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Theo Bộ Công Thương (MOIT), Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn
thiếu điện từ năm 2021 do nhu cầu điện tăng mạnh với tăng
trưởng kép ước đạt 8.9% trong giai đoạn 2020-2026. Mỗi loại
nguồn điện sẽ có triển vọng và xu hướng khác nhau.

Quy hoạch điện VIII (QHĐ mới nhất) khuyến khích phát triển điện
khí và các nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời), là những
nguồn năng lượng phù hợp cho xu hướng phát triển bền vững của
đất nước. Dự thảo cũng đưa ra kế hoạch bắt đầu chuyển dịch
sang các nhà máy điện sử dụng LNG. Điều này sẽ mang lại rất
nhiều lợi thế cho POW, khi POW đang sở hữu hai dự án điện sử
dụng LNG nhập khẩu đó là nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.

Hình 1: Tỷ trọng công suất lắp đặt các nguồn điện và tỷ lệ tăng trưởng
kép (CAGR tương ứng giai đoạn 2020-45

 

Trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi trong mức tiêu thụ
điện năng sẽ có lợi cho các nhà máy nhiệt điện của POW. Khi dịch
Covid được kiểm soát, mức phụ tải điện sẽ tăng trở lại đặc biệt tại
miền Nam (nơi các nhà máy điện khí của POW hoạt động) và tại
các khu công nghiệp. 
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EVN là đơn vị thu mua điện duy nhất của các nhà máy điện, do
đó sức mạnh đàm phán của EVN khá lớn, liên quan đến việc
quyết định giá bán, sản lượng thu mua... từ đó ảnh hưởng đến
biên lợi nhuận của nhà sản xuất.

Bộ Công Thương hiện đang nghiên cứu giải pháp để phát triển
thị trường điện cạnh tranh, theo đó dự kiến chia làm 4 giai
đoạn:  
+ Giai đoạn 1 (2020-2021) là giai đoạn chuẩn bị cho thị trường
bán lẻ điện cạnh tranh vào năm 2022-2023.
+ Giai đoạn 2 (2022-2023) là giai đoạn khách hàng sử dụng
điện lớn tham gia mua điện từ thị trường giao ngay.
+ Giai đoạn 3 (2024-2025), khách hàng sử dụng điện lớn lựa
chọn đơn vị bán lẻ điện. Giai đoạn này, chỉ mở rộng nhóm
khách hàng sử dụng điện lớn đủ điều kiện được tham gia mua
điện trên thị trường điện giao ngay.
+ Giai đoạn 4 (sau 2025) sẽ phát triển mở rộng thị trường bán
lẻ điện. Từ sau 2025, người dân muốn tham gia vào thị trường
bán lẻ điện mới có thể lựa chọn đơn vị bán lẻ điện.

Theo kế hoạch dự kiến như trên thì việc EVN độc quyền vẫn sẽ
tiếp tục trong nhiều năm tới.

Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam PVPower (POW) được
thành lập vào năm 2007 và chuyển đổi sang mô hình công ty cổ
phần từ tháng 7 năm 2018. Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí VN chiếm
79.94% cơ cấu cổ đông của POW. Doanh nghiệp hiện đang vận
hành 7 nhà máy điện gồm 4 nhà máy điện khí, 2 nhà máy thủy
điện và 1 nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất lắp đặt
4,205 MW, chiếm hơn 6% tổng công suất nguồn điện của hệ
thống năm 2020. 
Điện khí vẫn đóng góp tỷ trọng chính trong sản lượng điện của PV
Power, chiếm 60.26% tổng sản lượng của DN năm 2020. Với quy
mô công suất các nhà máy nhiệt điện khí đạt 2,700 MW, PV
Power đang là DN sản xuất nhiệt điện khí lớn nhất cả nước
(chiếm 28% tổng thị phần điện khí).  

PVPower là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực điện khí hiện nay. Hai dự
án quan trọng đang trong quá trình xây dựng của POW là Nhơn Trạch
3&4, là dự án sử dụng nhiên liệu LNG đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi
cho rằng Điện Khí sẽ thay thế cho Điện Than trong tương lai do ít ô
nhiễm hơn và vận hành ổn định hơn so với Năng lượng tái tạo (NLTT).
Do đó, các doanh nghiệp nhiệt điện khí dự báo được hưởng lợi nhờ xu
hướng này. 

Chúng tôi cho rằng cổ phiếu POW phù hợp để đầu tư tích sản đều đặn.
Luận điểm tích cực chính của chúng tôi bao gồm: (1) Nhu cầu điện tăng
trưởng nhanh trong một quốc gia đang phát triển; (2) Tiềm năng
tăng trưởng dài hạn từ nhà máy Nhơn Trạch 3&4; (3) Cơ cấu tài
chính cải thiện và Định giá hợp lý

Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như: (1)
Năng lực đàm phán của đối tác đầu ra lớn; (2) Rủi ro biến động giá
nguyên vật liệu và thời tiết và (3) Nợ vay dự kiến tăng mạnh phục vụ
xây dựng nhà máy mới.

Khuyến cáo: Nội dung này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn đầu tư – Công ty CP chứng khoán VNDIRECT. Báo cáo này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư của CTCP 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. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong Báo
cáo này trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của công ty được đề cập trong Báo cáo.
 
Tuyên bố về mâu thuẫn lợi ích: Chuyên viên phụ trách báo cáo này hiện không nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu POW, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN TỪ NHÀ MÁY
NHƠN TRẠCH 3&4

RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ
THỜI TIẾT

03 NỢ VAY DỰ KIẾN TĂNG MẠNH PHỤC VỤ NHÀ MÁY
MỚI

NHU CẦU ĐIỆN TĂNG TRƯỞNG NHANH TRONG
MỘT QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN01

ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

POW- Tích lũy để tăng trưởng

CƠ CẤU TÀI CHÍNH CẢI THIỆN VÀ ĐỊNH GIÁ HỢP
LÝ

NĂNG LỰC ĐÀM PHÁN CỦA ĐỐI TÁC ĐẦU RA
LỚN

Dự án Nhơn Trạch 3&4 sẽ là hai dự án trọng điểm của
POW và là động lực chính cho tiềm năng tăng trưởng
của Doanh nghiệp trong dài hạn. Chúng tôi hy vọng
rằng Nhơn Trạch 3&4 sẽ được triển khai đúng tiến độ
vào Quý 4/2021 và sẽ đi vào hoạt động trong Q4/2023
(NT3) và Q2/2024 (NT4). VNDIRECT RESEARCH dự
phóng hai nhà máy này sẽ đóng góp khoảng 35% tổng
doanh thu của Doanh nghiệp vào năm 2025.  
Hình 3 : Đóng góp Doanh thu cho POW của hai nhà máy
Nhơn Trạch 3&4

Rủi ro về thiếu hụt nguyên liệu đầu vào là rủi ro lớn với POW
khi danh mục nhà máy nhiệt điện chiếm 93% tổng công suất
của DN, việc khởi động lại lò rất tốn kém và mất nhiều thời
gian nên thông thường hoạt động đốt lò của các nhà máy nhiệt
điện phải diễn ra liên tục và chỉ dừng để phục vụ cho công tác
bảo dưỡng, sửa chữa. 
Rủi ro về thiếu nhiên liệu than của POW được giảm thiểu nhờ
vào các hợp đồng cung cấp than dài hạn với Vinacomin. Tuy
nhiên, giá khí tăng cao và được dự báo sẽ tăng ít nhất đến
cuối năm sẽ khiến chi phí đầu vào tăng, ảnh hưởng đến biên
lợi nhuận gộp của DN, đặc biệt là khi điện khí vẫn đóng góp tỷ
trọng chính trong sản lượng điện của POW. Giá khí dự báo sẽ
tiếp tục tăng ít nhất đến hết năm do giá khí thường tăng mạnh
vào mùa đông khi nhu cầu tăng ở Châu Âu và Bắc Mỹ, 2 khu
vực sử dụng khí lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, rủi ro đến từ thay đổi thời tiết. Năm 2020 xảy ra
hiện tượng La Nina với cường độ mạnh dần từ giữa năm,
cùng với đó là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 làm giảm
nhu cầu sử dụng điện trên toàn hệ thống. Thủy điện được ưu
tiên huy động do chi phí thấp, đồng thời giảm huy động từ các
loại hình phát điện khác, trong đó có các nhà máy nhiệt điện
của POW. Theo Viện nghiên cứu Quốc tế về Khí hậu và Xã
hội, xác xuất xảy ra La Nina tăng dần từ 30-50% trong nửa
cuối năm 2021. Bên cạnh đó, trong mùa mưa, sản lượng huy
động từ các nhà máy thủy điện tăng cao, làm giảm giá điện
trên thị trường điện cạnh tranh, đồng thời cũng làm giảm nhu
cầu huy động điện tới từ các nhà máy nhiệt điện trong đó có
các nhà máy của POW. 
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Với tổng mức đầu tư 34,000 tỷ đồng cho Nhơn Trạch 3&4, hội
đồng quản trị có kế hoạch cấp vốn với tỷ trọng 30% từ vốn chủ
sở hữu và 70% từ vay nợ. Do đó, trong giai đoạn 2022-2025,
các khoản vay dài hạn sắp tới sẽ gây áp lực lên tỷ lệ đoàn bẩy
của POW. Theo dự phóng của VNDIRECT RESEARCH, tổng
vay nợ sẽ tăng mạnh lên hơn 31,000 tỷ đồng vào năm 2026.
Bên cạnh đó tỷ lệ nợ trên vốn chủ và nợ trên tài sản cũng đạt
đỉnh tại mức 0.31 và 0.64 vào năm 2026. Tuy nhiên, áp lực sẽ
giảm dần từ năm 2027 khi khoản vay sẽ được phân bổ thanh
toán cũng với chi phí tài chính sẽ giảm đi.

Hình 5: Dự phóng tỷ lệ đòn bẩy tài chính giai đoạn 2021-2030

Nguồn: POW, TVĐT VNDIRECT tổng hợp 

Hoạt động sản xuất của POW tương đối ổn định trong nửa đầu
năm 2021 với DT thuần đạt mức 15,624 tỷ đồng, LNTT đạt 1,628
tỷ đồng (+4.9% svck). Bên cạnh sự cải thiện đến từ chi phí bán
hàng và chi phí quản lý DN giảm, chi phí tài chính của POW 
 giảm 41% svck, tiếp tục đà giảm trong nhiều kỳ trở lại đây. Đây
là kết quả của việc DN tập trung trả nợ vay, làm lành mạnh
cơ cấu tài chính.

Với việc các nhà máy đi vào hoạt động ổn và lịch trả nợ dài hạn
đều qua các năm, cấu trúc vốn của POW trở nên lành mạnh hơn,
đòn bẩy tài chính (A/E) giảm dần qua các năm, từ mức 2,8 năm
2014 xuống chỉ còn 1,73 năm 2020. Với dòng tiền và lịch trình trả
nợ ổn định sẽ góp phần giúp cho tình hình tài chính của POW
được cái thiện mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong thời gian tới khi nhà
máy Nhơn Trạch 3&4 bắt đầu được triển khai, những khoản nợ
tài chính có thể lại tăng lên.

Hình 4: Tổng nợ vay tài chính/ VCSK của POW giai đoạn 2014-2020

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, dự thảo QHĐ 8

Do nguồn khí trong nước ngày càng suy giảm, nguồn
nguyên liệu đầu vào cho 2 nhà máy Nhơn Trạch 3&4 sẽ
chủ yếu được nhập khẩu. Nguồn nguyên liệu đầu vào
này sẽ chủ yếu là LNG nhập khẩu từ kho LNG Thị Vải
(PVGAS làm chủ đầu tư và quản lý). Hiện tại, quá trình
xây dựng kho cảng LNG Thị Vải đang hoàn thành giai
đoạn 1 và dự kiến đi vào hoạt động từ Q2/22.Việc dự
án này hoàn thành đúng tiến độ sẽ đảm bảo được
nguồn nhiên liệu ổn định cho Nhơn Trạch 3&4 khi hai
nhà máy đi vào hoạt động. 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Với mức giá đóng cửa ngày 15/9 là 11,800, Cổ phiếu POW đang
giao dịch với mức P/E 11.5x. VNDIRECT RESEARCH đưa ra dự
phóng tăng trưởng EPS của POW trong các năm 2021/22/23 lần
lượt là 5.1%, 14.7% và 22.4%. Với những rủi ro giảm giá thấp và
tăng trưởng doanh thu ổn định, POW là một cổ phiếu phù hợp
với phương pháp tích sản dài hạn.


