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Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 
 
Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.900 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.200 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 549.015 

Thị giá vốn (tỷ VND) 895 

SL CP đang lưu hành 49.998.794 

  

Cổ đông lớn 

Tên cổ đông % sở hữu 

Tổng công ty Khí Việt Nam  35,26% 

Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital  5,98% 

Halley Sicav-Halley Asian 
Prosperity 

9,46% 

 

Doanh thu và LNST 2012 - 2015 
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Doanh thu thuần LNST 

Nhận định của VNDIRECT 

Chúng tôi vừa có buổi gặp gỡ với PGS và cập nhật những thông tin 

mới nhất về doanh nghiệp. Với lượng tiền mặt khá dồi dào thu từ 

khoản thoái vốn tại CNG Việt Nam, PGS có nhiều khả năng nâng 

cao năng lực mở rộng thị trường. Loại trừ thu nhập tài chính bất 

thường, PGS đang được giao dịch với mức P/E 10,2x, cao hơn 

trung bình ngành là 9,5x. 

Cập nhật tình hình kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016  

Q1/2016, doanh thu thuần của PGS đạt 1.229 tỷ đồng, giảm 14% so 

với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm trong khi giá vốn hàng bán 

cộng với các chi phí bán hàng và quản lý không giảm khiến cho lợi 

nhuận trước thuế của hoạt động kinh doanh chính hợp nhất chỉ đạt 

33,2 tỷ, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên nhờ doanh 

thu tài chính khá lớn chủ yếu đến từ việc PGS thoái vốn toàn bộ 

55,2% vốn góp tại công ty con là CTCP CNG Việt Nam, lợi nhuận 

sau thuế hợp nhất tăng mạnh lên 191 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần cùng 

kỳ. Theo thông tin đã được công bố, PGS đã ghi nhận doanh thu tài 

chính 342 tỷ đồng từ thương vụ này. 

PGS cho biết, do vấp phải sự cạnh tranh của các nhà cung cấp gas 

dân dụng, doanh thu và biên lợi nhuận gộp mảng kinh doanh LPG 

dân dụng giảm so với cùng kỳ. Đây là những nguyên nhân khiến lợi 

nhuận gộp Q1/2016 giảm 16,3% so với cùng kỳ. 

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lũy kế 5 tháng đầu năm của công 

ty mẹ ước đạt 2.120 và 347 tỷ đồng (bao gồm 291 tỷ đồng lợi nhuận 

tài chính từ bán công ty con CNG, cổ tức và phân bổ hết phần còn 

lại của lợi thế thương mại), hoàn thành 41,5% và 84% kế hoạch 

năm. 

Triển vọng 1H2016 

Trong khi sản lượng LPG tiêu thụ của công ty mẹ khá ổn định kể từ 

đầu năm với 19.200 tấn/tháng, tình hình tiêu thụ CNG bắt đầu khả 

quan hơn kể từ đầu Q2/2016. Ước tính 6 tháng đầu năm sản lượng 

CNG tiêu thụ đạt 46 triệu m3, đạt 51% kế hoạch năm. 

Trạm giải nén khí CNG tại tổ hợp Samsung CE là bước đệm để 

công ty mở rộng mạng lưới khách hàng tại khu vực này. Với mức 

tiêu thụ CNG hiện tại đạt khoảng 7-8 triệu m3/tháng, chúng tôi ước 

tính sản lượng CNG trong năm nay có thể đạt 94-95 triệu m3 (vượt 

khoảng 5% so với kế hoạch 90 triệu m3). 

Kể từ Q2/2016, các công ty con VTGAS và PVGAS Saigon được 

chuyển thành chi nhánh và kết quả kinh doanh sẽ được ghi nhận 

trên Báo cáo tài chính công ty mẹ. Trong khi đó, CNG không còn là 

công ty con và sẽ không được hợp nhất trên báo cáo tài chính của 

PGS. Theo đó, ước tính trong Q2/2016, doanh thu toàn công ty đạt 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM (PGS) 

 Cập nhật thông tin thăm doanh nghiệp 
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1.172 tỷ đồng (-18,1% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt mức 21 tỷ 

đồng (-51,9% yoy). Doanh thu lũy kế ước tính 1H2016 đạt 2.401 tỷ 

đồng (-11,7% yoy) và lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 284,5 tỷ đồng, 

trong đó lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 53,4 

tỷ đồng (-41,4% yoy). 

Triển vọng dài hạn và kế hoạch sử dụng dòng tiền nhàn rỗi 

Việc thoái vốn tại công ty CNG Việt Nam có thể khiến lợi nhuận của 

công ty giảm khoảng 50 tỷ đồng một năm, tuy nhiên chúng tôi đánh 

giá hoạt động của công ty vẫn tăng trưởng trong dài hạn. Điểm nhấn 

hiện tại là lượng khí CNG cung cấp cho khách hàng sẽ tăng 10% 

trong năm nay và 20-30% trong các năm tới. Việc bổ sung kho chứa 

và nâng cấp công suất chiết nạp LPG tại một số khu vực trọng điểm 

cùng với diễn biến đi lên của giá dầu cũng là yếu tố tích cực cho tình 

hình kinh doanh của công ty trong nửa cuối năm. 

Hiện công ty vẫn chưa có kế hoạch đối với khoản tiền thu về từ việc 

bán công ty con CNG ngoại trừ việc giảm dư nợ vay dài hạn thêm 

50 tỷ trong năm nay. Đại diện công ty cho biết, hiện nay công ty 

cũng đang cân nhắc phương án tiếp tục phát triển thị phần bằng 

cách mua lại một doanh nghiệp khác. Mua cổ phiếu quỹ cũng là một 

phương án khác mà công ty có nhắc tới. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất 

Chỉ tiêu (triệu đồng) Q1/2015 2015 Q1/2016 

Doanh thu thuần       1.431.047   5.956.348   1.229.020  

Lợi nhuận gộp         258.257   1.129.254      216.195  

Biên lợi nhuận gộp 18% 19% 18% 

Chi phí bán hàng và QLDN         205.637      891.623      201.702  

Doanh thu tài chính             6.639        10.647      273.390  

Chi phí tài chính             7.348        28.148        32.423  

LNTT           53.142      226.931      257.701  

LNST           43.513      164.596      191.353  

Biên lợi nhuận sau thuế 3% 3% 16% 
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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. 

--------------------------------------------------------- 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Phân tích 

Email: hieu.nguyen@vndirect.com.vn 

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Chuyên môn 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Lê Mai Thùy Linh – Trưởng nhóm 

Email: linh.lemai@vndirect.com.vn 

Nguyễn Ngọc Quyết – Chuyên viên Phân tích 

Email: quyet.nguyenngoc@vndirect.com.vn 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 – Nguyễn Thượng Hiền – Hà Nội 

Điện thoại: +844 3972 4568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: http://www.vndirect.com.vn 
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