019 tăng lần lượt 2,5% yoy và 0,6% yoy, hoàn thành 

75,7% và 80,3% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi giữ nguyên dự báo năm 2019 

với kỳ vọng Quý 4 tăng trưởng chậm lại do giá dầu MFO Singapore (cơ sở để tính giá 

khí) duy trì ở mức thấp và tiếp tục ghi nhận chi phí thu dọn mỏ (GAS đã ghi nhận 390 tỷ 

đồng trong 6T19 trên tổng 800 tỷ đồng dự kiến cho cả năm). Mặc dù chúng tôi kỳ vọng 

doanh nghiệp sẽ nhận được doanh thu hồi tố khoảng 1.358 tỷ đồng từ việc điều chỉnh 

giá khí bao tiêu đối với các nhà máy điện BOT, điều này khó có thể bù đắp cho giá bán 

khí ở mức thấp và chi phí gia tăng. Theo đó, lợi nhuận ròng năm 2019 ước tính giảm 

2,9% yoy xuống còn 11.119 tỷ đồng. 

Các dự án đầu tư đang triển khai đúng kế hoạch  
Trong tháng 8-10/2019, GAS đã lần lượt trao/ký kết hợp đồng cho các gói thầu chính 

trong dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2 với tổng giá trị ước tính đến hiện tại là 9.060 tỷ 

đồng (chi tiết trong Hình 3). Đây là nền tảng quan trọng đảm bảo cho dự án Sao Vàng 

Đại Nguyệt có thể đi vào hoạt động từ Q4/2020. Cuối Q2/2019, GAS cũng đã ký hợp 

đồng EPC cho dự án LNG Thị Vải (giá trị 286 tỷ đồng). Dự án này đã khởi công xây 

dựng cuối tháng 10/2019 và dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2022. 

Duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu 105.700 đồng/cp 
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu 105.700 đồng/cp do việc bỏ cơ 

chế giá khí bao tiêu đã bù đắp cho sự sụt giảm giá bán khí/LPG (chịu ảnh hưởng của giá 

dầu giảm) và chi phí gia tăng (chi phí thu dọn mỏ). Giá mục tiêu của chúng tôi được đưa 

ra bằng cách kết hợp với tỷ trọng bằng nhau hai phương pháp DCF và P/E mục tiêu cho 

EPS 2019-20 là 18x. Động lực tăng giá đến từ giá dầu tăng và công ty con (PVPipe, 

PVCoating) ghi nhận lợi nhuận cao hơn. Rủi ro giảm giá bao gồm giá dầu thấp hơn kỳ 

vọng và việc ký các hợp đồng giá khí quan trọng với đối tác (các DN sản xuất phân bón, 

nhà máy điện BOT, Petronas Gas) tiếp tục bị trì hoãn.      
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   Việt Nam 

NẮM GIỮ (không thay đổi) 

Consensus ratings*: Mua 3 Giữ 7 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND102.200 

Giá mục tiêu:   VND105.700 

Giá mục tiêu cũ: VND105.700 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 3,4% 

CGS-CIMB / Consensus: -2,7% 
  

Reuters: GAS.HM 

Bloomberg: GAS VN 

Vốn hóa: US$8.431tr 

 VND195.605.696tr 

GTGD bình quân: US$1,29tr 

 VND29.571tr 

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 (%) -2,7 -7,9 5,4 

Tương đối (%) -2,5 -7,7 -6,6 
 

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

Khác 4,2 
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Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 64.522                 75.612                 76.696                 85.562               91.060               

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 14.341                 16.553                 16.720                 19.805               21.186               

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 9.685                   11.454                 11.119                 12.697               12.745               

EPS cốt lõi (VNĐ) 5.060                   5.984                   5.810                   6.634                 6.659                 

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 38,0% 18,3% -2,9% 14,2% 0,4%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 20,20                   17,08                   17,59                   15,41                 15,35                 

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 3.796                   4.000                   5.750                   5.551                 5.572                 

Tỷ suất cổ tức 3,71% 3,91% 5,63% 5,43% 5,45%

EV/EBITDA (lần) 12,50                   10,51                   10,67                   9,31                   8,98                   

P/FCFE 27,0                     241,5                   15,0                     18,1                   12,8                   

P/B (lần) 4,71                     4,34                     4,82                     5,09                   5,47                   

ROE 24,0% 26,5% 26,0% 32,2% 34,4%

CIMB/consensus EPS (lần) 0,90                     1,01                   0,92                   
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Giá dầu kém tích cực ảnh hưởng KQKD Quý 3 

KQKD 9T2019 tương đối theo sát dự báo   
 

Hình 1: Tóm tắt KQKD 9T2019 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Trong 10T/2019, GAS ước tính doanh thu đạt 64.576 tỷ đồng và lợi nhuận trước 

thuế đạt 11.983 tỷ đồng, hoàn thành tương ứng 84,2% và 83,6% dự báo cả năm 

của chúng tôi. 

Chúng tôi dự báo KQKD Quý 4 kém tích cực và KQKD cả năm theo sát dự báo 

do:  

• Chúng tôi kỳ vọng giá dầu FO (cơ sở xác định giá bán khí) sẽ giảm nhanh 

hơn dầu Brent trong Quý 4 trước thềm quy định IMO 2020 có hiệu lực từ 

tháng 1/2020. Quy định này yêu cầu các tàu đi biển sử dụng dầu nhiên liệu 

có hàm lượng lưu huỳnh dưới mức 0,5% từ tháng 1/2020 trở đi và sẽ làm 

giảm nhu cầu đối với dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO) 

cũng như thúc đẩy nhu cầu đối với dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 

thấp (LSFO) và các loại dầu pha trộn đáp ứng được tiêu chuẩn trên. 

• Giá bán khí của Việt Nam được xác định dựa trên giá dầu Singapore Platts 

(độ nhớt 180, hàm lượng lưu huỳnh 3,5% tại nhiệt độ 500C). Đây là loại dầu 

có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO). Chúng tôi nhận thấy giá dầu FO bắt 

đầu chịu ảnh hưởng của IMO 2020 và giảm nhanh hơn mức giảm của dầu 

thô Brent (dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp) trong tháng 10. Theo đó, 

chúng tôi dự báo giá FO sẽ ở mức thấp trong Quý 4, đạt trung bình 320 

USD/tấn (-28,7% yoy) do đó ảnh hưởng đến giá bán của GAS. 
 

Hình 2: Diễn biến giá dầu   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG   

 

• GAS sẽ tiếp tục ghi nhận chi phí thu dọn mỏ trong Q4/2019. GAS đã ghi 

nhận 390 tỷ đồng chi phí này trong 6T2019 trong tổng số 800 tỷ đồng dự 

kiến cho cả năm. 

Đvị: tỷ đồng  Q3/18  Q3/19 % yoy  9T18  9T19 % yoy

 sv dự phóng 

2019 

Doanh thu thuần 18.426     19.038     3,3% 56.614     58.030     2,5% 75,7%

LN gộp 4.795       4.330       -9,7% 13.571     13.150     -3,1% 77,0%

Biên LN gộp 26,0% 22,7% -3,3 điểm% 24,0% 22,7% -1,3 điểm% -               

Chi phí bán hàng 664          741          11,7% 1.945       1.941       -0,2% 72,5%

Chi phí QLDN 290          303          4,3% 832          835          0,3% 72,8%

EBIT 3.841       3.286       -14,4% 10.794     10.373     -3,9% 78,3%

Doanh thu tài chính 450          447          -0,6% 1.018       1.129       10,9% 81,8%

Chi phí tài chính 226          48           -78,5% 535          183          -65,9% 41,6%

LNTT 4.063       3.688       -9,2% 11.280     11.317     0,3% 79,0%

LN ròng 3.201       2.884       -9,9% 8.880       8.933       0,6% 80,3%

Lợi nhuận ròng Q3/2019 thấp hơn 
sv cùng kỳ do giá dầu giảm (-14,3% 
yoy) và chi phí hoạt động gia tăng 
(+8,0% yoy). 
Lợi nhuận ròng 9T2019 đi ngang so 
với 9T2018 do lợi nhuận từ điều 
chỉnh giá khí trong bao tiêu đã bù 
đắp cho ảnh hưởng tiêu cực từ giá 
dầu giảm (-3,9% yoy) và ghi nhận 
chi phí thu dọn mỏ (390 tỷ đồng 
trong 6T2019). 
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Ngoài ra, GAS có thể nhận được doanh thu hồi tố từ thay đổi chính sách giá khí 

dưới bao tiêu. Trong Q3 GAS vẫn chưa ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá khí 

bao tiêu với các nhà máy điện BOT (PM2.2 và PM3), tương ứng với khối lượng 

1,7 tỷ mét khối (bcm)/năm. Trong trường hợp GAS ký được phụ lục hợp đồng 

với các nhà máy BOT, doanh nghiệp có thể ghi nhận khoảng 1.358 tỷ đồng 

doanh thu hồi tố cho sản lượng bán từ ngày 20/3 đến cuối năm 2019, theo ước 

tính của chúng tôi. Điều này bù đắp phần nào cho tác động tiêu cực từ sự sụt 

giảm giá dầu và chi phí hoạt động gia tăng. Theo đó, chúng tôi ước tính lợi 

nhuận ròng năm 2019 giảm 2,9% yoy xuống còn 11.119 tỷ đồng. 

Dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch   

Trong tháng 8-10/2019, GAS lần lượt trao/ký kết hợp đồng cho các gói thầu 

chính trong dự án Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 2 với các nhà thầu. Đường ống 

Nam Côn Sơn 2 có công suất thiết kế 7bcm/năm đóng vai trò quan trọng trong 

việc tăng tổng công suất vận chuyển khí của GAS trong giai đoạn 2020-2022F, 

sẽ giúp thu hồi và vận chuyển khí từ các mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt và Sư Tử 

Trắng về bờ. 
 

Hình 3: Các gói thầu chính trong dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2  

 

NGUỒN: VND RESEARCH   

 

Duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu 105.700 
đồng/cp 

 

Hình 4: Các giả định của mô hình DCF   
 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 

  

Hình 5: Chi phi vốn chủ sở hữu  Hình 6: WACC và tăng trưởng dài hạn  

 

 

Gói thầu Nhà thầu
Giá trị (tỷ 

đồng)

EPC-1 - Gói đường ống biển Technip FMC, thầu phụ PTSC 2.844     

EPC-2 - Gói GPP Dinh Cố 2 Dự kiến mở thầu vào Quý 3/2020 NA

EPC-3 - Gói đường ống và các trạm trên bờ VSP - Lilama - Nageco JV 1.363     

Đường ống nội mỏ và xuất khí của Sao Vàng Đại 

Nguyệt đến Nam Côn Sơn 2
PTSC, thầu phụ Technip FMC 2.200     

Gói cung cấp thép tấm Huyndai 920        

Gói gia công ống thép PVPipe 750        

Gói bọc ống PVCoating 983        

tỷ đồng 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F Dec-21F 12/25F 12/30F 12/35F CAGR 20-35

Tổng doanh thu 64.522        75.612        76.696        85.562        91.060        151.451      181.483      202.104      5,9%

% yoy 9,2% 17,2% 1,4% 11,6% 6,4% 5,0% 3,0% 1,7%

COGS và OPEX (52.895)       (61.887)       (63.444)       (69.795)       (74.518)       (135.549)     (162.427)     (180.883)     

EBIT 11.627        13.725        13.251        15.766        16.542        15.902        19.056        21.221        2,0%

Biên LN hoạt động KD 18,0% 18,2% 17,3% 18,4% 18,2% 10,5% 10,5% 10,5%

Thuế khả dụng -21,1% -19,5% -20,8% -20,8% -20,8% -20,8% -20,8% -20,8%

EBIT x (1-mức thuế) 14.076        16.397        16.011        19.049        19.987        19.214        23.024        25.640        2,0%

+ Chi phí khấu hao 2.713          2.829          3.469          4.038          4.644          7.352          8.853          9.857          

% doanh thu 4,2% 3,7% 4,5% 4,7% 5,1% 4,9% 4,9% 4,9%

- Capex (2.180)         (692)           (3.835)         (6.845)         (7.285)         (3.029)         (3.630)         (4.042)         

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

+ Thay đổi vốn lưu động (302)           (447)           (439)           (669)           (1.009)         (1.347)         (1.652)         (1.839)         

% doanh thu -0,5% -0,6% -0,6% -0,8% -1,1% -0,9% -0,9% -0,9%

Chi phí lãi vay và các hoạt động TC khác 961            815            1.079          597            (117)           697            728            813            

% doanh thu 1,5% 1,1% 1,4% 0,7% -0,1% 0,5% 0,4% 0,4%

Dòng tiền tự do (UFCF) 15.268        18.901        16.284        16.171        16.220        22.887        27.322        30.429        

% yoy 42,0% 23,8% -13,8% -0,7% 0,3% 6,0% 3,0% 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%

tỷ đồng

Vốn hóa 165.748                       

Nợ 4.886                           

Chi phí nợ 7,5%

Mức thuế 20,0%

WACC 17,9%

Tăng trưởng dài hạn 1,7%

 

Trong quá khứ, GAS áp dụng 2 
chính sách giá khí cho các khách 
hàng điện: 
- Sản lượng bao tiêu: Giá khí xác 

định từng năm (tăng khoảng 
2%/năm) và thấp hơn giá thị 
trường 

- Sản lượng ngoài bao tiêu: Giá 
thị trường dựa trên công thức: 
46% FO + chi phí vận chuyển 

GAS bỏ cơ chế giá khí bao tiêu kể 
từ ngày 20/03/2019 và áp dụng cơ 
chế giá thị trường cho toàn bộ sản 
lượng khí bán ra sau ngày này. Tuy 
nhiên cho đến Q3 GAS mới chỉ ký 
phụ lục hợp đồng giá khí mới với 
các nhà máy điện thuộc GENCO 3. 
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NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

 
 

  

 Hình 7: Giá mục tiêu  
 

 

NGUỒN: VND RESEARCH 

 
 

 

Hình 8: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành   

 

Lưu ý: Dự báo cho các công ty Không KN dựa trên dự phóng Bloomberg . 

NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG (Dữ liệu ngày 29/10)   

 
 

 

 

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

DCF 99.514                     50% 49.757                              

P/E mục tiêu 2019-20 ở mức 18x 111.990                   50% 55.995                              

Giá mục tiêu 105.752                            

Giá mục tiêu (làm tròn) 105.700                            

Tăng 

trưởng

TTM 2019F 2020F

EPS 3 

năm TTM 2019F 2020F TTM 2019F 2020F TTM 2019F 2020F

PV GAS GAS VN NẮM GIỮ 102.200 105.700     8.431 17,4 17,6 15,4 3,6% 4,3      4,8      5,1      26,1% 26,0% 32,2% 18,6% 17,6% 21,7%

PTT PLC PTT TB NẮM GIỮ 45 48   42.082 12,2 11,9 10,3 0,9% 1,5      1,4      1,3      12,1% 11,8% 12,6% 4,5% 4,5% 5,1%

China Gas Holdings 384 HK KHÔNG KN 32 NA   21.565 19,9 17,5 14,5 18,4% 4,8      3,9      3,3      25,8% 24,3% 24,1% 8,6% 8,7% 9,2%

Petronas Gas Bhd PTG MK NẮM GIỮ 17 17     7.847 17,9 17,4 18,3 0,1% 2,5      2,4      2,4      14,1% 14,2% 13,1% 9,9% 10,0% 9,3%

Toho Gas Ltd 9533 JP KHÔNG KN 4.170 NA 4.074 17,5 24,9 24,1 8,6% 1,3      1,3      1,3      7,6% 5,2% 5,1% 4,7% 3,2% 3,2%

Indraprastha Gas IGL IN KHÔNG KN 384 NA     3.795 31,9 25,6 22,7 15,9% 6,2      5,4      4,6      21,2% 21,9% 21,7% 14,9% 15,7% 15,1%

Trung bình (tất cả)   14.632      19,5      19,2      17,5 7,9% 3,4      3,2      3,0      17,8% 17,2% 18,1% 10,2% 9,9% 10,6%

Trung bình (loại trừ GAS)   15.873      19,9      19,5      18,0 8,8%        3,3        2,9        2,6 16,2% 15,5% 15,3% 8,5% 8,4% 8,4%

Vốn hóa 

(tr USD)

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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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 64.522                 75.612                 76.696                 85.562               91.060               

Lợi nhuận gộp 15.163                 17.491                 17.074                 20.031               21.081               

LN hoạt động thuần 14.341                 16.553                 16.720                 19.805               21.186               

Chi phí khấu hao (2.713)                  (2.829)                  (3.469)                  (4.038)                (4.644)                

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 11.627                 13.725                 13.251                 15.766               16.542               

TN từ hoạt động tài chính 842                      860                      941                      443                    (280)                   

TN từ các Cty LK & LD (1)                          (4)                          (4)                          (4)                        (4)                        

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 119                      (41)                       141                      157                    167                    

Lợi nhuân trước thuế 12.588                 14.540                 14.330                 16.363               16.425               

Thuế

Lợi nhuận sau thuế 12.588                 14.540                 14.330                 16.363               16.425               

Lợi ích của cổ đông thiểu số (2.650)                  (2.831)                  (2.984)                  (3.407)                (3.420)                

Cổ tức ưu đãi 9.938                   11.709                 11.346                 12.956               13.005               

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác (253)                     (255)                     (227)                     (259)                   (260)                   

Lợi nhuận ròng 9.685                   11.454                 11.119                 12.697               12.745               

Lợi nhuận thường xuyên 9.685                   11.454                 11.119                 12.697               12.745               

Dòng tiền

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

EBITDA 14.341                 16.553                 16.720                 19.805               21.186               

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết (1.225)                  (1.401)                  (1.132)                  (1.134)                (1.193)                

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 3.158                   (170)                     458                      (408)                   (368)                   

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng 99                         24                         0                           0                         0                         

Chi/(Thu) bằng tiền khác (1.753)                  (2.013)                  (2.390)                  (3.442)                (4.761)                

Dòng tiền hoạt động khác 2.467                   2.989                   9.970                   8.721                 13.516               

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (302)                     (447)                     (439)                     (669)                   (1.009)                

Thuế đã trả (2.400)                  (3.113)                  (2.984)                  (3.407)                (3.420)                

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 14.386                 12.422                 20.203                 19.466               23.951               

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (2.180)                  (692)                     (3.835)                  (6.845)                (7.285)                

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư 17 19 10 12 15

Tiền chi đầu tư góp vốn

Tiền khác từ hoạt động đầu tư (6.529)                  (6.641)                  (3.682)                  (3.758)                (3.758)                

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (8.691)                  (7.315)                  (7.507)                  (10.592)              (11.029)              

Tiền vay nhận được/(đã trả) 1.555                   (4.297)                  339                      1.940                 2.328                 

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn

Tiền mua lại CP đã phát hành

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (7.265)                  (7.656)                  (11.006)                (10.624)              (10.664)              

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính (20)                       48                         48                         48                       48                       

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (5.729)                  (11.905)                (10.619)                (8.636)                (8.288)                

Tổng tiền trong năm (35)                       (6.798)                  2.078                   239                    4.635                 

Dòng tiền tự do cho cổ đông 7.250                   810                      13.036                 10.814               15.251               

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp 5.996                   5.555                   13.136                 9.543                 13.931               
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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                 23.905                 19.607               15.774               

Các khoản phải thu ngắn hạn 9.175                   10.214                 9.833                   10.970               11.675               

Hàng tồn kho 1.645                   1.948                   1.843                   2.026                 2.163                 

Tài sản ngắn hạn khác 357                      462                      462                      462                    462                    

Tổng tài sản ngắn hạn 38.257                 40.932                 36.044                 33.065               30.074               

Tài sản cố định 15.396                 18.609                 18.975                 21.782               24.422               

Tổng đầu tư 281                      280                      280                      280                    280                    

Tài sản vô hình 0                           0                           0                           0                         0                         

Tài sản dài hạn khác 7.955                   2.793                   2.793                   2.793                 2.793                 

Tổng tài sản dài hạn 23.632                 21.682                 22.048                 24.855               27.496               

Vay & nợ ngắn hạn 1.738                   1.490                   1.593                   2.185                 2.461                 

Phải trả người bán 2.529                   2.901                   2.771                   3.091                 3.290                 

Nợ ngắn hạn khác 6.645                   7.455                   7.455                   7.455                 7.455                 

Tổng nợ ngắn hạn 10.912                 11.847                 11.819                 12.731               13.206               

Vay & nợ dài hạn 7.312                   3.396                   3.631                   4.979                 7.031                 

Nợ dài hạn khác 394                      505                      505                      505                    505                    

Tổng nợ dài hạn 7.706                   3.901                   4.136                   5.484                 7.536                 

Dự phòng 0                           0                           0                           0                         0                         

Tổng nợ 18.618                 15.747                 15.956                 18.216               20.742               

Vốn chủ sở hữu 41.490                 45.073                 40.569                 38.396               35.780               

Lợi ích cổ đông thiểu số 1.782                   1.794                   1.567                   1.308                 1.048                 

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 43.272                 46.867                 42.137                 39.705               36.828               

Các chỉ tiêu chính

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

Tăng trưởng doanh thu 9,2% 17,2% 1,4% 11,6% 6,4%

Tăng trưởng LNHĐKD 21,9% 15,4% 1,0% 18,4% 7,0%

Biên LNHĐKD 22,2% 21,9% 21,8% 23,1% 23,3%

LN trên cổ phiếu 9.420                   12.238                 9.760                   6.501                 3.282                 

Giá trị sổ sách/cp 21.678 23.550 21.197 20.061 18.694

Khả năng thanh toán lãi vay 41,51 31,19 48,78 39,14 24,74

Thuế suất hiệu dụng 21,1% 19,5% 20,8% 20,8% 20,8%

Tỷ lệ chia cổ tức 75,0% 66,8% 99,0% 83,7% 83,7%

Số ngày phải thu 59,55 46,80 47,70 44,49 45,38

Số ngày tồn kho 10,86 11,28 11,61 10,80 10,93

Số ngày phải trả 17,63 15,66 15,90 14,95 15,19

ROIC 32,0% 43,3% 44,8% 53,3% 48,1%

ROCE 25,6% 29,2% 29,5% 35,8% 37,1%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 15,6% 17,7% 17,6% 21,7% 22,9%



 

 Dầu khí │ Việt Nam 

 

 TCT Khí Việt Nam │ 29 tháng 10, 2019 
 

 

 

 

7 
 

 

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

MUA Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

BÁN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 gia 

 

 

  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trần Khánh Hiền – Phó Giám đốc Khối Phân tích  

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn   

Phạm Lê Mai – Chuyên viên Phân tích  

Email: mai.phamle@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: research@vndirect.com.vn   

Website: https://vndirect.com.vn   
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