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CTCP KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM (PGS) 

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

VND15.600 VND19.300 9,6% MUA Hàng tiện ích 
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Chúng tôi đánh giá PGS sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức độ 

trung bình trong 5 năm tới. Cổ phiếu hấp dẫn hơn khi nhìn ở 

khía cạnh định giá (P/B đang <1 trong khi các tài sản vẫn sinh 

lời) và tỷ suất cổ tức/cổ phiếu 9,6% ở giá hiện tại. Phù hợp với 

chiến lược MUA thụ động và hưởng cổ tức.  

Sau khi thoái vốn khỏi CNG Việt Nam, động lực tăng trưởng của 

PGS đến từ mảng kinh doanh khí CNG tại PGS mẹ với hai khách 

hàng lớn Samsung CE và Thép Nam Kim. Trong tương lai, nếu 

khu phức hợp Samsung CE hoạt động tối đa, mức tiêu thụ có thể 

chiếm đến ¼ tổng sản lượng cung cấp CNG của PGS. Dự báo giai 

đoạn 2016-2020, doanh thu và lợi nhuận gộp mảng CNG sẽ tăng 

trưởng với tốc độ trung bình khoảng 8,8% và 6%/năm. 

Dự báo công ty sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức trung bình. 

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần năm 2016 sẽ đạt 4.927 tỷ đồng 

(-17,3% yoy). LNST 2016 ở mức 350 tỷ đồng, nếu loại trừ lợi nhuận 

tài chính bất thường, LNST cốt lõi đạt 101 tỷ đồng (giảm 9,3% yoy). 

Năm 2017, ước tính doanh thu thuần đạt 5.425 tỷ đồng (+10,1% 

yoy). LNST đạt 107 tỷ đồng (-69,4% yoy), tăng 5,9% yoy nếu không 

tính lợi nhuận tài chính bất thường. EPS 2017 đạt 1.640 đồng/cp. 

Cổ phiếu PGS đã giảm giá khá mạnh về mức định giá hấp dẫn. 

Tại mức giá hiện nay, cổ phiếu PGS có P/B 0,8x (nghĩa là cổ phiếu 

giao dịch dưới giá trị sổ sách, trong khi các tài sản của công ty vẫn 

cho hiệu quả sinh lời) và có tỷ suất cổ tức/cổ phiếu 1 năm tới 9,6%. 

Công ty có lịch sử trả cổ tức tiền mặt khá đều đặn trong 5 năm qua.  

Do đó chúng tôi nhận thấy PGS phù hợp với chiến lược MUA thụ 

động. Mức giá mục tiêu theo mô hình FCFF của chúng tôi là 19.300 

đồng/cổ phần (cao hơn 23,7% so với mức giá hiện tại), tương ứng 

với P/E cốt lõi là 12,7x và P/B năm 2016 là 0,9x. 

Biến động giá khí đầu ra (phụ thuộc vào giá dầu) và chính sách giá 

khí đầu vào phụ thuộc vào PVGAS là rủi ro hoạt động lớn nhất của 

PGS hiện nay. 

 

 

Ngày 04/08/2016 

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 (VNDVND) 18,700 

Thấp nhất 52 tuần (VNDVND) 13,246 

KLGDBQ (3thg) 34,921tr 

Thị giá vốn (tỷ VNDVND) 795 

SLCP đang lưu hành (tr) 49.7 

Free float (%) 47 

Beta 1,32 

 

 

Cơ cấu cổ đông 
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GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP 

CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South) tiền thân 

là Xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền Nam được thành lập 

năm 2000, trực thuộc Petro Vietnam Gas (PVGAS). 

 
   Nguồn: PGS, VNDIRECT 

Cơ cấu cổ đông của công ty không tập trung, cổ đông nhỏ lẻ chiếm 

đa số. Halley Sicav là cổ đông nước ngoài lớn nhất chỉ sở hữu 8%, 

các cổ đông nước ngoài khác chiếm 1,7%. Vì vậy PV GAS tuy chỉ 

năm giữ 35,26% nhưng về cơ bản nắm giữ quyền kiểm soát đối với 

toàn bộ hoạt động của công ty. PV GAS là nhà cung cấp khí đầu vào 

cho PGS thông qua đường ống dẫn khí của công ty con PV GAS D 

(PGD) và trên thực tế ban quản trị cũng như chính sách kinh doanh 

của PGS vẫn chịu sự giám sát của PV GAS. 

CẤU TRÚC MỚI CỦA CÔNG TY KỂ TỪ QUÝ 2/2016 

Theo kế hoạch tái cấu trúc của tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), 

PGS sẽ không còn hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con. 

Trong Quý 1/2016, PGS đã thoái toàn bộ 55,2% tỷ lệ sở hữu tại 

CNG Vietnam và chuyển đổi 2 công ty 100% vốn là VTGAS và PV 

Gas Saigon thành chi nhánh trực thuộc kể từ đầu Quý 2/2016. 

Cơ cấu hoạt động mới của PGS kể từ Quý 2/2016 

 
   Nguồn: PGS 

Việc tái cấu trúc công ty sẽ có hai tác động đến việc lập Báo cáo tài 

chính của PGS (1) Công ty không còn hợp nhất BCTC của CNG Việt 

Nam kể từ Quý 2/2016 (2) tài sản và Kết quả hoạt động kinh doanh 

của 2 công ty con VTGas và PVGas Saigon sẽ được trình bày trên 

BCTC công ty mẹ kể từ Quý 2/2016. 
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Hai hoạt động chính của PGS là phân phối khí hóa lỏng (LPG) và khí 

thiên nhiên nén (CNG), chiếm 98% doanh thu. Phần còn lại đến từ 

hoạt động kinh doanh bình khí gas dân dụng và xăng, dầu nhớt. 

Nguồn khí đầu vào của PGS được cung cấp chủ yếu từ 2 nhà máy 

GPP Dinh Cố và Nhà máy lọc dầu Dung Quất bằng xe bồn và thông 

qua đường ống khí thấp áp của công ty này, hiện tại nguồn nhập 

khẩu chưa đáng kể. 

Chuỗi giá trị ngành khí 

 
      Nguồn: VNDIRECT 

Phân phối LPG – Đứng trước áp lực cạnh tranh ngày một lớn 

Hoạt động kinh doanh LPG nằm ở công ty mẹ PGS và 2 chi nhánh 

VTGas và PVGas Saigon. Khí LPG sau khi được hóa lỏng được vận 

chuyển đến các kho chứa của PGS, 34% sản lượng sau đó được 

tiêu thụ tại dưới dạng LPG rời (bán dưới dạng xe bồn cho khách 

hàng công nghiệp, khách hàng mua LPG để chiết nạp) và 66% sản 

lượng được bán dưới dạng bình LPG 12 kg và 45kg (PGS sở hữu 

hơn hai triệu bình khí LPG (loại 12kg-45kg) chiếm khoảng 13-14% 

tổng số bình trên thị trường) và hàng năm đưa ra thị trường khoảng 

300.000 bình mới. 

PGS là một trong những công ty có hệ thống cơ sở hạ tầng kinh 

doanh LPG lớn nhất trong cả nước. PGS vận hành 34 trạm chiết nạp 

LPG với công suất 290.000 tấn/năm từ khu vực Đà Nẵng cho đến 

Cà Mau (trong đó PGS sở hữu 16 trạm) và sở hữu 4 kho chứa với 

tổng công suất 7.700 tấn, chiếm khoảng 11,5% tổng công suất cả 

nước. 

Hệ thống trạm chiết nạp LPG của PGS  Hệ thống kho chứa LPG của PGS 

 

 

 

Nguồn: PGS     Nguồn: PGS 
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Hoạt động kinh doanh LPG là hoạt động kinh doanh truyền thống từ 

khi thành lập của công ty với doanh thu và lợi nhuận gộp của công ty 

luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu và lợi nhuận gộp (năm 

2015 vẫn chiếm tới 67% và 56%). 

Trong 5 năm qua, đi cùng với xu hướng sử dụng khí gas trong gia 

đình và làm chất đốt công nghiệp, sản lượng tiêu thụ LPG của công 

ty có mức tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng trung bình 

15,3%/năm. Tuy nhiên, kể từ 2014 khi giá khí đi xuống thì các nhà 

nhập khẩu đã đẩy mạnh nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội 

địa tăng mạnh mẽ. Chính áp lực cạnh tranh lớn đã khiến PGS chưa 

mở rộng được mạng lưới bán hàng. Năm 2015, thị phần của công ty 

chỉ chiếm 12,5% cả nước so với 15% của 2014 và 19% của năm 

2013. 

Thị phần LPG trong nước của PGS  Tăng trưởng kinh doanh LPG của PGS qua các năm 

 

 

 

      Nguồn: PGS, VNDIRECT      Nguồn : PGS, VNDIRECT 

Áp lực cạnh tranh lớn sẽ khiến các công ty phải gia tăng tỷ lệ chiết 

khấu và do đó biên lợi nhuận gộp trong tương lai có xu hướng giảm 

dần. Chúng tôi cho rằng sự sáp nhập của các công ty trong mảng 

kinh doanh LPG là xu hướng tất yếu trong thời gian tới. 

Hoạt động kinh doanh CNG – nhu cầu tăng trong xu hướng tiêu 

thụ mới 

Tiêu thụ khí CNG tại Việt Nam có mức tăng trưởng ấn tượng với tốc 

độ trung bình trong những năm qua đạt 11%/năm. Thị phần cung 

cấp khí CNG trong nước khá cô đặc. Cụ thể, trước tháng 08/2015 

toàn bộ sản lượng được tiêu thụ tại thị trường miền Nam do PGS và 

công ty con CNG Việt Nam chi phối 100% thị phần. Năm 2015, hai 

công ty chiếm đến 98,3% thị phần cả nước, 1,7% thị phần còn lại 

thuộc về PV Gas North (PVG) với sản lượng chưa đáng kể 3,1 triệu 

m3 và được tiêu thụ tại thị trường miền Bắc. 
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Sản lượng CNG và thị phần của các công ty trong cả nước 

 

   Nguồn: PGS, VNDIRECT 

Sau giai đoạn tăng trưởng 2010-2014, doanh thu mảng CNG của 

các công ty PGS và CNG Việt Nam bắt đầu suy giảm từ năm 2015 

khi giá dầu và khí thế giới đi xuống. Tuy nhiên lợi nhuận gộp giảm 

với tốc độ chậm hơn nhờ vị thế độc quyền về phân phối khí CNG tại 

Việt Nam. 

Hoạt động kinh doanh khí CNG của PGS  

Hoạt động kinh doanh khí CNG được PGS phát triển từ năm 2010. 

PGS sở hữu 3 trạm chiết nạp CNG tại khu công nghiệp Hiệp Phước, 

khu công nghiệp Phú Mỹ I và khu công nghiệp Mỹ Xuân, tổng công 

suất các trạm chiết nạp này đạt 180 triệu m3/năm. Nguồn khí thiên 

nhiên được cung cấp từ công ty mẹ PV GAS, sau khi được nén nạp 

vào các xe bồn chuyên dụng sẽ được vận chuyển trực tiếp đến các 

trạm giải nén đặt tại khu vực khách hàng. 

Từ năm 2011, hoạt động kinh doanh CNG của PGS có mức tăng 

trưởng 8,4%/năm về sản lượng. Doanh thu có mức tăng trưởng 

trung bình 4,7%/năm và đạt 917 tỷ đồng năm 2015. Tỷ suất lợi 

nhuận gộp luôn đạt mức cao (từ 42% đến 53%). Tiêu thụ chính của 

công ty đến từ nhóm khách hàng sắt thép (Thép Pomina, Nam Kim, 

Tôn Hoa Sen). Bên cạnh đó công ty còn có các nhóm khách hàng 

thực phẩm (Vinacafe Biên Hòa, Ajinomoto,..) và nhóm khách hàng 

khác (Samsung, Bột giặt Lix, Bột giặt Net,…). 

Hoạt động kinh doanh khí CNG của CNG Việt Nam giai đoạn 

2011-2015 

PGS sở hữu cổ phần chi phối tại công ty con CNG Việt Nam và hợp 

nhất KQKD của công ty này kể từ năm 2010 (tỷ lệ sở hữu năm 2015 

là 55,2%). Giai đoạn 2011-2015, CNG Việt Nam có tốc độ tăng 

trưởng sản lượng 15,4%/năm và đóng góp từ 46-54% doanh thu hợp 

nhất mảng CNG và 12-15% tổng doanh thu thuần hợp nhất. Chế 

biến thực phẩm và vật liệu là hai nhóm khách hàng lớn nhất của 

công ty, tiêu biểu gồm có URC, CocaCola, Nestle, Vinamilk, Trung 

Nguyên, Vigalcera, Thép Việt Đức, Gạch Đồng Tâm, ToTo, Kumho 

tyre. 

Năm 2015, sản lượng tiêu thụ khí CNG của công ty con CNG Việt 

Nam đạt 95,2 triệu m3, cao hơn 7,3% so với sản lượng của công ty 

mẹ PGS. Doanh thu tương ứng đạt 950 tỷ đồng, cao hơn 3,6% trong 

khi lợi nhuận gộp đạt 233 tỷ đồng, chỉ bằng 48,7% của công ty mẹ 

Title:
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PGS. Nguyên nhân lợi nhuận mảng CNG của CNG Việt Nam thấp 

hơn của công ty mẹ PGS là do (i) được hưởng chính sách giá khí 

đầu vào tốt hơn CNG Việt Nam và (ii) PGS được đăng ký là công ty 

thương mại, giá vốn hoạt động kinh doanh khí của PGS chỉ bao gồm 

chi phí mua khí và không bao gồm chi phí khấu hao, nhân công,… 

như CNG Việt Nam. Nếu loại bỏ các chi phí khấu hao và nhân công, 

biên lợi nhuận gộp của CNG Việt Nam năm 2015 ở mức 37%, vẫn 

thấp hơn 52,1% của công ty mẹ PGS. 

Việc thoái vốn khỏi CNG Việt Nam đem lại cho PGS một khoản lợi 

nhuận bất thường lớn trong năm 2016 nhưng cũng sẽ khiến công ty 

mất khoảng 1,000 tỷ đồng doanh thu và 50-60 tỷ đồng LNST mỗi 

năm, tương ứng với khoảng 16% doanh thu và 55% LNST hợp nhất. 

Đồng thời, PGS cũng sẽ không còn vị thế độc quyền về phân phối 

khí CNG tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, nhờ chính sách trong 

cùng tập đoàn, CNG Việt Nam sẽ không cạnh tranh trực tiếp với 

những khách hàng tiềm năng của PGS.  

Chúng tôi đánh giá khả quan về triển vọng tăng trưởng mảng CNG 

trong tương lai với những động lực chính sau: 

- Nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng. CNG có lợi thế về chi phí trên 1 

đơn vị nhiệt lượng (mmBTU) so với các sản phẩm truyền thống 

như dầu DO, FO, LPG hay biomass, đặc biệt là đối với các 

khách hàng có quy mô lớn có vị trí gần các trạm giải nén. Chúng 

tôi nhận thấy xu hướng chuyển đổi sang sử dụng khí CNG trong 

ngành công nghiệp thực phẩm, vật liệu xây dựng, vận tải, khu 

công nghệ cao,… và đặc biệt là ngành thép (gần đây có Thép 

Thái Nguyên chuyển sang sử dụng khí, Tôn Hoa Sen và Thép 

Nam Kim mở rộng công suất). Dự báo tiêu thụ khí CNG tại Việt 

Nam năm 2016 sẽ tăng trưởng ở mức 25% (trong đó, tăng 

trưởng chính đến từ thị trường miền Bắc với mức tăng 11 lần, 

tăng trưởng tại thị trường phía nam vào khoảng 10%). 

- Biên lợi nhuận gộp sẽ vẫn ở mức cao. Thị trường CNG tại 

Việt Nam được dự báo duy trì độ tập trung cao và chưa có thêm 

đối thủ cạnh tranh mới. Nguyên nhân là do đặc tính vật lý nên xe 

bồn chuyên dụng chỉ vận chuyển trong khoảng cách 150-200km 

từ trạm nén trong khi đầu tư hệ thống đường ống dẫn khí là rất 

tốn kém. 

Doanh thu và lợi nhuận gộp mảng CNG của PGS và CNG Việt Nam qua các năm 

 

   Nguồn: PGS, VNDIRECT 
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NĂM 2015 – TIÊU THỤ LPG ỔN ĐỊNH, MỞ RỘNG MẢNG CNG  

Năm 2015 là năm đầu tiên từ khi thành lập doanh thu thuần của 

công ty giảm (-21% yoy), chỉ đạt 5.956 tỷ đồng do giá bán ra trung 

bình giảm theo giá dầu. LNST cổ đông công ty mẹ đạt 111 tỷ đồng (-

20,6% yoy). 

Diễn biến doanh thu thuần và lợi nhuận gộp qua các năm  

 

   Nguồn: VNDIRECT 

Lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp các mảng CNG và LPG phân theo công ty 

 

   Nguồn: PGS, VNDIRECT 

Trong năm chi phí bán hàng tăng mạnh khiến lợi nhuận giảm so với 

năm trước. Cụ thể, EPS năm 2015 đạt 1.409 đồng/cổ phần. 

KQKD 6T2016 tích cực 

Kết thúc 6 tháng, doanh thu thuần
1
 PGS giảm 11,7% yoy, đạt 2.244 

tỷ đồng do giá khí giảm, mặc dù sản lượng tăng trưởng khá tích cực. 

Trong đó, doanh thu thuần mảng LPG và CNG đạt lần lượt 1.864 và 

330 tỷ đồng, giảm lần lượt 4,2% và 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Biên lợi nhuận gộp mảng CNG Quý 2/2016 cải thiện mạnh. Cụ thể, 

biên lợi nhuận gộp đạt 64,1% so với 39,3% của cùng kỳ năm ngoái 

và 28,2% của Quý 1/2016. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6T2016 đạt 

292 tỷ đồng (gấp 3,6 lần cùng kỳ), do LN bất thường từ việc thoái 

toàn bộ 55,2% vốn góp tại công ty con CNG Việt Nam. 

                                                           
1
 Chúng tôi đã cộng thêm doanh thu thuần của các công ty con PVGAS Saigon và 

VTGAS trong Quý 1/2016 để việc so sánh đồng nhất. 

Title:

Source:
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Loại trừ các thu nhập và chi phí tài chính bất thường trong nửa đầu 

năm, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 51.6 tỷ 

đồng (-21,1% yoy), kết quả này tăng 55% so với cùng kỳ nếu loại trừ 

lợi nhuận từ CNG Việt Nam. 

Khách hàng lớn đẩy mạnh tiêu thụ CNG trong nửa cuối năm 

Sản lượng LPG cả năm dự báo đạt mức kế hoạch. Cạnh tranh 

trên thị trường LPG rất khốc liệt. Chúng tôi nhận thấy PGS tiếp tục 

chưa thể gia tăng thị phần (11% cả nước) đối với mảng kinh doanh 

LPG trong 6T2016. Chúng tôi cho rằng khi PGS chưa tìm kiếm được 

một đối tác tiềm năng để sáp nhập thì thị phần mảng LPG sẽ khó có 

thể cải thiện trong thời gian tới, trong khi việc tự đầu tư mở rộng sẽ 

khó đem lại hiệu quả. Dự báo sản lượng sẽ đạt kế hoạch đề ra trong 

năm nay là 248.000 tấn (+5,2% yoy).  

Tăng trưởng trong năm của công ty đến từ mảng kinh doanh 

CNG. Khu phức hợp Samsung CE đi vào vận hành từ tháng 3/2016 

tuy đóng góp chưa đáng kể vào sản lượng tiêu thụ của PGS nửa 

đầu năm nhưng sẽ tăng lên đáng kể trong nửa cuối năm. Hiện tại 

Samsung CE cam kết một mức sản lượng tiêu thụ khoảng 1,25 triệu 

m3/tháng). Ngoài ra nhà máy thép Nam Kim mở rộng từ Quý 4/2016 

sẽ tiêu thụ khoảng 0,6-0,8 triệu m3/tháng. Với sự tham gia của 

Samsung CE và Nhà máy thép Nam Kim mở rộng, chúng tôi ước 

tính sản lượng CNG trong năm nay có thể đạt 106 triệu m3 (vượt 

17,8% so với kế hoạch 90 triệu m3). 

Về doanh thu thuần năm 2016, với dự báo sản lượng như trên cùng 

ước tính giá bán trung bình LPG và CNG giảm 7% và 32,5% chúng 

tôi dự phóng doanh thu thuần sẽ đạt 4.927 tỷ đồng (-17,3% yoy).  

Doanh thu, lợi nhuận gộp, LNST  năm 2016  

 

Nguồn: VNDIRECT 

Chúng tôi giữ nguyên tỷ lệ chi phí QLDN 2,9% trên doanh thu và ước 

tính tỷ lệ chi phí bán hàng ở mức 13,4% doanh thu, cao hơn 12,1% 

năm ngoái do chúng tôi cho rằng công ty phải tiếp tục đẩy mạnh 

khâu tiếp thị bán hàng trong bối cảnh cạnh tranh trong thị trường 

LPG nội địa ngày càng tăng. 

Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2016 ở mức 350 tỷ đồng 

Nếu loại trừ lợi nhuận tài chính bất thường, LNST đạt 101 tỷ đồng (-
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9,3% yoy, thấp hơn mức giảm của doanh thu do ảnh hưởng của 

khoản truy thu thuế trong năm 2015). 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN VỌNG DÀI HẠN 

Về đầu tư và sử dụng tiền nhàn rỗi 

Trong năm 2016, PGS chi khoảng 110 tỷ đồng cho việc đầu tư mở 

rộng kho chứa và nâng công suất các trạm chiết nạp. Việc đầu tư 

mới tại một số khu vực trọng điểm cùng với dự báo giá dầu ổn định 

nửa cuối năm cũng là yếu tố tích cực cho tình hình kinh doanh của 

công ty trong nửa cuối năm.  

Về cổ tức, mức cổ tức năm 2016 là 30% (lợi suất cổ tức 19% tính 

trên giá đóng cửa ngày 03/08/2016) bằng tiền mặt bao gồm 15% từ 

hoạt động kinh doanh chính và 15% từ lợi nhuận tài chính bất 

thường. Công ty đã chi trả trong Quý 2/2016 21% cổ tức bằng tiền 

bao gồm đợt 2 năm 2015 (6%) và đợt 1/2016 (15%). Hiện tại PGS 

nắm giữ khoản tiền mặt khá lớn (400 tỷ đồng), nhiều khả năng PGS 

sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2016 (15% bằng tiền) trong nửa còn lại của 

năm 2016. Ngoài ra, mua cổ phiếu quỹ cũng là phương án mà công 

ty có nhắc tới. 

Triển vọng dài hạn 

Đại diện công ty cho biết, hiện nay công ty đang cân nhắc phương 

án tiếp tục phát triển thị phần bằng cách mua lại một doanh nghiệp 

kinh doanh LPG khác. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, thị 

trường kinh doanh LPG có biên lợi nhuận ngày càng giảm do sự 

tham gia mạnh mẽ của các nhà nhập khẩu, khiến triển vọng sáp 

nhập trở lên khó khăn hơn. 

Khả năng phục hồi SL tiêu thụ khí CNG sau khi thoái vốn tại CNG Việt Nam 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Trong tương lai, nếu khu phức hợp Samsung CE tiêu thụ tối đa có 

thể chiếm đến ¼ công suất cung cấp CNG của PGS. Sự tham gia 

của Samsung CE từ giữa năm 2016 và Nhà máy mới của thép Nam 

Kim kể từ Quý 4/2016, đảm bảo mức tăng trưởng sản lượng CNG 

của PGS ở mức 8%/năm cho giai đoạn 2016-2020. 

Ước tính năm 2017, PGS đạt 5.425 tỷ đồng doanh thu thuần 

(+10,1% yoy). LNST đạt 107 tỷ đồng (-69,4% yoy), tăng 5,9% nếu 

không tính lợi nhuận tài chính bất thường. EPS tương ứng đạt 1.640 

đồng/cp. 

Giai đoạn 2016-2020, dự báo doanh thu và lợi nhuận gộp mảng 

CNG sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 8,8% và 6%/năm, 

nhanh hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu và lợi nhuận 

gộp toàn công ty (ở mức 5,8% và 4,9%). Đến năm 2020, sản lượng 

CNG tiêu thụ sẽ bằng 79% sản lượng hợp nhất năm 2015 và lợi 

Năm

Sản lượng CNG 

(hợp nhất)

Sản lượng CNG 

(PGS)

Sản lượng CNG 

(CNG Việt Nam)

Tỷ lệ sản lượng 

CNG (PGS)/SL hợp 

nhất năm 2015

2015 184 89 95 100,0%

2016 106 106 - 57,6%

2017 118 118 - 63,9%

2018 125 121 - 68,2%

2019 132 129 - 71,8%

2020 145 137 - 79,0%
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nhuận gộp sẽ bằng 78% lợi nhuận gộp hợp nhất trước khi thoái vốn 

tại CNG Việt Nam. 

Khả năng phục hồi DT và LN gộp mảng CNG sau khi thoái vốn tại CNG Việt Nam 

 

   Nguồn: PGS, VNDIRECT 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tính thanh khoản 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Chỉ số thanh toán hiện hành của doanh nghiệp (0,9x) chưa ở mức 

an toàn so với trung bình ngành Việt Nam (1,5x). Nguyên nhân là do 

khoản phải trả của doanh nghiệp ở mức cao, chiếm tới 65% nợ ngắn 

hạn. Số ngày phải trả của công ty có xu hướng tăng trở lại từ 2014 

nhờ chính sách ưu đãi của PV GAS trong giai đoạn giá khí đi xuống. 

Đây vừa là lợi thế lớn nhưng cũng là rủi ro lớn do đầu vào của công 

ty phụ thuộc quá nhiều hai nhà cung cấp trong nước. 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Ngược lại với xu hướng cải thiện số ngày phải trả, số ngày phải thu 

có xu hướng tăng lên kể từ năm 2012 do công ty phải tăng chính 

sách ưu đãi đối với khách hàng và đại lý kinh doanh LPG để giữ thị 

phần. 

Đòn bẩy tài chính 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Chỉ số nợ vay chịu lãi trên vốn chủ sở hữu (35% năm 2015) có xu 

hướng giảm dần kể từ 2011 (101%) do công ty chủ trương giảm dư 

nợ vay chịu lãi giúp tăng tính thanh khoản và giảm khá mạnh gánh 

nặng lãi vay. Dự báo dư nợ chịu lãi/VCSH của doanh nghiệp sẽ tiếp 

tục giảm và duy trì ở mức 25% do PGS không có kế hoạch mở rộng 

lớn trong những năm tới khi mảng LPG bước vào giai đoạn tăng 

trưởng chậm và công suất các trạm giải nén khí CNG vẫn đáp ứng 

được nhu cầu trong vài năm tới.  

  

Năm
Doanh thu 

hợp nhất

Doanh thu 

(PGS)

Doanh thu 

(CNG VN)

Tỷ lệ DT/DT 

hợp nhất 2015

LNG (hợp 

nhất)

LNG 

(PGS)

LNG 

(CNG VN)

Tỷ lệ LNG/LNG 

hợp nhất 2015

2015 1779 829 950 100,0% 710 477 233 100,0%

2016 709 709 207 39,9% 438 438 - 61,7%

2017 790 774 - 44,4% 472 472 - 66,5%

2018 833 806 - 46,8% 476 476 - 67,0%

2019 858 841 - 48,3% 466 466 - 65,6%

2020 995 940 - 55,9% 553 553 - 77,9%

2011 2012 2013 2014 2015

Khả năng thanh toán hiện hành (x) 0,9        0,9        1,1        1,0        0,9        

Khả năng thanh toán nhanh (x) 0,9        0,8        0,9        0,9        0,8        

2011 2012 2013 2014 2015

Số ngày phải thu 38,0                   33,1            35,6            42,3            48,3            

Số ngày phải trả 73,2                   62,9            62,0            73,7            87,3            

Sô ngày tồn kho 8,0                     6,7             10,3            11,2            12,5            

2011 2012 2013 2014 2015

EBIT/I 3,8                      2,9             5,0             8,2             8,6             

EBITDA/(I+Capex) 1,1                      2,7             3,7             1,9             1,8             

Nợ vay/VCSH 1,0                      0,8             0,5             0,4             0,4             
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Khả năng sinh lời 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Kể từ năm 2011, lợi nhuận gộp của công ty được cải thiện khi mảng 

kinh doanh CNG với biên lợi nhuận cao tăng trưởng rõ nét. Tuy 

nhiên LNST của công ty có xu hướng giảm dần, đi kèm với đó là sự 

suy giảm của các chỉ số sinh lời. Một số nguyên nhân có thể kể ra 

như sau (1) sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí bán hàng và quản lý 

doanh nghiệp (2) sự sụt giảm doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi khi 

lãi suất đi xuống (3) thuế suất TNDN hiệu lực tăng lên do năm 2014 

là năm cuối cùng PGS được giảm 50%, năm 2014 và 2015 công ty 

cũng phải nộp bổ sung số thuế TNDN (40 tỷ đồng) cho các năm 

2011, 2012, 2014 đối với phần đầu tư kinh doanh CNG không được 

ưu đãi. Từ năm 2016, công ty nộp thuế TNDN theo thuế suất 20%. 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của mảng CNG sẽ tiếp tục ở 

mức cao trong những năm tiếp theo và đủ bù đắp sự sụt giảm của 

biên lợi nhuận mảng LPG. Thêm vào đó, thuế suất TNDN ổn định sẽ 

giúp lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng ổn định hơn. 

ĐỊNH GIÁ 

Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF 

Chúng tôi dự phóng sản lượng LPG sẽ tăng trung bình 2%/năm 

trong khi sản lương CNG sẽ tăng 19,5% trong năm 2016 và trung 

bình 8%/năm cho 4 năm tiếp theo cho đến năm 2020. 

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được chúng tôi dự phóng 

trung bình ở mức 12,7% và 2,9% trong 5 năm tới. Giá bán LPG và 

CNG được chúng tôi dự phóng dựa trên giá hợp đồng tương lai theo 

CME Group. Giá LPG đầu vào được tính thả nổi theo giá dầu FO 

trong khi giá khí CNG được tính dựa trên dự báo về giá khí bán ra 

của PVGAS. 

Bảng định giá FCFF  

 

   Nguồn: VNDIRECT 

2011 2012 2013 2014 2015

Tăng trưởng lợi nhuận gộp (yoy) 139,9% 2,4% 11,4% 4,7% -1,6%

Biên lợi nhuận gộp 16,7% 15,4% 15,9% 15,3% 19,0%

Biên LNTT 6,8% 4,0% 4,0% 3,3% 3,8%

Biên LNST 4,1% 2,4% 2,6% 1,9% 1,9%

ROAE 31,1% 19,5% 20,8% 15,1% 12,2%

ROAA 8,3% 4,9% 6,0% 4,5% 3,8%

EPS pha loãng điều chỉnh (đồng/cổ phần) 4.769      3.258    3.861    3.025    2.402    

Cổ tức bằng tiền (đồng/cổ phần) 2.300      1.200    1.500    1.500    2.100    

2011 2012 2013 2014 2015

Tỷ lệ chi phí bán hàng và QLDN/Doanh thu 8,6% 10,1% 11,5% 11,8% 15,0%

Thuế suất thuế TNDN hiệu lực 12,8% 18,3% 15,3% 27,4% 26,6%

Giả định Giá trị Ghi chú

Beta 1,32 Beta cổ phiếu 1 năm gần nhất

Lãi suất phi rủi ro 7% Lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm

Phần bù rủi ro thị trường 10,6%
Phần bù rủi ro tại thị trường Mỹ đã điều chỉnh 

cho thị trường Việt Nam

Chi phí vốn chủ sở hữu (re) 21%

Chi phí sử dụng nợ (rd) 5,9%

WACC 15,8%

Tăng trưởng dài hạn 3%

Giá trị vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 967.123

SLCPLH (triệu cổ phiếu) 50

Giá trị cổ phiếu (đồng/cổ phần) 19.342



 
 

 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  12 

Phương pháp bội số so sánh P/E 

Nhóm so sánh P/E 

 
Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT 

PGS hiện đang giao dịch ở mức P/E 4 quý gần nhất ở mức 3,5x. 

Nếu loại trừ thu nhập tài chính bất thường thì mức P/E của cổ phiếu 

ở mức 8.0x (chưa trừ quỹ khen thưởng phúc lợi), thấp hơn so với 

bội số so sánh của các công ty cùng ngành trong khu vực (10,4x). 

RỦI RO, HẠN CHẾ 

Với việc nắm giữ 35,26% tỷ lệ sở hữu tại PGS. Các quyết định của 

ĐHCĐ công ty đều phụ thuộc vào PV GAS. Trên thực tế, PV GAS 

vẫn là cổ đông chi phối mọi hoạt động, chính sách kinh doanh cũng 

như nguồn khí đầu vào của PGS. Việc chỉ có các công ty trong cùng 

tập đoàn kinh doanh khí CNG khiến thị trường mất tính cạnh tranh tự 

do và PGS không phát huy hết tiềm năng về cơ sở hạ tầng. 

Hiện tại, nguồn khí đầu vào của PGS vẫn phụ thuộc vào các nhà 

máy trong nước (thuộc PV OIL và PV GAS). Chính sách giá khí thay 

đổi sẽ là rủi ro lớn về giá thành đối với PGS nếu trong tương lai nếu 

PGS không đa dạng hóa nguồn cung cấp. 

Mảng kinh doanh LPG ngày càng đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn, 

đến từ các nhà sản xuất và cung ứng LPG nước ngoài. Nạn sang 

chiết gas lậu, ăn cắp vỏ bình gas gây tổn thất tài sản cho các nhà 

sản xuất bình khí đồng thời làm mất thị phần một cách nhanh chóng. 

Mảng kinh doanh CNG vẫn còn đang gặp khó khăn trong việc định vị 

sản phẩm trong thị trường có nhiều nhiên liệu thay thế. Nhiên liệu 

thay thế như LPG, biomass có xu hướng được sử dụng khi giá khí 

tăng lên do các sản phẩm này có tính cơ động hơn và không yêu cầu 

gần các trạm giải nén được đầu tư sẵn. 

  

Tên công ty Quốc gia
Trailing 

P/E (x)
Vốn hóa ROA (%) ROE (%)

Ea Technique M B Malaysia 13,9 125 12,4 36,6

Laugfs Gas Plc-V Sri Lanka 11,2 95 6,0 15,8

Rukun Raharja Pt Indonesia 9,8 66 5,6 14,0

Intl Gas Pdt Shp Việt Nam 7,9 19 7,9 13,8

Petrolimex Gas J Việt Nam 7,3 28 4,4 13,3

Siamgas & Petro Thái Lan 11,8 389 4,1 13,1

Eastern Gases Ấn Độ 15,2 7 3,9 11,5

Kaztransoil Jsc Kazactan 7,8 1.022 8,1 10,2

Pv Gas North Jsc Việt Nam 9,6 10 1,7 5,7

China Suntien-H Trung Quốc 15,1 383 0,7 2,3

Trung bình 10,4 214 6,0 11,2

PGS Việt Nam 3,5 38 9,7 24
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Định giá   

  

 

  

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  

  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 5.956 4.927 5.425

Giá vốn hàng bán (4.827) (4.011) (4.459)

Chi phí quản lý DN (173) (143) (158)

Chi phí bán hàng (718) (660) (673)

LN hoạt động thuần 238 113 135

EBITDA thuần 483 264 245

Chi phí khấu hao (246) (151) (110)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 238 113 135

Thu nhập lãi 11 397 11

Chi phí tài chính (28) (77) (22)

Thu nhập ròng khác 7 9 9

TN từ các Cty LK & LD

LN trước thuế 227 442 134

Thuế (62) (93) (27)

Lợi ích cổ đông thiểu số (53) 0 0

LN ròng 111 350 107

Thu nhập trên vốn 111 350 107

Cổ tức phổ thông (105) (150) (75)

LN chưa phân phối 6 200 32

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VND) 12-15A 12-16E 12-17E

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 147      553      88        

Lợi nhuận trước thuế 227      442      143      

Điều chỉnh các khoản

Khấu hao tài sản cố định 246      151      110      

Các khoản dự phòng (3)         (10)       -       

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (12)       (19)       (11)       

Chi phí lãi vay 28        26        22        

Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi VLĐ 485      590      264      

Tăng, giảm các khoản phải thu 292      (33)       (90)       

Tăng, giảm hàng tồn kho 42        12        (20)       

Tăng, giảm các khoản phải trả (524)     54        (34)       

Tăng, giảm chi phí trả trước (14)       48        16        

Tiền lãi vay đã trả (29)       (26)       (22)       

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (64)       (93)       (27)       

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (41)       -       -       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (202)     (97)       (70)       

Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ (242)     (120)     (80)       

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 3           -       -       

Tiền thu hồi cho vay 27        -       -       

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -       13        -       

Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 10        10        10        

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (156)     (303)     (194)     

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 28        (100)     (66)       

Tiền chi trả nợ gốc vay (39)       (53)       (53)       

Tiền chi trả nợ thuê tài chính (155)     (150)     (75)       

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -       (0)         (0)         

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (211)     153      (176)     

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 620      409      562      

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 409      562      387      

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 409 562 387

Đầu tư ngắn hạn 13 0 0

Các khoản phải thu ngắn hạn 660 692 782

Hàng tồn kho 146 135 155

Các tài sản ngắn hạn khác 62 50 55

Tổng tài sản ngắn hạn 1.291 1.439 1.379

Tài sản cố định 834 670 699

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 523 389 428

Tổng tài sản 2.647 2.498 2.506

Vay & nợ ngắn hạn 343 293 273

Phải trả người bán 884 822 860

Nợ ngắn hạn khác 137 129 133

Tổng nợ ngắn hạn 1.364 1.245 1.267

Vay & nợ dài hạn 96 46 0

Các khoản phải trả khác 118 118 118

Vốn chủ sở hữu 890 1.089 1.121

Lợi ích cổ đông thiểu số 179 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 2.647 2.498 2.506

Phân tích Dupond

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

DuPont

Biên LN ròng 1,9% 6,6% 1,5%

Vòng quay TS 2 2 2

ROAA 3,8% 12,6% 3,3%

ĐBTC điều chỉnh 3 3 2

ROAE 12,2% 32,8% 7,4%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 40 51 53

Số ngày nắm giữ HTK 11 12 13

Số ngày phải trả tiền bán 67 75 70

Vòng quay TSCĐ 7 7 8

ROIC 7,4% 22,7% 5,9%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 1 1

Khả năng thanh toán nhanh 1 1 1

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 0

Vòng quay tiền (15) (11) (5)

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (20,4%) (17,3%) 10,1%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (11,4%) (52,5%) 19,8%

Tăng trưởng LN ròng (20,6%) 191,3% (74,7%)

Tăng trưởng EPS (34,9%) 170,2% (74,7%)

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 2.402 6.490 1.640

Giá trị sổ sách/cp (VND) 17.798 21.788 22.427

Cổ tức / cp (VND) 2.100 3.000 1.500
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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. 
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