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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 

VND34.900 VND38.000 3,4% NẮM GIỮ Sản xuất điện 
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NT2 là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong nhóm cổ phiếu 

ngành điện với lợi thế về vị trí địa lý và và cơ chế giá điện PPA 

ưu đãi, sản lượng điện luôn được duy trì ở mức cao và ổn định. 

Tuy nhiên tăng trưởng giai đoạn 2016-2017 hạn chế trong khi các 

dự án đầu tư lớn chưa được phản ánh khiến định giá khó cải 

thiện trong ngắn hạn. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối 

với cổ phiếu NT2.  

KQKD điện năm 2016 giảm nhẹ, LNST tăng trưởng nhờ chi phí 

tài chính ròng giảm. Nhà máy hiện đã hoạt động ở mức công suất 

tối ưu và không gia tăng được sản lượng điện khi nắng hạn kéo dài 

trong 6T2016. Doanh thu năm 2016 dự báo đạt 6.110 tỷ đồng (-9,2% 

yoy), và LNST sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi đạt 1.139 tỷ đồng 

(+1,5% yoy). Tương ứng, EPS 2016 là 4.158 đồng/cp. 

KQKD năm 2017 dự báo kém khả quan. Chúng tôi đưa ra ước tính 

KQKD năm 2017 ở mức khá thấp so với 3 năm trước đó do nhà máy 

sẽ dừng hoạt động để đại tu 1 tháng và hiện tượng La Nina dự báo sẽ 

khiến giá phát điện trên thị trường phát điện cạnh tranh giảm. Cụ thể, 

doanh thu đạt 6.030 tỷ đồng (-1,3% yoy), LNST sau khi trừ quỹ khen 

thưởng phúc lợi đạt 961 tỷ đồng (-15,7% yoy). Theo đó, EPS 2017 sẽ 

là 3.507 đồng/cp. 

Động lực tăng trưởng đến từ thị trường bán buôn điện cạnh 

tranh (VWEM) và các dự án đầu tư mới (NT3, NT4). Bước vào 

VWEM từ năm 2019, NT2 có khả năng ký kết được những hợp đồng 

cung cấp điện trực tiếp cho hộ tiêu thụ cuối cùng với mức giá hấp dẫn 

giúp cải thiện biên lợi nhuận. Các nhà máy NT3 (2021-2022) và NT4 

(2026) nếu được xây dựng sẽ nâng công suất lên gấp 3 lần hiện nay 

sẽ là động lực tăng trưởng trong dài hạn của công ty. 

Định giá đã hợp lý. Khi những dự án lớn NT3 và NT4 chưa được 

phản ánh vào định giá hiện tại, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu đang 

ở mức hợp lý và NT2 là cổ phiếu thích hợp cho mục tiêu đầu tư dài 

hạn. Khuyến nghị NẮM GIỮ với mức giá mục tiêu 38.000 đồng/cổ 

phần dựa trên mức EV/EBITDA là 6,7 lần, tương đương các công ty 

cùng ngành trong khu vực. P/E 2016 tại giá mục tiêu là 9,5 lần. 

Ngày 29/08/2016 

Lê Mai Thùy Linh 

linh.lemai@vndirect.com.vn 

Nguyễn Ngọc Quyết 

quyet.nguyenngoc@vndirect.com.vn 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 36,400 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 19,816 

KLGDBQ (3thg) 22,483tr 

Thị giá vốn (tỷ VND) 9.957 

SL CP đang lưu hành (tr) 288 

Free float (%) 20 

Beta 0,67 

 

 

Cổ đông lớn 
Tên cổ đông                            % sở hữu 

TCT Điện lực Dầu khí VN  60 

Công ty TNHH PT Công nghệ 8 

Van ECK Associates Corp. 7 

  

 

Nguồn: VNDIRECT 

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

Doanh thu (tỷ) 7.065 6.729 6.110 6.030

Tăng trưởng DT 20% (5%) (9%) (1%)

Biên lợi nhuận gộp 23% 24% 25% 21%

EBITDA thuần (tỷ) 2.415 2.187 2.123 1.890

LN ròng (tỷ) 1.571 1.122 1.139 961

Tăng trưởng LN ròng 19013% (29%) 2% (16%)

LN trên cổ phiếu 6.137 4.095 4.158 3.507

Giá trị sổ sách/cp 16.589 17.408 19.440 21.020

ROAE 45% 25% 23% 17%
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được thành lập năm 

2007 để đầu tư, vận hành và khai thác Nhà máy điện tuabin khí chu 

trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Nhà máy có tổng mức đầu tư 700 triệu 

USD, được đi vào hoạt động từ năm 2010.  

Cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch được 

giao dịch trên sàn Upcom từ 2010 và giao dịch trên HSX kể từ 

06/2015. Cổ đông tổ chức hiện nắm giữ 95,1% số lượng cổ phiếu 

lưu hành, trong đó cổ đông tổ chức nước ngoài nắm giữ 26,8%. Hiện 

tại cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV 

POWER) nắm giữ 60% tỷ lệ sở hữu tại NT2 và có vai trò quyết định 

đến chính sách và định hướng phát triển của công ty. 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – ĐƯỢC ĐẢM BẢO ĐẦU VÀO VÀ 

ĐẦU RA 

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 là nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn 

hợp có cấu hình 2-2-1 (2 tuabin có công suất mỗi tổ máy 250 MW, 2 

lò thu nhiệt và 1 tuabin hơi có công suất 250 MW). Tổng công suất 

nhà máy là 750 MW, bằng 2% công suất phát điện của cả nước. Với 

vị trí nằm tại trung tâm phụ tải Đông Nam Bộ, sản lượng điện đầu ra 

của NT2 được đảm bảo, trong khi đó nguyên liệu khí đầu vào được 

đảm bảo với hợp đồng khí dài hạn với PVGAS. 

Về bán điện 

Vị trí thuận lợi giúp đảm bảo sản lượng đầu ra. Các tổ máy của 

nhà máy được xếp vào loại các tổ máy chạy nền phục vụ khu vực 

Đông Nam Bộ nơi có nhu cầu tiêu thụ cao nhất cả nước. Chính vì 

vậy, kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định (2012) sản lượng 

đầu ra hàng năm của nhà máy luôn luôn vượt mức sản lượng trong 

hợp đồng mua bán điện ký kết với EVN (Qc) bình quân ở mức 4.300 

triệu KWh/năm, chiếm 3% sản lượng điện cả nước (năm 2015). 

Phần sản lượng còn lại được NT2 chào bán trên thị trường phát điện 

cạnh tranh với giá chào được xác định theo ngày. 

Thời hạn hợp đồng theo chúng tôi là năm 2021 (được quy định trong 

hợp đồng là thời điểm đến sau của thời điểm kết thúc thị trường phát 

điện cạnh tranh hoặc 10 năm kể từ ngày vận hành thương mại 

(2011)). 

Thị trường phát điện cạnh tranh chưa phát huy hết lợi thế của 

NT2. Chúng tôi nhận thấy giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh 

tranh trong những năm qua của NT2 thấp hơn giá bán điện trong 

hợp đồng bán điện cho EVN. Nguyên nhân là do (1) thủy điện có giá 

thành thấp hơn hơn vẫn chiếm tỷ trọng lớn (40%) trong cơ cấu sản 

lượng điện của Việt Nam và (2) đường dây 500 KV Bắc – Nam vẫn 

bù đắp đủ sản lượng điện thiếu hụt tại miền Nam. Chúng tôi kỳ vọng 

NT2 sẽ phát huy lợi thế về chi phí và khả năng vận hành linh hoạt 

của một nhà máy hiện đại được thiết kế cho thị trường cạnh tranh kể 

từ năm 2019 khi thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức 

được áp dụng. 

Về vận hành 

Nhà máy được thiết để để vận hành trong thị trường điện cạnh 

tranh. Với dải công suất rộng (130-750 MW), khả năng đổi phụ tải 

nhanh chóng và giá thành sản xuất điện thấp, NT2 có nhiều lợi thế 

NT2 là nhà máy được hưởng lợi từ 

hợp đồng PPA với giá bán điện ưu 

đãi, sản lượng điện duy trì ở mức cao 

và ổn định. 

Giá phát điện trong hợp đồng (Pc) và Giá 
phát điện trên thị trường cạnh tranh (Pcgm) 
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hơn các nhà máy nhiệt điện chạy than, dầu hay chạy khí chu trình 

đơn trong thị trường điện cạnh tranh. 

Việc gia tăng công suất thiết kế được NT2 quan tâm đầu tư. Nhà 

máy điệt NT2 có thể gia tăng công suất chạy đỉnh thông qua công 

tác tu sửa định kỳ. Hiện nay, sau 4 lần bảo dưỡng sửa chữa, nhà 

máy có thể vận hành ở mức công suất tối đa 780-790 MW trong điều 

kiện thời tiết thuận lợi (cao hơn 5% so với thiết kế). 

Về nhiên liệu  

Nguồn khí của nhà máy được cung cấp từ Bể Nam Côn Sơn (lô 06.1 

và 11.2), từ tháng 9/2013 bổ sung thêm nguồn khí từ Hải Thạch, 

Mộc Tinh (Lô 05.2 và 05.3) và một số nguồn khí khác. Nguồn khí đầu 

vào được đảm bảo theo hợp đồng ký kết với PVGAS có thời hạn đến 

hết năm 2036. 

Giá khí tính theo giá thế giới và tuân theo nguyên tắc chuyển 

ngang. Kể từ tháng 8/2015, khí tiêu thụ của NT2 được tính theo giá 

thị trường thế giới (bằng 46% MFO cộng chi phí vận chuyển). Trước 

đó, từ 2011 đến 31/07/2015 giá khí tăng từng năm theo lộ trình 

Chính phủ quy định. Nguyên tắc chuyển ngang trong hợp đồng mua 

bán khí và hợp đồng mua bán điện (GSPA - PPA) giúp giảm thiểu rủi 

ro về chi phí khí đầu vào cho NT2 khi có thay đổi chính sách giá khí 

từ PVGAS: 

- Bất kể thay đổi nào về giá khí theo hợp đồng mua bán khí 

(GSPA), giá bán điện cho EVN sẽ tự động điều chỉnh tương 

ứng trong Hợp đồng mua bán điện (PPA). 

- Tất cả các khoản hồi tố theo giá khí (tăng hay giảm) sẽ được 

chuyển ngang giữa PVGAS và EVN, NT2 chỉ đóng vai trò 

trung gian. 

BƯỚC VÀO NĂM 2016 - CÔNG SUẤT ĐẠT ĐỈNH 

6T2016 – Sản lượng không tăng, lợi nhuận được cải thiện nhờ 

giá khí thấp hơn so với cùng kỳ 

Doanh thu 6T2016 đạt 2.951 tỷ đồng giảm 21,2% yoy do sản 

lượng không tăng so với cùng kỳ và giá bán điện bình quân 

giảm. Dù diễn biến thời tiết nửa đầu năm là nắng hạn kéo dài (do 

hiện tượng El Nino), rất thuận lợi cho các nhà máy nhiệt điện đặc 

biệt là các nhà máy ở phía nam, trong đó có NT2 nhưng do nhà máy 

đã vận hành ở mức tối ưu nên sản lượng điện 6T2016 của NT2 chỉ 

đạt tương đương cùng kỳ năm 2015, ở mức 2.760 triệu KWh (+0,8% 

yoy), bằng 50,2% kế hoạch sản lượng năm 2016. Ngoài ra, giá khí 

đầu vào ở mức thấp trong nửa đầu năm (giảm 32,6% yoy) khiến giá 

bán điện bình quân giảm 21,6% so với cùng kỳ. Như vậy trong 

1H2016, NT2 đã chỉ hoàn thành 49,1% kế hoạch doanh thu năm 

2016. 

Trong kỳ, NT2 được hoàn nhập lãi chậm thanh toán tiền điện (35 tỷ 

đồng) của công ty mua bán điện nên chi phí quản lý doanh nghiệp 

giảm mạnh so với cùng kỳ (0,1% trên doanh thu so với 0,7% của 

6T2015). 

EBITDA hoạt động sản xuất kinh doanh điện tăng trưởng khi giá 

khí đầu vào giảm. Lũy kế 6T2016, EBITDA đạt 1.189 tỷ đồng 

Đầu vào và đầu ra của nhà máy đều 

được đảm bảo. 

Diễn biến giá khí đầu vào (USD/mmBTU) 

 

   Nguồn: NT2, VNDIRECT 

Giới hạn về công suất ảnh hưởng đến tăng 
trưởng của NT2 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Giá khí (USD/mmBTU)

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

2.338
2.425

2.738 2.762 2.760

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

1H2014 2H2014 1H2015 2H2015 1H2016

Sản lượng

file:///C:/Users/quyet.nguyenngoc/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  4 

(+11,6% yoy). Biên EBITDA trong xu hướng giảm kể từ đầu năm khi 

giá khí tăng. Tính chung 6T2016, biên EBITDA của NT2 đạt 40,3%, 

cao hơn so với cùng kỳ năm 2015 (28,4%). Tuy nhiên, biên EBITDA 

đã bắt đầu giảm từ Quý 2/2016 khi giá khí có xu hướng tăng trở lại. 

Diễn biến trái chiều của giá khí đầu vào và biên EBITDA 

 
   Nguồn: NT2, VNDIRECT 

Do ghi nhận lỗ tỷ giá khoảng 14 tỷ đồng thay vì lãi 102 tỷ đồng trong 

cùng kỳ năm 2015, chi phí tài chính ròng trong kỳ tăng mạnh 53,5% 

so với cùng kỳ (105 tỷ đồng so với 68 tỷ đồng). Tuy nhiên nhờ 

EBITDA tăng trưởng mạnh trong khi chi phí khấu hao không có biến 

động lớn, LNST tăng 11,7% so với cùng kỳ, đạt 695 tỷ đồng. 

Triển vọng cả năm 2016 – ổn định về sản lượng và LNST 

Doanh thu không phải là chỉ tiêu tăng trưởng trong năm. Chúng 

tôi ước tính doanh thu năm 2016 đạt 6.110 tỷ đồng (-9,2% yoy) dựa 

trên mức sản lượng dự phóng 5.508 triệu KWh (+0,2% yoy) và giá 

bán điện bình quân ở mức 1.109 đồng/KWh (-9,4% yoy). Trong đó, 

sản lượng điện bán trên thị trường cạnh tranh tiếp tục được giả định 

ở mức 22% tổng sản lượng (1.208 KWh) với giá bán 1.002 

đồng/KWh (-14,5% yoy). 

Với xu hướng giá khí tăng trong nửa cuối năm, chúng tôi dự báo giá 

khí đầu vào trung bình năm ở mức 3,87USD/mmBTU(-15,7% yoy) và 

chi phí khí chiếm 71% tổng chi phí sản xuất điện của công ty (giảm 

so với 74% của năm 2015). Giá khí tăng cao trong 6 tháng cuối năm 

khiến EBITDA trong 2H2016 giảm mạnh 16.7% yoy. Cho cả năm, 

chúng tôi kỳ vọng EBITDA chỉ giảm 3%, thấp hơn mức giảm của 

doanh thu, đạt 2.123 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh 

nghiệp được dự báo ở mức 1,3% doanh thu do năm nay NT2 sẽ 

không phát sinh chi phí nghiên cứu phát triển lớn như 2015. 

Chi phí khấu hao năm 2016 ở mức 683 tỷ đồng (-1,3%), chiếm 

14,9% giá vốn hàng bán trong năm. Chúng tôi ước tính chi phí khấu 

hao cho nhà máy hiện hữu sẽ ổn định cho đến năm 2024 và giảm 

mạnh từ kể năm 2025. 

Chi phí tài chính ròng giảm so với 2015. Ngoại trừ khoản lỗ tỷ giá 

dự báo ở mức 66 tỷ đồng trong năm nay (dựa trên giả định mức tăng 

2% của USD/VND và tăng 1% của EUR/VND), các chi phí tài chính 

khác của công ty đều giảm so với năm 2015. Cụ thể không còn phân 

bổ lỗ tỷ giá trong quá trình xây dựng cơ bản, trong khi đó chi phí lãi 

vay năm nay (147 tỷ đồng) giảm khoảng 36 tỷ đồng so với năm 
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trước. Ước tính chi phí tài chính ròng năm 2016 vào khoảng 245 tỷ 

đồng, giảm 16,5% so với 294 tỷ đồng của năm 2015. 

Chúng tôi dự báo EPS 2016 là 4.020 đồng/cổ phần. Hiện tại NT2 

đang được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở 

mức 5% đối với hoạt động kinh doanh chính. Với những dự báo này, 

chúng tôi ước tính LNST sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi đạt 

1.139 tỷ đồng (+1,5% yoy), tương ứng với EPS 2016 là 4.158 

đồng/cổ phần. Nếu loại trừ ảnh hưởng của tỷ giá, LNST đạt 1.202 là 

tỷ đồng (+1% yoy), tương ứng với EPS 4.315 đồng/cổ phần. NT2 

đang được giao dịch với EV/EBITDA là 6,4 lần và P/E 8,4 lần. 

Dự báo tỷ lệ chi trả cổ tức giữ ở mức 22% bằng tiền cho năm 

2016. Dòng tiền hoạt động ổn định cộng với 165 tỷ đồng tiền hồi tố 

giá điện được nhận hàng năm (đến năm 2018) sẽ tiếp tục ủng hộ tỷ 

lệ chi trả cổ tức ổn định cho năm 2016. Do ảnh hưởng của tỷ giá đến 

lợi nhuận không lớn, chúng tôi cho rằng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền 

cho năm 2016 sẽ được nâng lên ngang với năm 2015 là 22%/mệnh 

giá thay vì 20% như Nghị quyết ĐHCĐ 2016. NT2 đã chốt quyền tạm 

ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15% trong tháng 8/2016. 

Trong thời gian một năm tới, chúng tôi cho rằng cổ đông có thể nhận 

về tỷ lệ cổ tức tối thiểu 12% (tương ứng với lợi tức 3,4%). 

Triển vọng 2017 – Kém khả quan 

Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2017 sẽ đạt 6.030 tỷ đồng (-

1,3% yoy). EBITDA sẽ là 1,890 tỷ đồng (-11% yoy) và LNST là 961 

tỷ đồng (-15,4% yoy). Theo đó, EPS 2017 sẽ là 3.507 đồng/cổ phần 

sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi. Kết quả kinh doanh của NT2 

trong năm 2017 sẽ chỉ ở mức trung bình và thấp hơn kết quả 3 năm 

liền trước. Thông tin trọng yếu cho mô hình dự báo của chúng tôi 

như sau: 

- Nhà máy của NT2 sẽ dừng hoạt động dài ngày để đại tu các 

tổ máy (kéo dài 1 tháng). Do đó, sản lượng dự báo ở mức 

5.200 triệu KWh (giảm 5,6% so với năm 2016); 

- Hiện tượng La Nina dự báo sẽ khiến giá phát điện trên thị 

trường cạnh tranh giảm. Giá bán điện trong hợp đồng tăng 

4,4% dựa trên ước tính giá khí đầu vào tăng 8,5% trong khi 

giá phát điện cạnh tranh giảm 2%. 

- Dư nợ vay cho các dự án đầu tư chưa được đưa vào dự 

báo. 

Trong Q1/2017, NT2 sẽ đưa vào hoạt động hai dự án nhỏ gồm (1) 

công nghệ phun sương nhằm tăng công suất thêm 40 MW (bằng 5% 

công suất thiết kế của nhà máy) và (2) dự án thu hồi và sản xuất khí 

CO2 hóa lỏng sẽ đem về khoảng 80 tỷ doanh thu mỗi năm với biên 

lợi nhuận gộp vào khoảng 30%. Tuy nhiên hai dự án này đóng góp 

không nhiều vào kết quả lợi nhuận của NT2. Lợi nhuận ước tính hai 

dự án này vào khoảng 60 tỷ đồng, chiếm 6% LNST của NT2 năm 

2017. 
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Thay đổi KQKD khi giá khí thay đổi so với dự báo 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Với giả định về giảm dư nợ vay ngoại tệ ổn định hàng năm và các dự 

án đầu tư lớn chưa đưa vào dự báo, dòng tiền của NT2 giảm trong 

năm 2017 do ảnh hưởng của hoạt động bảo trì nhà máy và điều kiện 

thời tiết khiến giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh dự 

báo giảm. Tuy nhiên dòng tiền sẽ tăng mạnh trở lại từ năm 2019 khi 

NT2 tham gia vào thị trường bán buôn điện cạnh tranh với biên lợi 

nhuận được cải thiện. 

TRIỂN VỌNG DÀI HẠN – TĂNG TRƯỞNG NHỜ THỊ TRƯỜNG VÀ 

KHÁCH HÀNG MỚI 

Tiềm năng từ thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) 

VWEM giúp NT2 mở rộng đối tượng khách hàng. Thị trường bán 

buôn điện cạnh tranh sẽ được thử nghiệm từ 2017 và vận hành 

chính thức từ 2019 thay thế thị trường phát điện cạnh tranh hiện tại. 

Trong thị trường mới này, bên mua điện ngoài các Tổng công ty điện 

lực thuộc EVN còn có các đơn vị mua buôn bán lẻ (bất kỳ) và các 

khách hàng sử dụng điện lớn. Đồng nghĩa với việc NT2 có thể ký kết 

các hợp đồng PPA đàm phán riêng, cung cấp điện trực tiếp cho các 

khách hàng cuối cùng. Hiện tại, NT2 đang có một số khách hàng 

tiềm năng ở khu vực Đông Nam Bộ có thể ký kết các hợp đồng mua 

bán điện trong tương lai như Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 của 

Hyosung (250 MW vào năm 2020), Khu công nghệ cao Samsung, 

sân bay quốc tế Long Thành. 

Biên EBITDA cao từ năm 2019 hơn nhờ khách hàng mới. Chúng 

tôi cho rằng việc tham gia vào thị trường bán buôn điện cạnh tranh 

sẽ giúp cải thiện giá bán điện đối với phần sản lượng Qcgm do bán 

cho khách hàng cuối cùng, biên EBITDA của NT2 nhờ đó sẽ được 

cải thiện. 

Đầu tư mở rộng trong bối cảnh miền Nam tiếp tục thiếu hụt 

nguồn cung 

Các dự án dự kiến đầu tư  

 
   Nguồn: NT2, VNDIRECT 

Chúng tôi cho rằng việc đề xuất bổ sung nhà máy NT2 mở rộng 

(NT3) và NT4 vào Quy hoạch Điện mới có thể hoàn thành trong năm 

2016. Nguyên nhân chính là do miền Nam sẽ chưa thể tự đáp ứng 

nhu cầu về điện trong thời gian 15 năm tới của QHĐ VII HC (từ 

2016-2030). Áp lực đối với các nhà máy nhiệt điện tại khu vực miền 

Nam sẽ tiếp tục ở mức cao dựa trên những nhận định về cung cầu 

như sau: 

- Nhu cầu điện miền Nam có mức tăng trưởng phụ tải điện ở 

mức 11-12%/năm, cao hơn trung bình cả nước và bằng 1,6-

-0,3 -0,2 -0,1 4,2 USD/mmBTU +0,1 +0,2 +0,3 

Doanh thu (tỷ đồng) 5.649 5.713 5.839 6.030                     6.283 6.600 6.980 

EBITDA 1.997 1.979 1.944 1.890                     1.819 1.730 1.623 

LNST (tỷ đồng) 1.082 1.065 1.031 981                       913    828    727    

EPS (đồng/cp, đã trừ 

quỹ khen thưởng phúc 

lợi)

3.878 3.816 3.692 3.507                     3.260 2.951 2.581 

Nhà máy NT3 NT4

Tổng vốn đầu tư 738 triệu USD 777 triệu USD

Công suất 750-800 MW 750-800 MW

Nguồn khí LNG Thị Vải LNG Thị Vải
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file:///C:/Users/quyet.nguyenngoc/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  7 

1,7 lần tốc độ tăng trưởng GDP dự báo trong QHĐ VII HC 

(7%). 

- Thủy điện ở miền Nam chiểm tỷ trọng thấp (9,5% sản lượng 

điện của miền) và khả năng phát triển gần như không còn, 

trong khi đó dự án các nhà máy nhiệt điện lớn ở khu vực 

phía Nam đều được điều chỉnh giãn tiến độ hoặc bị hủy bỏ 

trong Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh do thiếu nguồn nhiên 

liệu khí/than đầu vào. Theo chúng tôi thống kê, có đến 9.100 

MW (tương đương 80% công suất nguồn hiện tại của miền 

Nam) của các nhà máy điện than và khí quy hoạch trong giai 

đoạn 2015-2020 bị trì hoãn đến giai đoạn 2020-2025. 

Chênh lệch nguồn và phụ tải miền Nam 

 
   Nguồn: QHĐ VII HC, VNDIRECT 

Các nhà máy NT2 mở rộng (NT3) và NT4 có suất đầu tư khá thấp, 

chỉ bằng 70% so với các nhà máy điện than cùng công suất. Ngoài 

ra, đây là những nhà máy nhiệt điện khí được thiết kế hiện đại và sử 

dụng nguồn khí LNG có nhiệt trị cao do đó có khả năng cạnh tranh 

cao hơn trên thị trường điện cạnh tranh. Các nguồn khí trong tương 

lai từ Lô B – Ô Môn, mỏ Cá Voi Xanh đều có nhiệt trị thấp và các nhà 

máy sử dụng nguồn khí này sẽ kém linh hoạt hơn trong thị trường 

điện cạnh tranh. 

Việc đưa thêm các dự án điện khí mới vào dự phóng có thể tăng 

mức giá của cổ phiếu NT2 trong tương lai. Tuy nhiên vẫn cần thêm 

thời gian để có thể đánh giá chính xác mức độ sinh lời của dự án, 

nhất là khi các nhà máy này đều hoạt động sau 2020. Ngoài ra nhà 

máy NT3 và NT4 sẽ được đầu tư đồng bộ với dự án LNG Thị Vải 

cùng với các cơ chế đặc thù riêng cho dự án. Tiến độ dự án LNG Thị 

Vải cũng sẽ ảnh hưởng đến tính khả thi và khả năng thành công của 

các dự án trên. Chúng tôi sẽ đưa ra mức định giá mới của NT2 sau 

khi có thông tin đầy đủ hơn về các dự án này. 
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ÁP LỰC TỪ TỶ GIÁ GIẢM DẦN 

Nợ vay chịu lãi tại thời điểm cuối Q2/2016 là 5.314 tỷ đồng, chiếm 

đến 50% tổng tài sản của NT2. Do đó áp lực trả nợ gốc và chi phí lãi 

vay phát sinh hàng năm là khá lớn. Ngoài ra do phần lớn các khoản 

vay chịu lãi này có gốc ngoại tệ (102 triệu EUR và 112 triệu USD), 

NT2 còn phải chịu rủi ro tỷ giá do đánh giá lại dư nợ cuối kỳ và chi 

phí lãi vay trong năm. 

Với tốc độ trả nợ trung bình khoảng 1.100 tỷ VND mỗi năm, đến năm 

2020 NT2 sẽ trả hết nợ vay ngoại tệ trong quá trình xây dựng cơ bản 

và nhờ đó áp lực chi phí lãi vay sẽ giảm dần mỗi năm khoảng 35 tỷ 

đồng và áp lực chênh lệch tỷ giá cũng sẽ giảm bớt cho đến năm 

2020. 

Dự báo lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

ĐỊNH GIÁ 

Để loại trừ ảnh hưởng của khấu hao và tỷ giá, chúng tôi sử dụng 

phương pháp EV/EBITDA để định giá cổ phiếu. Khi những dự án lớn 

chưa được phản ánh vào định giá ở thời điểm hiện tại,chúng tôi cho 

rằng giá cổ phiếu đang ở mức hợp lý và NT2 là cổ phiếu thích hợp 

cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Khuyến nghị NẮM GIỮ với định giá 

38.000 đồng/cổ phần (cao hơn 8,9% so với giá giao dịch hiện tại) 

tương ứng với P/E năm 2016 là 9,5 lần và EV/EBITDA là 6,7 lần 

(tương đương bội số so sánh của các công ty cùng ngành trong khu 

vực). 

RỦI RO, HẠN CHẾ 

Biến đổi khí hậu trong những năm gần đây khiến hiện tượng hạn hán 

và mưa lũ kéo dài hơn so với thông lệ nhiều năm. Hiện tượng mưa 

nhiều có thể kéo giá phát điện trên thị trường phát điện cạnh tranh đi 

xuống do nguồn cung thủy điện tăng. 

Với việc EVN là người mua duy nhất trong thị trường phát điện cạnh 

tranh, giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh của NT2 sẽ 

vẫn phụ thuộc vào chính sách phát triển nguồn điện và cân đối cung 

cầu tại miền Nam của EVN. 

Mặc dù chi phí khí đầu vào được chuyển ngang giữa PVGAS và 

EVN nhưng việc tăng giá khí đầu vào sẽ làm tăng giá thành sản xuất 

điện và từ đó giảm khả năng cạnh tranh của NT2 trên thị trường phát 

điện cạnh tranh. Khả năng PVGAS áp dụng giá sàn khí đầu vào 
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hoặc nâng phí vận chuyển khí trên đường ống Phú Mỹ là hai rủi ro 

đáng kể trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ có cập nhật chi tiết khi có 

thay đổi về giá khí đầu vào. 

Ngoài ra tỷ giá là rủi ro đặc thù của cổ phiếu ngành điện trong đó có 

NT2. Mặc dù EUR và USD thường có xu hướng biến động trái chiều 

nhưng đây vẫn là rủi ro có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cuối 

cùng của doanh nghiệp. Và do đó ảnh hưởng đến chính sách cổ tức 

của NT2 trong 5 năm tới. 
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Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu 6.729 6.110 6.030

Giá vốn hàng bán (5.088) (4.590) (4.745)

Chi phí quản lý DN (146) (79) (77)

Chi phí bán hàng (0) (0) (0)

LN hoạt động thuần 1.495 1.440 1.207

EBITDA thuần 2.187 2.123 1.890

Chi phí khấu hao (692) (683) (684)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 1.495 1.440 1.207

Thu nhập lãi 65 47 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 1.221 1.032

Thuế (60) (62) (52)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 1.142 1.159 981

Thu nhập trên vốn 1.142 1.159 981

Cổ tức phổ thông (699) (603) (548)

LN chưa phân phối 443 556 433

Báo cáo LCTT

(tỷ VND) 12-15A 12-16A 12-17A

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 2.091    2.088    1.644    

Lợi nhuận trước thuế 1.202    1.246    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    2.076    1.770    

Tăng, giảm các khoản phải thu 353       19         55         

Tăng, giảm hàng tồn kho (13)        (3)          35         

Tăng, giảm các khoản phải trả (301)      247       (75)        

Tăng, giảm chi phí trả trước 197       (6)          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)  (1.531)  (1.464)  

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       448       233       

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 726       1.109    1.557    

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.109    1.557    1.789    

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Tiền và tương đương tiền 1.109 1.557 1.789

Đầu tư ngắn hạn 0 1 1

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.944 1.521 1.464

Hàng tồn kho 288 291 255

Các tài sản ngắn hạn khác 8 4 4

Tổng tài sản ngắn hạn 3.348 3.373 3.514

Tài sản cố định 7.624 7.249 6.574

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 673 365 355

Tổng tài sản 11.645 10.987 10.443

Vay & nợ ngắn hạn 1.054 1.054 1.054

Phải trả người bán 611 361 437

Nợ ngắn hạn khác 359 356 357

Tổng nợ ngắn hạn 2.023 1.771 1.848

Vay & nợ dài hạn 4.812 3.850 2.796

Các khoản phải trả khác 41 41 41

Vốn chủ sở hữu 4.768 5.325 5.758

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 11.645 10.987 10.443

Phân tích Dupond

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

Dupont

Biên LN ròng 17,0% 19,0% 16,3%

Vòng quay TS 1 1 1

ROAA 9,5% 10,2% 9,2%

ĐBTC điều chỉnh 3 2 2

ROAE 25,3% 23,0% 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% 11,3% 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%) (9,2%) (1,3%)

Tăng trưởng LN từ HĐKD (5,2%) (3,7%) (16,2%)

Tăng trưởng LN ròng (28,2%) 1,5% (15,4%)

Tăng trưởng EPS (32,9%) 1,5% (15,4%)

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 4.168 4.231 3.580

Giá trị sổ sách/cp (VND) 17.408 19.440 21.020

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 

Lê Mai Thùy Linh – Trưởng nhóm 

Email: linh.lemai@vndirect.com.vn 
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