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CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 (NT2) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND34.750 VND38.000 6,3% NẮM GIỮ Sản xuất điện 
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Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu NT2 

do động lực tăng trưởng trong trung hạn không nhiều trong khi 

động lực dài hạn chưa rõ ràng. Lũy kế 9T2016, doanh thu giảm 

11,2% yoy đạt 4.461 tỷ đồng trong khi LNST tăng mạnh 24,4% yoy 

đạt 860 tỷ đồng. Điều chỉnh kết quả LNST tăng nhẹ 1,1% cả năm 

so với dự báo trước đây của chúng tôi.  

Hoạt động SXKD Quý 3/2016 không nằm ngoài dự báo của chúng 
tôi. Lũy kế 9T2016, doanh thu giảm 11,2% yoy đạt 4.461 tỷ đồng. 
Như đã trình bày trong báo cáo phân tích trước của chúng tôi, nhà 
máy điện NT2 đã hoạt động ở mức hiệu quả. Sản lượng điện trong 
Q3/2016 chỉ đạt tương đương cùng kỳ năm ngoái khiến sản lượng lũy 
kế 9 tháng đầu năm tiếp tục ổn định so với cùng kỳ. Chúng tôi ước 
tính trong 9 tháng đầu năm, giá bán điện trong hợp đồng giảm 19,2% 
(do giá khí đầu vào trung bình giảm 24% yoy), trong khi đó giá bán 
điện trên thị trường phát điện cạnh tranh giảm 5%. 

Tăng trưởng lợi nhuận 9T2016 đến từ việc giá khí trung bình 
giảm. Tính chung 9T2016, giá khí đầu vào ở mức 3,7USD/mmBTU (-
24% yoy). Giá khí trung bình giảm giúp biên lợi nhuận từ sản lượng 
phát điện cạnh tranh 9 tháng đầu năm cải thiện, EBITDA 9T2016 đạt 
1.663 tỷ đồng (+5,8% yoy). LNST tăng mạnh 24,4% yoy đạt 860 tỷ 
đồng. Nếu loại trừ ảnh hưởng của tỷ giá, LNST đạt 882 tỷ đồng 
(+11,2% yoy). 

Diễn biến trái chiều của giá khí đầu vào và biên EBITDA 
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Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 38.600 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.911 

KLGDBQ (3thg) 19,092tr 

Thị giá vốn (tỷ VND) 9.899 

SL CP đang lưu hành (tr) 295 

Free float (%) 20 

Beta 0,67 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Tên cổ đông % sở hữu

TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam 60,0%

Công ty TNHH PT Công nghệ 8,4%

Van ECK Associates Corporation 6,5%
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Giá khí đầu vào thực tế Q3/2016 ở mức 4,14 USD/mmBTU, thấp hơn 

mô hình dự phóng của chúng tôi ở mức 4,2 USD/mmBTU. Chúng tôi 

điều chỉnh tăng nhẹ 1,1% kết quả LNST năm 2016 so với báo cáo 

trước đây. Theo đó, LNST sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi đạt 

1.152 tỷ đồng, EPS tương ứng đạt 4.206 đồng/cổ phần.  

Động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn là chưa rõ ràng: 

Lợi thế từ vị trí địa lý và quy mô ủng hộ NT2 trong thị trường bán 

buôn điện cạnh tranh nhưng vẫn còn đó những thách thức. 

Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng từ việc thị trường bán buôn điện 

cạnh tranh (VWEM) vận hành chính thức từ năm 2019. Theo đó NT2 

có thể bán điện trực tiếp cho khách hàng tại khu vực Đông Nam Bộ. 

Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chưa thấy NT2 có phương án truyền tải 

điện cụ thể. 

5 năm để có động lực tăng trưởng mới từ các dự án nhà máy 

điện NT3 và NT4 (công suất 800MW mỗi nhà máy). Hiện tại kế 

hoạch đầu tư các nhà máy mới đang được Bộ Công Thương xin ý 

kiến các bộ ngành liên quan trước khi trình Thủ tướng phê duyệt. Đại 

diện NT2 cho biết việc bổ sung hai nhà máy NT3 và NT4 vào Quy 

hoạch điện VII hiệu chỉnh có thể hoàn tất trong năm nay. Ngoài ra, 

NT3 và NT4 nhiều khả năng được điều chỉnh tiến độ triển khai, theo 

đó hai nhà máy này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020 và 2021 thay 

vì 2021 và 2026 như trước đây. 

Quan điểm đầu tư: Chúng tôi lặp lại khuyến nghị NẮM GIỮ. NT2 đã 

tăng 30,6% kể từ đầu năm nhờ giá khí đầu vào giảm, diễn biến tỷ giá 

ít tác động đến KQKD của công ty. NT2 đang được giao dịch ở mức 

34.750 đổng/cổ phần tương ứng với EV/EBITDA là 6,4x và P/E năm 

2016 là 8,3x, thấp hơn không nhiều so với mức EV/EBITDA và P/E so 

sánh của chúng tôi là 6,7x và 9,0x. 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

  

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu (tỷ) 7.065 6.729 6.099 6.029

Tăng trưởng DT 20% (5%) (9%) (1%)

Biên lợi nhuận gộp 23% 24% 25% 21%

EBITDA thuần (tỷ) 2.415 2.187 2.126 1.890

LN ròng (tỷ) 1.591 1.142 1.172 981

Tăng trưởng LN ròng 19257% (28%) 3% (16%)

LN trên cổ phiếu 6.215 4.168 4.279 3.580

Giá trị sổ sách/cp 16.589 17.408 19.488 21.067

ROAE 45% 25% 23% 18%
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  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu 6.729 6.099 6.029

Giá vốn hàng bán (5.088) (4.577) (4.745)

Chi phí quản lý DN (146) (79) (77)

Chi phí bán hàng (0) (0) (0)

LN hoạt động thuần 1.495 1.443 1.207

EBITDA thuần 2.187 2.126 1.890

Chi phí khấu hao (692) (683) (684)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 1.495 1.443 1.207

Thu nhập lãi 65 58 59

Chi phí tài chính (359) (293) (232)

Thu nhập ròng khác 1 26 (2)

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 1.202 1.234 1.032

Thuế (60) (62) (52)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 1.142 1.172 981

Thu nhập trên vốn 1.142 1.172 981

Cổ tức phổ thông (699) (603) (548)

LN chưa phân phối 443 569 433

Báo cáo LCTT

(tỷ VND) 12-15A 12-16A 12-17A

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 2.091    2.107    1.638    

Lợi nhuận trước thuế 1.202    1.260    1.030    

Điều chỉnh các khoản

Khấu hao tài sản cố định 692       683       684       

Các khoản dự phòng 2            2            2            

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá  chưa thực hiện 10         (11)        (66)        

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (38)        (27)        (26)        

Chi phí lãi vay 183       183       147       

Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi VLĐ 2.087    2.090    1.770    

Tăng, giảm các khoản phải thu 353       21         54         

Tăng, giảm hàng tồn kho (13)        (1)          32         

Tăng, giảm các khoản phải trả (301)      248       (77)        

Tăng, giảm chi phí trả trước 197       (5)          58         

Tiền lãi vay đã trả (174)      (183)      (147)      

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (36)        (62)        (52)        

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (23)        -        -        

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 33         (110)      53         

Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ (5)          (157)      (7)          

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 0            1            1            

Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 38         47         59         

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (1.742)  (1.533)  (1.461)  

Vay nợ ròng 1            (954)      (1.054)  

Tiền chi trả nợ thuê tài chính -        -        -        

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (699)      (603)      (548)      

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 382       464       230       

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 726       1.109    1.573    

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.109    1.573    1.803    

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Tiền và tương đương tiền 1.109 1.573 1.803

Đầu tư ngắn hạn 0 1 1

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.944 1.518 1.463

Hàng tồn kho 288 289 257

Các tài sản ngắn hạn khác 8 4 4

Tổng tài sản ngắn hạn 3.348 3.386 3.528

Tài sản cố định 7.624 7.249 6.574

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 673 364 355

Tổng tài sản 11.645 10.999 10.457

Vay & nợ ngắn hạn 1.054 1.054 1.054

Phải trả người bán 611 360 438

Nợ ngắn hạn khác 359 356 357

Tổng nợ ngắn hạn 2.023 1.769 1.849

Vay & nợ dài hạn 4.812 3.850 2.796

Các khoản phải trả khác 41 41 41

Vốn chủ sở hữu 4.768 5.338 5.771

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 11.645 10.999 10.457

Phân tích Dupont

12-15A 12-16A 12-17A

Dupont

Biên LN ròng 17,0% 19,2% 16,3%

Vòng quay TS 1 1 1

ROAA 9,5% 10,4% 9,1%

ĐBTC điều chỉnh 3 2 2

ROAE 25,3% 23,2% 17,7%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 105 91 89

Số ngày nắm giữ HTK 21 23 20

Số ngày phải trả tiền bán 44 29 34

Vòng quay TSCĐ 1 1 1

ROIC 10,7% 11,4% 10,2%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2 2 2

Khả năng thanh toán nhanh 2 2 2

Khả năng thanh toán tiền mặt 1 1 1

Vòng quay tiền 82 85 75

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (4,7%) (9,4%) (1,1%)

Tăng trưởng LN từ HĐKD (5,2%) (3,5%) (16,4%)

Tăng trưởng LN ròng (28,2%) 2,7% (16,3%)

Tăng trưởng EPS (32,9%) 2,7% (16,3%)

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 4.168 4.279 3.580

Giá trị sổ sách/cp (VND) 17.408 19.488 21.067

Cổ tức / cp (VND) 2.551 2.200 2.000
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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. 

 

  

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Phân tích 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Nguyễn Ngọc Quyết – Chuyên viên phân tích 

Email: quyet.nguyenngoc@vndirect.com.vn 

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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