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Tổng Công ty Điện lực Dầu khí   
Hiệu quả các nhà máy điện sẽ dần cải thiện  

■ POW là nhà sản xuất điện khí dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong năm 
2018 và có tiềm năng hưởng lợi từ thiếu hụt điện năng tại Việt Nam.  

■ Dự phóng năm 2020-21F của chúng tôi cao hơn 6-8% so với bình quân thị 
trường do chúng tôi kỳ vọng sự cải thiện của nhà máy Vũng Áng 1 (VA1).  

■ Báo cáo định giá lần đầu với giá mục tiêu 18.334 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 
cổ phiếu đến từ hiệu suất tốt hơn của nhà máy VA1 từ Q2/2019.  

 

Nhà sản xuất điện khí dẫn đầu tại Việt Nam  
POW sở hữu công suất lắp đặt đạt 4.205MW với danh mục đa dạng các loại hình nhà máy 

điện. Năm 2018, doanh nghiệp đứng thứ 4 về thị phần sản lượng (21.700 triệu kWh) sau 

EVN, GENCO 1 và GENCO 3 nhưng đứng đầu về độ hiệu quả trong vận hành các nhà 

máy nhiệt điện khí với hiệu suất hoạt động đạt 62,9% so với mức 62,5% của GENCO 3. 

Tiềm năng hưởng lợi từ nguy cơ thiếu điện ở miền Nam Việt Nam 
Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng nguồn cung điện ở mức 3,4% (CAGR), chậm hơn tăng 

trưởng nhu cầu ở mức 9,0% trong giai đoạn 2019-21F, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt điện ở 

miền Nam. Do hầu hết các nhà máy của POW đặt tại khu vực miền Nam, chúng tôi ước 

tính hiệu suất của các nhà máy này cải thiện lên mức 63,9% trong 2019-21F so với mức 

62,9% trong năm 2018. Đồng thời, chúng tôi cho rằng vấn đề thiếu khí sẽ được giải quyết 

dần nhờ các mỏ khí mới và khí tự nhiên nhập khẩu. 

Cơ hội để cải thiện vị thế trong thị trường phát điện cạnh tranh 
Chúng tôi cho rằng POW có lợi thế cạnh tranh so với các nhà máy điện khác nhờ: 1) các 

nhà máy thủy điện có thể gặp điều kiện thời tiết bất lợi (El Niño) trong năm 2019; 2) việc 

loại bỏ giá khí theo cơ chế trong bao tiêu có thể khiến cho chi phí gia tăng đối với các nhà 

máy nhiệt điện khí khác; 3) các nhà máy nhiệt điện mới sẽ giúp tăng giá bán điện trên thị 

trường cạnh tranh khi các nhà máy này tham gia thị trường điện từ sau năm 2020. 

Tăng trưởng EPS ước đạt 16,6% trong giai đoạn 2018-21F 
So với bình quân dự báo của thị trường, chúng tôi kỳ vọng hiệu quả và lợi nhuận cao hơn 

đến từ nhà máy VA1 trong 2020-21. Chúng tôi ước tính ¾ các nhà máy nhiệt điện khí của 

POW sẽ khấu hao toàn bộ trong 2019-20, giúp cho biên LNG của các nhà máy này ước 

tính tăng 2,4 điểm %. Ngoài ra, POW sẽ trả hầu hết các khoản nợ của nhà máy nhiệt điện 

khí trong 2019-21, giúp giảm chi phí lãi vay.  

Báo cáo lần đầu, khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 18.334 đồng/cp  
Giá mục tiêu 18.334 đồng/cp được đưa ra dựa trên hai phương pháp chiết khấu dòng tiền 

và định giá so sánh theo EV/EBITDA với tỷ trọng bằng nhau. Chúng tôi khuyến nghị Mua 

trên cơ sở: 1) vị thế vững chắc của POW trong ngành điện và 2) triển vọng tích cực về lợi 

nhuận trong năm 2019. Động lực tăng giá đến từ hiệu suất cao hơn kỳ vọng của nhà máy 

VA1 từ Q2/2019 do các tổ máy đã hoàn tất bảo trì trong cuối năm ngoái và đầu năm nay. 

Rủi ro giảm giá bao gồm nguy cơ thiếu nguồn cung khí và than nghiêm trọng hơn và lãi 

suất tăng mạnh.  
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   Việt Nam 

MUA 

Consensus ratings*: Mua 8 Giữ 0 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND15.450 

Giá mục tiêu:   VND18.334 

Giá mục tiêu cũ: N/A 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 18,7% 

CGS-CIMB / Consensus: 4,4% 
  

Reuters: POW.HM 

Bloomberg: POW VN 

Thị giá vốn: US$1.547tr 

 VND36.181.916tr 

GTGD bình quân: US$1,27tr 

 VND29.631tr 

SLCP đang lưu hành: 2.342tr 

Free float: 6,0% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/a  

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 8,4 -4,6 10,4 

Tương đối (%) 6,5 -4,1 10,6 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
PVN 79,9 
Norges Bank 1,7 
Khác 18,3 
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Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 29.710             32.662             33.548             39.444             41.221             

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 7.967               7.120               7.157               7.066               7.127               

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 2.233               1.921               2.610               2.891               3.043               

EPS cốt lõi (VNĐ) 954                  820                  1.115               1.235               1.300               

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 108% -14% 36% 11% 5%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 16,20               18,83               13,86               12,51               11,89               

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) -                   -                   -                   -                   -                   

Tỷ suất cổ tức 0% 0% 0% 0% 0%

EV/EBITDA (lần) 7,48                 7,59                 6,80                 6,59                 6,72                 

P/FCFE NA 28,5                 NA 324,5               244,8               

P/B (lần) 1,45                 1,48                 1,33                 1,20                 1,09                 

ROE 9,1% 7,8% 10,1% 10,1% 9,6%

CIMB/consensus EPS 1,03                 1,08                 1,06                 
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Hiệu quả các nhà máy điện sẽ dần cải thiện 

Doanh nghiệp dẫn đầu về nhiệt điện khí tại Việt Nam  

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (POW) được niêm yết trên sàn Upcom vào tháng 

6/2018 và chuyển sang sàn HOSE vào tháng 1/2019 trong bối cảnh ngành điện 

lực Việt Nam đang tái cơ cấu. POW hiện sở hữu 8 nhà máy điện trên cả nước, 

với tổng công suất phát là 4.205MW (~8,8% công suất hệ thống quốc gia tại thời 

điểm cuối năm 2018). Doanh nghiệp cũng là một trong những nhà sản xuất điện 

lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 10% thị phần điện sản xuất trong năm 2018. 
 

Hình 1: Các nhà máy điện của POW (2018) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 
 

Hình 2: Sản lượng điện của các nhà sản xuất trong năm 2018  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Công suất lắp đặt nhiệt điện lớn thứ hai cả nước  

So với các nhà sản xuất điện khác, cơ cấu sản xuất điện của POW chủ yếu là 

nhiệt điện khí với công suất lắp đặt 2.700MW (~64,2% tổng công suất tại thời 

điểm cuối năm 2018) trong khi nhiệt điện than và thủy điện lần lượt chiếm 28,5% 

và 7,3%. 

POW có công suất lắp đặt nhiệt điện khí lớn thứ hai sau Tổng Công ty Phát điện 

3 (PGV VN, Không khuyến nghị; GENCO3) với công suất lắp đặt là 2.930MW (tại 

thời điểm cuối năm 2018). Tuy nhiên, các nhà máy nhiệt điện khí của POW trẻ 

hơn với thời gian hoạt động từ 7-10 năm, so với các nhà máy nhiệt điện khí khác 

ở Việt Nam là 11-20 năm. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng doanh nghiệp trong tương 

lai sẽ soán ngôi của GENCO 3 nhờ các dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 

và 4 sắp tới (NT3, NT4). Theo kế hoạch của doanh nghiệp, hai nhà máy nhiệt 

điện này sẽ sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu và có công suất lắp 

đặt 750MW mỗi nhà máy. Các nhà máy này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động thương 

mại trong giai đoạn 2022-23F, giúp POW nâng tổng công suất nhiệt điện khí lên 

xấp xỉ 4.200MW và trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nhiệt điện khí 

tại Việt Nam. 

Nhà máy Viết tắt Loại hình Công suất 

(MW)

Năm đi vào hoạt 

động

Chi phí đầu 

tư (tỷ đồng)

Tỷ lệ sở hữu 

của POW

Cà Mau 1 CM1 Nhiệt điện khí 750            2008 6.571            100%

Cà Mau 2 CM2 Nhiệt điện khí 750            2008 6.153            100%

Nhơn Trạch 1 NT1 Nhiệt điện khí 450            2008 6.344            100%

Nhơn Trạch 2 NT2 Nhiệt điện khí 750            2011 11.355          59%

Hủa Na HN Thủy điện 180            2013 7.092            84%

Dakdrinh DD Thủy điện 125            2014 5.921            95%

Nậm Cắt NC Thủy điện 3               2014 117               94%

Vũng Áng 1 VA1 Nhiệt điện than 1.200         2015 33.651          100%

EVN
11%

GENCO3
16%

GENCO1
15%

POW
10%

GENCO2
8%

Vinacomin
4%

Khác
36%
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Hình 3: Công suất lắp đặt theo loại hình của POW (2018) Hình 4: Doanh thu theo loại hình nhà máy của POW (2018) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

  

Hình 5: Công suất lắp đặt của POW so với các doanh nghiệp 

khác (2018, MW) 

Hình 6: Cơ cấu sản lượng điện của POW so với các doanh 

nghiệp khác (2018, tr. kWh) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

Các nhà máy nhiệt điện khí của POW đứng đầu về hiệu suất 
hoạt động trong năm 2018  

Trong 3 năm qua (2016-18), hiệu suất hoạt động trung bình của các nhà máy 

nhiệt điện khí của POW đạt 65,5%, thấp hơn một chút so với các nhà máy nhiệt 

điện khí của GENCO 3 (~65,9%). Nếu không tính CM1 và CM2, hiệu suất hoạt 

động của NT1 và NT2 cao hơn nhiều so với các nhà máy điện khác ở miền Nam. 

Cụ thể, NT1 và NT2 ghi nhận hiệu suất hoạt động trung bình lần lượt đạt 78,0% 

và 72,5% trong giai đoạn 2016-18 so với mức 71,1% của tổ hợp điện Phú Mỹ.  

Do tình trạng thiếu nguồn cung khí ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy điện 

Bà Rịa trong năm 2018 nên POW đã vượt GENCO 3 để trở thành nhà máy nhiệt 

điện khí hiệu quả nhất tại Việt Nam với hiệu suất hoạt động 62,9% trong 2018. 
 

Hình 7: Hiệu suất hoạt động các nhà máy nhiệt điện khí của POW so với GENCO 3 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, GENCO 3 

 

 

Nhiệt điện khí
64%

Thủy điện
7%

Nhiệt điện than
29%

Nhiệt điện khí
74%

Thủy điện
3%

Nhiệt điện than
23%

Title:

Source:

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

4.205

6.429

4.233

6.551

POW GENCO 1 GENCO 2 GENCO 3

Nhiệt điện khí Thủy điện Nhiệt điện than Nhiệt điện dầu khí

Title:

Source:

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

21.007

32.238

17.155

33.158

POW GENCO 1 GENCO 2 GENCO 3

Nhiệt điện khí Thủy điện Nhiệt điện than

Công suất (MW) 2016 2017 2018 Bq. 2016-18

POW 2.700                                71,5% 62,2% 62,9% 65,5%

CM1 & 2 1.500                                61,8% 58,1% 54,9% 58,3%

NT1 450                                  90,4% 69,3% 74,4% 78,0%

NT2 750                                  79,5% 66,0% 72,1% 72,5%

GENCO 3 2.930                                69,3% 66,0% 62,5% 65,9%

Phú Mỹ 2.540                                73,3% 70,7% 69,4% 71,1%

Bà Rịa 390                                  43,0% 35,9% 17,3% 32,1%
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POW sẽ hưởng lợi từ nguy cơ thiếu hụt điện trong 
những năm tới   

Nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao  

Lượng tiêu thụ điện tăng nhanh trong bối cảnh công nghiệp hóa và Việt Nam hội 

nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Trong 10 năm qua, lượng tiêu thụ điện tăng hơn 

2,5 lần, từ 74,8TWh trong năm 2009 lên 192,7TWh trong năm 2018 (nguồn: GSO) 

và tương ứng với mức tăng trưởng kép 11,1%, gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng 

GDP của Việt Nam. 

Dựa trên giả định tăng trưởng GDP 7,0% trong giai đoạn 2016-2025F, Viện Năng 

lượng Việt Nam ước tính nhu cầu về điện sẽ tăng 9,0% mỗi năm trong giai đoạn 

2019-21F và 8,6% mỗi năm trong giai đoạn 2021-25F. Vì vậy, lượng tiêu thụ điện 

ước tính sẽ đạt 229,7TWh vào năm 2020F và khoảng 347,5TWh vào năm 2025F. 
  

Hình 8: Lượng tiêu thụ điện ở Việt Nam tăng nhanh (2009-2025F) Hình 9: Lượng tiêu thụ điện theo đối tượng khách hàng (2016) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, TỔNG CỤC THỐNG KÊ, VIỆN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM ƯỚC 

TÍNH 
   NGUỒN: VND RESEARCH, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) 

  

Việt Nam sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện trong 2020-
30F vì nguồn cung tăng chậm hơn nhiều so với nhu cầu  

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, công suất điện của Việt Nam cần đạt 60.000MW 

vào năm 2020F và 96.500MW vào năm 2025F, theo quy hoạch điện VII điều chỉnh 

(QHĐ VII điều chỉnh). Vào cuối năm 2018, tổng công suất lắp đặt đạt 47.900MW 

(nguồn: EVN). Theo QHĐ VII điều chỉnh, tổng công suất của các nhà máy điện 

trong kế hoạch lên tới 12.100MW trong giai đoạn 2018-20F và 36.500MW trong 

giai đoạn 2020-25F, trong đó dự kiến sẽ có 29.200MW của các nhà máy nhiệt 

điện than được đưa vào vận hành trong 7 năm tới. 

Tuy nhiên, theo thống kê của chúng tôi, chỉ có 7 nhà máy nhiệt điện than với tổng 

công suất 8.040MW hiện đang được xây dựng (xem Phụ lục về các dự án điện 

đang và sẽ triển khai – Hình 43). Với tiến độ xây dựng hiện tại, chúng tôi cho rằng 

Chính phủ sẽ không đạt được mục tiêu về cơ sở hạ tầng sản xuất điện vào năm 

2020F. Dựa trên thống kê hiện tại, chúng tôi ước tính nguồn cung sẽ tăng trưởng 

chỉ khoảng 3,4% mỗi năm trong giai đoạn 2019-21F, khá thấp so với mức tăng 

9,0% của nhu cầu tiêu thụ điện. Việc đầu tư bị trì hoãn trong bối cảnh nhu cầu 

tăng mạnh có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt điện và theo chúng tôi, điều này sẽ 

giúp các nhà máy chưa hoạt động với công suất tối đa sẽ có sản lượng tiêu thụ 

cao hơn cũng như giá bán điện trên thị trường cạnh tranh có cơ hội tăng lên.  
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Hình 10: Công suất lắp đặt theo loại hình nhà máy điện (2018 và 

2025F)* 

Hình 11: Ước tính của chúng tôi về nguồn cung điện so với kế 

hoạch của Chính phủ (MW, 2015-2020F) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, QHĐ VII điều chỉnh * Vòng trong: 2018, vòng ngoài: 2025F    NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, QHĐ VII ĐIỀU CHỈNH 

  

Dự trữ điện năng sẽ giảm trong giai đoạn 2019-21F  

Tỷ lệ dự trữ điện năng của Việt Nam (chênh lệch giữa công suất lắp đặt và mức 

phụ tải đỉnh) theo ước tính của chúng tôi là khoảng 27% trong năm 2018. Tuy 

nhiên, có sự khác biệt lớn giữa tỷ lệ dự trữ và áp lực cung-cầu điện tại khu vực 

miền Nam do 1) thủy điện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn điện ở khu vực 

phía Bắc và 2) nguồn cung điện miền Bắc được truyền tải vào miền Nam do nhu 

cầu lớn hơn ở khu vực miền Nam. Ngoài ra, chúng tôi dự báo việc chậm trễ trong 

việc hoàn thành các dự án điện mới tại miền Nam sẽ dẫn đến sự sụt giảm mạnh 

trong tỷ lệ dự trữ điện năng trong các năm tới.  

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hệ thống điện có thể sẽ không đáp ứng 

đủ nhu cầu và tình trạng thiếu điện có thể xảy ra ở miền Nam trong giai đoạn 

2021-30F. Cụ thể, theo EVN, mỗi nhà máy nhiệt điện than công suất 1.200MW ở 

miền Nam bị chậm tiến độ xây dựng sẽ dẫn đến thiếu hụt thêm 7,2-7,5TWh mỗi 

năm, mức này tương đương với khoảng 4% nhu cầu tiêu thụ điện cả nước năm 

2018. 
  

Hình 12: Công suất lắp đặt toàn hệ thống và tỷ lệ dự trữ điện 

năng (2011-21F) 

Hình 13: Nhu cầu tiêu thụ điện theo khu vực (2018) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, EVN    NGUỒN: VND RESEARCH, EVN 
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Hiệu suất hoạt động các nhà máy nhiệt điện của POW dự kiến 
sẽ cải thiện trong giai đoạn 2019-21F  

Như đã đề cập ở trên, để giảm nguy cơ thiếu điện, phần lớn nhà máy điện mới 

sẽ phải nằm ở miền Nam. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng chậm hơn kế hoạch có thể 

gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng ở khu vực này. Vì vậy, chúng tôi cho rằng các 

nhà máy nhiệt điện khí của POW với vị trí đặc biệt quan trọng với nguồn cung 

điện tại miền Nam sẽ có cơ hội để gia tăng hiệu suất hoạt động khi xảy ra tình 

trạng thiếu điện. 

Chúng tôi ước tính sản lượng của các nhà máy này sẽ tăng 1,0% mỗi năm trong 

giai đoạn 2019-21F so với mức tăng trưởng kép -0,2% trong giai đoạn 2014-18 

do: 1) điều kiện thủy văn kém thuận lợi cho các nhà máy thủy điện trong năm 

2019F khi hiện tượng El Niño được Viện Nghiên cứu Quốc tế về Khí hậu và Xã 

hội (IRI) dự báo sẽ mạnh hơn, nhất là từ Q2 năm nay; 2) tình trạng thiếu điện 

được dự báo ở miền Nam trong bối cảnh rủi ro thiếu khí sẽ giảm thiểu dần nhờ 

phát triển các mỏ khí mới cho nhà máy điện NT1 & 2 và thỏa thuận nhập khẩu 

khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Không niêm yết, PVN) và Petronas (Không 

niêm yết) (Malaysia) để cung cấp khí cho nhà máy điện CM1 & 2. 
  

Hình 14: Dự báo về xác suất xảy ra hiện tượng El Niño (05/2019-

11/2019) 

Hình 15: Sản lượng ước tính các nhà máy nhiệt điện khí của 

POW (2018-2023F) 

 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, IRI    Lưu ý: Nhà máy NT1 & 2 sẽ có đợt bảo dưỡng lớn trong năm 2022 

   NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 

Việc thiếu hụt nguồn khí sẽ dần được tháo gỡ 

Phát triển các mỏ khí mới sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thiếu khí 
đối với các nhà máy NT1 và NT2  

Trong nửa cuối năm 2018, các nhà máy điện NT1 và NT2 không hoàn thành kế 

hoạch sản xuất do sự suy giảm nguồn khí và sự cố đường ống tại các mỏ khí ở 

bể Nam Côn Sơn. Năm 2019 cũng sẽ là một năm đầy thách thức vì trữ lượng khí 

đang có chiều hướng suy giảm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá tích cực về 

triển vọng ngắn hạn của nguồn cung khí nhờ sản lượng bổ sung từ các dự án 

mới như Phong Lan Dại và Sao Vàng-Đại Nguyệt.  

Cụ thể, mỏ khí Phong Lan Dại (0,7 tỷ m3 mỗi năm) đi vào hoạt động vào giữa 

tháng 2/2019 và dự kiến sẽ bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung khí từ các mỏ 

khí cũ tại Lô 6.1 và 11.2 để đảm bảo nguồn cung ổn định cho NT1 và NT2 trong 

năm 2019F. Trong khi đó, mỏ khí Sao Vàng-Đại Nguyệt (1,6 tỷ m3 mỗi năm) dự 

kiến sẽ hoạt động vào tháng 1/2021, theo kế hoạch của PV Gas. Đồng thời, các 

mỏ khí khác đang được phát triển để đảm bảo cung cấp đủ khí cho khu vực miền 

Nam như dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2 (2022F) và Lô B-Ô Môn (2023F). 
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Hình 16: Nguồn cung khí khô trong nước (tỷ m3, 2013-26F)  Hình 17: Sản lượng và hiệu suất hoạt động của nhà máy NT 1&2 

(2018-23F) 

 
 

   NGUỒN: VND RESEARCH, VIỆN DẦU KHÍ ƯỚC TÍNH    Lưu ý: Nhà máy NT1 & 2 sẽ có đợt bảo dưỡng lớn trong năm 2022   

 NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

Khí nhập khẩu từ Malaysia sẽ đảm bảo nguồn cung khí cho 
nhà máy CM1 & 2  

Các nhà máy CM1 và 2 sử dụng khí từ lô PM3-CAA tại khu vực chồng lấn giữa 

Việt Nam và Malaysia. Ban lãnh đạo POW cho biết nhu cầu dự kiến sẽ vượt 

nguồn cung vào tháng 9/2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký thỏa thuận mua 

thêm khí từ Petronas (Malaysia) vào tháng 3/2019. Theo thỏa thuận này, tổ hợp 

khí, điện và đạm Cà Mau sẽ được bổ sung 1,0 tỷ m3 khí mỗi năm từ cuối năm 

2019. POW cho biết họ mua khí từ Petronas với cơ chế giá 90% MFO + phí vận 

chuyển, cao hơn mức giá cũ (46% MFO + phí vận chuyển). Tuy nhiên, theo POW, 

giá khí cao hơn sẽ được chuyển hoàn toàn sang EVN đối với sản lượng trong 

hợp đồng.  
 

Hình 18: Sản lượng và hiệu suất hoạt động của nhà máy CM 1 & 2 (2018-23F) 

 
    NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Kỳ vọng cải thiện trong hiệu quả hoạt động 

Năng lực cạnh tranh của POW sẽ gia tăng  

Mặc dù tỷ lệ sản lượng bán trên thị trường điện cạnh tranh của POW không cao 

(khoảng 15-20% đối với NT1 & 2 trong năm 2018), tuy nhiên thay đổi giá bán điện 

trên thị trường điện cạnh tranh tác động khá nhiều đến biến động lợi nhuận của 

các nhà máy này. Trong năm 2019, chúng tôi cho rằng việc bỏ cơ chế giá khí 
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trong bao tiêu sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh của các nhà máy nhiệt điện khí khác 

và do đó POW có thể bán điện trên thị trường cạnh tranh với mức giá cao hơn 

trước.  

Trước đây, có hai loại cơ chế xác định giá khí cho các nhà máy nhiệt điện khí ở 

Việt Nam, gồm: 1) trong bao tiêu (ToP) trong đó giá bán cố định được điều chỉnh 

hàng năm (tăng 2% mỗi năm) và 2) trên bao tiêu (AToP) trong đó giá bán phụ 

thuộc vào giá dầu (46% MFO + phí vận chuyển). Từ tháng 3/2019, Bộ Công 

Thương đã bỏ cơ chế giá trong bao tiêu và thay thế bằng cơ chế giá thị trường 

cho tất cả các nhà máy điện để chuẩn bị cho lộ trình nhập khẩu khí tự nhiên hóa 

lỏng và phát triển các mỏ khí mới (như Lô B và Cá Voi Xanh) trong tương lai gần.  

Theo GENCO 3 – doanh nghiệp sở hữu tổ hợp điện khí Phú Mỹ, giá mua khí tự 

nhiên sẽ tăng 17-19% từ tháng 3/2019 và áp dụng cho 50% sản lượng khí tiêu 

thụ. Do đó, chúng tôi ước tính chi phí đầu vào các nhà máy nhiệt điện khí của 

GENCO 3 sẽ tăng 9-10% do loại bỏ cơ chế giá trong bao tiêu. Chi phí đầu vào 

cao hơn sẽ dẫn đến giá đấu thầu cao hơn trong thị trường điện cạnh tranh. Vì 

vậy, chúng tôi kỳ vọng các nhà máy nhiệt điện khí của POW có thể tận dụng cơ 

hội này để nâng giá bán trên thị trường điện cạnh tranh và cải thiện biên lợi nhuận. 
  

Hình 19: Giá khí đối với các nhà máy điện (US$/mmbtu) Hình 20: Giá bán tại nhà máy nhiệt điện khí của POW so với 

GENCO 3 

 

 

   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY       NGUỒN: VND RESEARCH, GENCO 3 

  

Từ năm 2020, các nhà máy CM1 & 2 tham gia vào thị trường điện cạnh tranh. Do 

đó, các nhà máy này có thể phải bán 10-20% tổng sản lượng thông qua thị trường 

cạnh tranh. Như đã đề cập ở trên, các nhà máy CM1 & 2 phải mua khí từ Petronas 

với giá cao hơn so với các nhà máy nhiệt điện khí khác từ cuối năm 2019. Điều 

này sẽ khiến cho giá đấu thầu của CM1 & 2 trở nên kém cạnh tranh hơn so với 

các nhà máy điện khác. Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo, POW có thể được phép 

giữ cơ chế hiện tại cho 100% sản lượng của hợp đồng mua bán điện. Ngoài ra, 

chúng tôi cho rằng nhiều nhà máy nhiệt điện mới với khấu hao và chi phí lãi cao 

sẽ tham gia thị trường điện cạnh tranh từ năm 2020 và có thể làm tăng giá bán 

điện trên thị trường này (xem Phụ lục về Chi phí đầu tư của các nhà máy nhiệt 

điện tại Việt Nam – Hình 43 và cơ chế giá điện cho các nhà máy điện ở Việt Nam 

– Trang 20).  

Hoạt động tại nhà máy VA1 sẽ cải thiện sau khi khắc phục các 
vấn đề kỹ thuật  

Nhà máy VA1 là một trong những nhà máy nhiệt điện than lớn nhất ở khu vực 

Bắc Trung Bộ. Nhà máy này gặp phải những khó khăn về kỹ thuật trong hai năm 

đầu hoạt động (2015-16). Hiệu suất hoạt động của VA1 đã cải thiện từ 30,3% 

trong năm 2016 lên 46,4% trong năm 2018. Tuy nhiên, nhà máy VA1 vẫn có hiệu 

suất hoạt động thấp so với các nhà máy nhiệt điện than khác do sự cố kỹ thuật 

xảy ra sau đợt bảo dưỡng trong Q4/18 khiến cho tổ máy 1 ngừng hoạt động gần 

1,5 tháng. Giả định hai tổ máy đều hoạt động bình thường, chúng tôi kỳ vọng sản 

lượng của VA1 tăng 13,6% so với cùng kỳ trong năm 2019 lên 5,5 tỷ kWh và hiệu 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

2014 2015 2016 2017 2018

Giá trong bao tiêu Giá trên bao tiêu

Đv: đồng/kWh Công suất (MW) 2016 2017 2018 Bq. 2016-18

POW 2.700                 1.343     1.410     1.576     1.443            
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suất hoạt động tăng từ 46,4% trong năm 2018 lên mức 54,4% trong giai đoạn 

2019-21F. Sản lượng ước tính của chúng tôi thấp hơn 5,0% so với kế hoạch của 

doanh nghiệp là 5,8 tỷ kWh do lo ngại về nguồn cung than trong năm 2019F. 
  

Hình 21: Sản lượng và hiệu suất hoạt động của nhà máy VA1 

(2018-2023F) 

Hình 22: Hiệu suất hoạt động của VA1 so với các nhà máy điện 

than cùng loại 

 

 

   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND RESEARCH, GENCO 1, 2, 3 

  

 

Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận sẽ cải thiện trong 
giai đoạn 2019-21F 

Lợi nhuận gia tăng do các nhà máy nhiệt điện khí khấu hao 
toàn bộ và chi phí lãi vay giảm  

Ban lãnh đạo cho biết các nhà máy CM1 & 2 đã khấu hao toàn bộ trong năm 2018, 

trong khi nhà máy NT1 sẽ khấu hao toàn bộ phần máy móc thiết bị trong Q3/2019. 

Theo ước tính của chúng tôi, chi phí khấu hao có thể giảm 800 tỷ đồng trong năm 

2019 so với năm trước nhờ nhà máy CM1 & 2 hết khấu hao, giúp biên LNG của 

các nhà máy này sẽ tăng 2,4 điểm % trong năm 2019. Vì vậy, chúng tôi dự báo 

biên LNG trung bình đạt 15,8% đối với các nhà máy nhiệt điện khí của POW trong 

giai đoạn 2019-21F, cao hơn mức dự phóng 13,9% trong giai đoạn 2016-18. 

Về cơ cấu nợ vay của POW, khoản nợ của nhà máy CM1 đã được trả hết trong 

năm 2018, chúng tôi kỳ vọng khoản nợ của nhà máy CM2 sẽ được trả hết trong 

năm 2019 và tiếp theo là khoản nợ của nhà máy NT2 trong năm 2021. Điều này 

sẽ giảm đáng kể gánh nặng nợ của doanh nghiệp và dẫn đến chi phí lãi vay thấp 

hơn trong những năm tới. Chúng tôi dự báo chi phí lãi vay của POW sẽ giảm với 

CAGR 9,1% trong giai đoạn 2018-21F dựa trên kế hoạch trả nợ hiện tại. 
  

Hình 23: Chi phí khấu hao theo nhà máy (tỷ đồng, 2018-23F) Hình 24: Chi phí lãi vay theo nhà máy (tỷ VND, 2018-23F) 

  
      NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Chúng tôi kỳ vọng nhà máy VA1 có lãi kể từ năm 2019  

Tại ĐHCĐ vào tháng 4/2019, ban lãnh đạo POW đã đề cập đến những khó khăn 

nhà máy VA1 gặp phải, bao gồm 1) thiếu nguồn cung than ổn định và phù hợp, 

2) khó khăn trong xử lý tro xỉ than và 3) sự cố trong vấn đề bảo dưỡng và sửa 

chữa. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng cho thấy sự tự tin trong việc giải quyết những 

vấn đề này nhằm giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của nhà máy VA1. 

Cụ thể hơn, gần đây POW đã ký hợp đồng dài hạn để bán 100% tro xỉ than của 

nhà máy cho một công ty tư nhân (tên cụ thể chưa được tiết lộ). POW cũng đang 

tích cực tìm kiếm nguồn than ổn định hơn bằng cách nhập khẩu than trực tiếp 

thông qua công ty con (Công ty cung ứng nhiên liệu điện lực dầu khí - PV Coal). 

Tại ĐHCĐ, ban lãnh đạo cho biết nhà máy VA1 sẽ đạt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu 

300 tỷ đồng trong năm 2019 nếu vấn đề nguồn cung than được giải quyết và 

không còn sự cố kỹ thuật nào sau khi bảo dưỡng hai tổ máy phát điện. Tuy nhiên, 

dự báo sản lượng và lợi nhuận của chúng tôi cho VA1 vẫn thấp hơn kế hoạch 

của doanh nghiệp do quan ngại về vấn đề thiếu hụt nguồn cung than. Trong giai 

đoạn 2019-21F, chúng tôi kỳ vọng hoạt động và biên lợi nhuận của nhà máy VA1 

sẽ cải thiện dần với mức lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 263-400 tỷ đồng.  
 

Hình 25: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự phóng của nhà máy VA1 (tỷ đồng, 

2016-21F) 

 
      NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Triển vọng tích cực về lợi nhuận năm 2019, tăng trưởng EPS 
ước đạt bình quân 16,6% trong giai đoạn 2018-21F  

Do hơn 80% sản lượng điện của POW được bán thông qua hợp đồng mua bán 

điện nên những thay đổi về giá đầu vào (khí và than) đều được chuyển qua người 

mua là EVN. Do đó, thay đổi lợi nhuận gộp chủ yếu là do phân bổ chi phí bảo trì 

và khấu hao và năng lực của công ty trên thị trường mua-bán điện cạnh tranh.  

Chúng tôi ước tính biên LNG sẽ tăng từ 13,7% trong năm 2018 lên 15,8% trong 

năm 2019 vì không có kế hoạch bảo dưỡng lớn nào trong năm và các nhà máy 

CM1 & 2 đã hết khấu hao.  

Vì các nhà máy CM1 & 2 sẽ tham gia thị trường điện cạnh tranh từ năm 2020 nên 

chúng tôi dự báo biên LNG sẽ giảm từ 15,8% trong năm 2019 xuống còn 15,0% 

trong năm 2020 và 14,7% trong năm 2021, giả định các nhà máy này sẽ bán 

khoảng 10% tổng sản lượng điện trên thị trường điện cạnh tranh với giá thị trường 

thấp hơn giá hợp đồng. 

Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng mạnh (+35,9% so với cùng 

kỳ) nhờ giảm chi phí khấu hao và lãi vay, giả định nguồn cung khí và than được 

đảm bảo ở mức độ tương đối cho các nhà máy nhiệt điện khí và than của POW. 

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 10,8% và 5,3% trong năm 

2020F và 2021F, chủ yếu nhờ triển vọng lợi nhuận tích cực hơn từ nhà máy VA1 

và nhà máy NT1 hết khấu hao từ năm 2020 trở đi. 
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Hình 26: Dự phóng kết quả kinh doanh (2018-21F) 

 
      Lưu ý: Doanh thu tăng trưởng mạnh trong năm 2020 chủ yếu do thay đổi cơ chế giá đầu vào của nhà máy CM1 & 2.  

NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Lợi nhuận ròng Q1/2019 tăng 30,1% so với cùng kỳ  

Trong Q1/2019, sản lượng điện giảm 3,9% so với cùng kỳ và đạt 5,5 tỷ kWh, hoàn 

thành 25,5% kế hoạch năm 2019 của POW và 24,6% dự báo cả năm của chúng 

tôi. Trong đó, sản lượng của nhà máy Hủa Na chỉ hoàn thành 20,1% mục tiêu 

năm 2019 và nhà máy VA1 hoàn thành 21,4% mục tiêu năm 2019 do bảo dưỡng 

theo kế hoạch.  

Doanh thu tăng 1,0% yoy nhưng lợi nhuận ròng tăng 30,1% so với cùng kỳ trong 

Q1/2019, chủ yếu nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá 48,2 tỷ đồng so với khoản lỗ 

chênh lệch tỷ giá 116,7 tỷ đồng trong Q1/2018. Nếu không tính khoản lãi tỷ giá, 

lợi nhuận ròng thường xuyên tăng 4,9% trong Q1/2019. Lợi nhuận Q1/2019 đạt 

879 tỷ đồng, tương đương với 33,7% dự phóng cả năm của chúng tôi.  
 

Hình 27: Sản lượng và doanh thu theo loại hình nhà máy trong Q1/2019  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 
 

Hình 28: Tóm tắt KQKD Q1/2019 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

  

2018 2019F 2020F 2021F

Sản lượng, tr. kWh 21.007                    21.683                22.143                22.361                

% hiệu suất hoạt động 57,0% 58,8% 60,1% 60,7%

Doanh thu, tỷ đồng 32.662                    33.548                39.444                41.221                

% tăng trưởng 9,9% 2,7% 17,6% 4,5%

Lợi nhuận gộp, tỷ đồng 4.477                      5.306                 5.930                 6.060                 

Biên LNG (%) 13,7% 15,8% 15,0% 14,7%

CP quản lý và bán hàng, tỷ đồng 793                         792                    932                    974                    

Tỷ lệ % trên doanh thu 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

Chi phí lãi vay, tỷ đồng 1.307                      1.229                 1.111                 974                    

% tăng trưởng -3,3% -6,0% -9,6% -12,3%

Thuế, tỷ đồng 205                         326                    582                    610                    

Thuế suất (%) 8,2% 9,9% 15,2% 15,0%

LNST, tỷ đồng 1.921,3                   2.610,3               2.891,4               3.043,4               

Biên LN ròng (%) 5,9% 7,8% 7,3% 7,4%

ROE (%) 7,8% 10,1% 10,1% 9,6%

Sản lượng 

(tr kWh)

so với kế 

hoạch

so với dự 

báo

yoy % Doanh thu 

(tỷ đồng)

so với kế 

hoạch

so với dự 

báo

Nhiệt điện khí 4.009       27,4            26,9            3,0              5.804          26,0            25,6            

Thủy điện 260         21,8            21,2            (20,1)           323             24,0            24,7            

Nhiệt điện than 1.234       21,4            26,4            (18,2)           1.856          21,0            22,0            

Tổng cộng 5.503       25,5            22,3            (3,9)             7.983          25,3            24,6            

Đơn vị: tỷ đồng Q1/2018 Q4/2018 Q1/2019 yoy % qoq % sv kế hoạch sv dự báo

Doanh thu 8.356     7.873     8.436     1,0            7,1           25,7              25,1              

Lợi nhuận gộp 1.345     1.021     1.312     (2,4)           28,6         24,7              

Biên LNG (%) 16,1% 13,0% 15,6% -0,5% pts 2,6% pts

Chi phí BH & QLDN (115)       (227)       (122)       6,4            (46,4)        15,4              

EBIT 1.231     793        1.191     (3,2)           50,1         26,4              

Chi phí lãi vay (307)       (318)       (290)       (5,6)           (9,0)          23,6              

LNTT 852        463        1.007     18,3          117,3       40,3              30,6              

LNST 675        284        879        30,1          209,2       46,3              33,7              

Biên LN ròng (%) 8,1% 3,6% 10,4% 2,3% pts 6,8% pts

EPS (đồng/cp) 288        121        375        30,1          209,2       33,7              
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Nhu cầu vốn lớn cho các dự án nhà máy điện mới từ 
năm 2020 trở đi 

Dự án nhà máy điện NT3 và 4 sẽ giúp gia tăng vị thế của POW 
trong ngành điện khí tại Việt Nam  

Như đã đề cập ở trên, POW có kế hoạch sẽ mở rộng công suất các nhà máy điện 

khí thông qua việc đầu tư vào hai nhà máy điện mới là NT3 và 4. Hai dự án này 

đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào QHĐ VII điều chỉnh vào tháng 

5/2018 trong bối cảnh nguy cơ thiếu hụt nguồn điện sẽ xảy ra tại khu vực miền 

Nam. Công ty dự kiến sẽ hoàn thành chạy thử thương mại hai nhà máy mới này 

trong hai năm 2022-23, giúp nâng công suất của POW lên 5,705MW từ mức 

4,205MW hiện tại. Theo đó, POW sẽ trở thành nhà sản xuất điện khí có công suất 

lớn nhất Việt Nam.  

Nợ dài hạn giảm mạnh trong 2019-20F trước khi tăng trở lại 
vào năm 2021 do đầu tư vào dự án nhà máy điện NT3 và 4  

Tại thời điểm cuối năm 2018, nợ của nhà máy VA1 chiếm khoảng 62,3% tổng nợ 

dài hạn của POW và công ty dự kiến khoản nợ của nhà máy này sẽ được trả dần 

từ nay đến năm 2025. Chúng tôi ước tính công ty sẽ hoàn trả toàn bộ nợ vay của 

nhà máy CM1 & 2 vào năm 2019 và tiếp đó sẽ kết thúc trả nợ vay nhà máy NT2 

vào năm 2021F. Điều này giúp cho đòn bẩy tài chính của POW giảm trước khi 

công ty đầu tư mạnh vào hai nhà máy nhiệt điện khí NT3 & 4. Đòn bẩy nợ của 

POW đã giảm từ 91% tại thời điểm cuối năm 2017 còn 68% vào cuối năm 2018; 

chúng tôi ước tính đòn bẩy nợ ròng của công ty sẽ giảm về mức 40% trong năm 

2019F và còn 28% trong năm 2020F.  

Tại ĐHCĐ thường niên diễn ra ngày 19/04/2019, ban lãnh đạo công bố kế hoạch 

khởi động lại dự án thủy điện Luang Prabang với công suất 1.400MW tại Lào với 

tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ US$. Sau khi dự án này được giao cho POW vào năm 

2007, dự án đã bị treo một khoảng thời gian khá dài do những vấn đề như vốn 

đầu tư, tác động môi trường và cơ chế giá điện. Do đó, chúng tôi có quan điểm 

thận trọng với khả năng triển khai dự án này và chưa đưa kế hoạch đầu tư dự án 

Luang Prabang vào dự phóng.  

Tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án NT3 & 4 ước khoảng 32.500 tỷ đồng, và được 

tài trợ bằng 30% vốn chủ (~9.500 tỷ đồng) và 70% còn lại từ nợ (~VND23.000 tỷ 

đồng). Chúng tôi ước tính dòng tiền HĐKD đạt 5.600-6.200 tỷ đồng mỗi năm trong 

giai đoạn 2019-21F có thể giúp POW chi trả các khoản nợ hàng năm cũng như 

chuẩn bị vốn đầu tư cho dự án NT3 & 4. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ 

không chi trả cổ tức trong giai đoạn 2019-21F do nhu cầu vốn đầu tư lớn cho các 

dự án nhà máy điện mới.  
  

Hình 29: Nợ ròng và tỷ lệ nợ ròng/vốn CSH của POW (2014-21F) Hình 30: Dự báo nợ vay của các nhà máy điện (2018-23F) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Định giá và khuyến nghị 

Báo cáo định giá lần đầu, khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 
18.334 đồng/cp  

Dựa trên kịch bản cơ sở (nhà máy VA1 không còn lỗ), chúng tôi cho rằng POW 

có thể cải thiện lợi nhuận từ sản xuất điện với tăng trưởng kép LNST 16,6% trong 

giai đoạn 2018-21F. Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho POW với khuyến 

nghị Mua. Phương pháp định giá được sử dụng bằng cách kết hợp phương pháp 

chiết khấu dòng tiền (DCF) và định giá so sánh theo FY19F EV/EBITDA. Chúng 

tôi cho rằng phương pháp DCF phù hợp đối với các công ty điện như POW trên 

cơ sở dòng tiền có thể dự phóng một cách hợp lý, tuy nhiên, phương pháp định 

giá so sánh sẽ giúp phản ánh kỳ vọng thị trường đối với triển vọng của doanh 

nghiệp và các công ty có hoạt động kinh doanh tương đồng. Do đó, chúng tôi sử 

dụng tỷ trọng bằng nhau đối với hai phương pháp trên để xác định giá trị hợp lý 

cho POW.  

Chúng tôi sử dụng mô hình định giá DCF trong 10 năm để đưa ra giá trị hợp lý là 

18.883 đồng/cp với chi phí vốn bình quân gia quyền 13,0% và tăng trưởng dài 

hạn là 2,5%. Chúng tôi lựa chọn phương pháp EV/EBITDA thay vì phương pháp 

P/E để định giá POW do sự khác biệt của POW về cấu trúc vốn so với các doanh 

nghiệp cùng ngành trong khu vực. Do đó, chúng tôi sử dụng hệ số EV/EBITDA 

dự phóng là 7,7x để đưa ra giá trị hợp lý 17.785 đồng/cp. Trên cơ sở kết hợp hai 

phương pháp trên, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 18.334 đồng/cp. 
 

Hình 31: Giá mục tiêu của POW dựa trên hai phương pháp định giá 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH 

 
 

Hình 32: Phương pháp định giá EV/EBITDA (FY19F) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH 

 

 

Hình 33: Dự phóng dòng tiền (tỷ VND) 

 
   Lưu ý: Do chưa có thông tin cụ thể về cơ chế giá điện cho nhà máy NT3 và 4, chúng tôi chưa đưa giả định liên quan đến hai dự án này vào mô hình định giá DCF.  

NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Phương pháp EBITDA 2019 Hệ số mục tiêu Giá trị hợp lý Tỷ trọng Giá trị theo tỷ trọng

tỷ đồng lần VND/cp % VND/cp

EV/EBITDA 7.157              7,7                    17.785            50% 8.893                           

DCF, 10 năm, WACC: 13,0%, tăng trưởng DH: 2,5% 18.883            50% 9.442                           

Giá mục tiêu (đồng/cp) 18.334                         

EBITDA (tỷ đồng)                                                              7.157 

EV/EBITDA mục tiêu (lần) 7,7                                                                 

Giá trị doanh nghiệp (tỷ đồng) 54.964                                                           

cộng: tiền & đầu tư ngắn hạn (tỷ đồng) 3.448                                                             

trừ: vay nợ ngắn và dài hạn (tỷ đồng) 14.096                                                           

trừ: lợi ích CĐ thiểu số (tỷ đồng) 2.665                                                             

Giá trị vốn CSH (tỷ đồng) 41.651                                                           

SLCP đang lưu hành (triệu cp) 2.342                                                             

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 17.785                                                           

2017 2018 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Doanh thu 29.710            32.662            33.548            39.444            41.221            40.581            42.766            

EBITDA 7.967              7.120              7.157              7.066              7.127              7.202              7.167              

Trừ: Khấu hao, không bao gồm NT3 & 4 4.309              3.903              3.141              2.654              2.654              2.654              2.654              

Trừ: Khấu hao TSCĐ vô hình 6                    5                    5                    5                    5                    5                    5                    

EBIT 3.653              3.211              4.011              4.407              4.468              4.542              4.507              

Trừ: Thuế 176                 264                 397                 668                 671                 713                 689                 

Thuế suất (%) 4,8% 8,2% 9,9% 15,2% 15,0% 15,7% 15,3%

EBIAT 3.476              2.947              3.614              3.739              3.797              3.829              3.818              

Trừ: Khấu hao TSCĐ hữu hình 4.309              3.903              3.141              2.654              2.654              2.654              2.654              

Trừ: Khấu hao TSCĐ vô hình 6                    5                    5                    5                    5                    5                    5                    

Cộng: (Tăng) / giảm vốn lưu động ròng (239)                (1.054)             (206)                (363)                (422)                (153)                (291)                

Trừ: Chi phí đầu tư, không tính dự án NT3 & 4 243                 178                 349                 394                 412                 406                 428                 

Dòng tiền tự do 7.309              5.624              6.205              5.641              5.622              5.930              5.759              
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Hình 34: Phương pháp định giá DCF  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH ƯỚC TÍNH 

 

Chúng tôi ưa thích POW do công ty sở hữu đa dạng các loại 
hình phát điện so với nhà máy điện đơn lẻ tại Việt Nam  

Hầu hết các doanh nghiệp điện đã niêm yết tại Việt Nam (ngoại trừ GENCO 3) là 

các nhà máy điện hoạt động theo một loại hình nhất định, khác với danh mục đa 

dạng các loại hình phát điện mà POW sở hữu. Chúng tôi ưa thích POW so với 

các công ty các công ty điện khác do danh mục nhà máy điện của POW có thể 

giúp công ty cân bằng được các rủi ro như thay đổi thời tiết hay biến động trong 

giá nguyên liệu đầu vào. Thêm vào đó, chúng tôi cho rằng POW sẽ hưởng lợi 

trước nguy cơ thiếu hụt nguồn điện ở khu vực miền Nam do hầu hết các nhà máy 

điện của POW đều nằm ở khu vực này.  

Trong các nhà máy điện đang niêm yết tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy 

GENCO3 có nhiều điểm tương đồng với POW nhưng thanh khoản của cổ phiếu 

GENCO3 khá kém, do đó, chúng tôi không đưa GENCO3 vào nhóm cổ phiếu so 

sánh. Chúng tôi chọn nhóm cổ phiếu so sánh từ các công ty cùng ngành trong 

khu vực dựa trên các tiêu chí: 1) quy mô doanh thu; 2) biên EBITDA; 3) tăng 

trưởng lợi nhuận sau thuế và 4) ROE. ROE dự phóng của POW ước đạt 10,1% 

trong giai đoạn 2019-20F, cao hơn bình quân các doanh nghiệp cùng ngành trong 

khu vực là 7,5-7,9%, do đó, chúng tôi cho rằng POW có thể được giao dịch ở 

mức EV/EBITDA 2019 là 8,0x (tính dựa trên giá mục tiêu 18.334 đồng/cp), cao 

hơn so với mức EV/EBITDA bình quân 2019 của các doanh nghiệp cùng ngành 

là 7,7x.  

Theo chúng tôi, diễn biến giá cổ phiếu kém tích cực trong Q1 chủ yếu do các vấn 

đề liên quan đến hoạt động của nhà máy VA1 và không có kế hoạch chia cổ tức 

tiền mặt do công ty phải chuẩn bị vốn đầu tư cho nhà máy điện NT3 & 4. Tuy 

nhiên, gần đây giá cổ phiếu đã phục hồi mạnh do POW được thêm vào MSCI 

Frontier Markets Index. Chúng tôi kỳ vọng việc POW dự kiến lọt vào VN30 (top 

30 cổ phiếu có vốn hóa thị trường và thanh khoản lớn nhất trên HOSE) vào cuối 

năm 2019 sẽ là động lực tăng giá cho cổ phiếu. Trong dài hạn, chúng tôi cho rằng 

việc thoái vốn của PVN (từ tỷ lệ nắm giữ hiện tại 80% xuống 65%) có thể là động 

lực thúc đẩy sự quan tâm nhiều hơn từ nhà đầu tư.  

Lãi suất phi rủi ro 4,7% Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do    33.332 

Beta 1,1 Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình 24.204   

Phần bù rủi ro vốn cổ phần 8,6% Giá trị doanh nghiệp 57.536   

Phần bù rủi ro quốc gia 2,6% Trừ: Nợ 14.096   

Chi phí vốn cổ phần 16,5% Cộng: Tiền mặt 3.448     

Vốn CSH bao gồm lợi ích CĐ thiểu số 46.888   

Chi phí nợ 6,0% P/B của vốn CSH bao gồm lợi ích CĐ thiểu số  1,0        

Thuế 20,0% Lợi ích CĐ thiểu số (giá trị sổ sách) 2.665     

Chi phí nợ (sau thuế) 4,8% Trừ: Lợi ích CĐ thiểu số theo P/B 2.665     

Vốn CSH trừ đi lợi ích CĐ thiểu số 44.223   

Tỷ lệ nợ trên vốn 30,0%

WACC 13,0% SLCP đang lưu hành (triệu cp) 2.342     

Tăng trưởng dài hạn 2,5% Giá cổ phiếu (đồng/cp) 18.883   
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Hình 35: Các doanh nghiệp điện tại Việt Nam và trong khu vực 

 
   Lưu ý: Dự liệu dự phóng cho các công ty KKN (không khuyến nghị) dựa trên dự phóng của Bloomberg    

NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG, GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY 22/05/2019 

 

 
 

Hình 36: Phân tích SWOT 

Điểm mạnh   Cơ hội 

* POW là một trong những nhà sản xuất điện lớn nhất Việt Nam với 

hiệu suất hoạt động cao so với các nhà sản xuất nhiệt điện khí khác. 

  * Nguy cơ thiếu hụt điện tại Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là 

ở miền Nam. 

* Phần lớn các nhà máy nhiệt điện khí trẻ của POW sẽ được khấu hao 

toàn bộ trong 2019-20 và giúp doanh nghiệp có lợi thế trên thị trường 

cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng ngành. 

  * Đòn bẩy tài chính của POW đang giảm xuống và tạo cơ hội cho 

POW đầu tư các nhà máy điện mới (NT3 & 4). 

* Các khoản nợ được trả dần sẽ giúp giảm chi phí lãi vay và cải thiện 

biên lợi nhuận ròng. 

  * Các nhà máy nhiệt điện mới của Việt Nam với chi phí khấu hao và 

chi phí lãi vay cao từ năm 2020 trở đi sẽ làm gia tăng giá mua điện 

trên thị trường cạnh tranh và giá bán điện trong nước. 

      

Điểm yếu   Thách thức 

* Nhu cầu vốn đầu tư lớn cho các nhà máy nhiệt điện khí mới. 

  

* Sự thiếu hụt nguồn cung than và khí có thể ảnh hưởng tiêu cực đến 

sản lượng điện và lợi nhuận của POW. 

* Với cơ cấu sản lượng đến từ nhiệt điện chiếm đa số, chi phí nguyên 

liệu đầu vào cao hơn (khí tự nhiên, khí hóa lỏng và than nhập khẩu) 

so với doanh nghiệp thủy điện và điều này có thể làm năng lực cạnh 

tranh của POW kém hơn các nhà máy thủy điện.    

* Mặc dù nợ vay giảm xuống nhưng lợi nhuận ròng của POW vẫn có 

độ nhạy cảm cao với lãi suất. 

    

* Các sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến đối với đường ống dẫn khí và 

tuabin của nhà máy VA1. 

    
* Điều kiện thời tiết khó lường là rủi ro đối với các nhà máy thủy điện. 

 

   NGUỒN: VND RESEARCH 

 

  

Giá hiện tại Giá mục tiêu Vốn hóa EPS 3 năm

Doanh nghiệp Mã CP Khuyến nghị Đồng nội tệ Đồng nội tệ Tr. $ 2019 2020 CAGR (%) 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Doanh nghiệp điện trong khu vực

Beijing Jingneng Power Co -A 600578 CH Mua 3,2             4,2               3.125,8   14,8 12,1 (8,3)           0,9 0,8 12,3   10,5   6,3    7,3    

JSW Energy Ltd JSW IN Giữ 66,3           72,5             1.560,2   11,7 10,3 331,8        0,9 0,8 6,3     6,2     7,5    7,9    

CESC Ltd CESC IN Mua 717,4         852,5           1.364,3   7,8  7,2  30,7          0,9 0,9 6,6     6,4     11,6  11,7  

An Hui Wenergy Co Ltd -A 000543 CH KNN 4,7             na 1.208,0   10,3 7,9  34,5          0,8 0,7 6,9     5,9     6,9    8,3    

Malakoff Corp Bhd MLK MK Mua 0,8             1,0               935,0      15,7 14,8 (16,6)         0,7 0,7 6,2     6,3     5,2    4,3    

Reliance Infrastructure Ltd RELI IN KNN 118,2         na 446,0      na na (9,5)           na na na na na na

Trung bình 1.439,9   12,1 10,5 60,4          0,8 0,8 7,7     7,1     7,5    7,9    

Doanh nghiệp điện tại Việt Nam

Tổng công ty phát điện 3 PGV VN KNN 11.000       na 978,8      na na na na na na na na na

Nhiệt điện Phả Lại PPC VN Giữ 28.200       28.366,7       386,6      8,4  8,2  25,9          1,6 na 6,8     7,9     16,6  16,9  

Điện lực dầu khí Nhơn Trạch NT2 VN Giữ 28.550       29.450,0       351,5      9,7  11,0 (12,1)         1,7 na 5,9     6,7     19,9  18,5  

Nhiệt điện Hải Phòng HND VN KNN 12.200       na 260,9      na na 6,2            na na na na na na

Nhiệt điện Quảng Ninh QTP VN KNN 10.400       na 200,1      na na na na na na na na na

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh VSH VN Mua 19.100       22.000,0       168,5      16,7 6,4  6,7            1,3 1,2 25,6   6,1     8,0    20,0  

Thủy điện miền Trung CHP VN KNN 23.000       na 136,3      na na (9,8)           na na na na na na

Thủy điện Thác Mơ TMP VN KNN 41.450       na 124,1      na na 71,4          na na na na na na

Thủy điện miền Nam SHP VN KNN 23.800       na 95,4       na na 15,6          na na na na na na

Thủy điện Thác Bà TBC VN KNN 26.200       na 71,1       na na 23,9          na na na na na na

Thủy điện Cần Đơn SJD VN KNN 21.150       na 62,4       na na 3,6            na na na na na na

Đầu tư và Phát triển miền Trung SEB VN KNN 30.000       na 41,1       na na 26,8          na na na na na na

Nhiệt điện Bà Rịa BTP VN KNN 12.800       na 33,1       na na 16,9          na na na na na na

Nhiệt điện Ninh Bình NBP VN KNN 11.800       na 6,5         na na (3,6)           na na na na na na

Trung bình 208,3      11,6 8,5  14,3          1,5 1,2 12,8   6,9     14,8  18,5  

TCT Điện lực dầu khí POW VN Mua 15.450 18.334 1.542,2   13,9 12,5 28,9          1,3 1,2 7,0     6,8     10,1  10,1  

P/E (x) P/B (x) EV/EBITDA (x) ROE (%)
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Rủi ro 

Thiếu nguồn cung than và khí   

Việc thiếu nguồn cung than và khí đối với các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam là 

một vấn đề đáng lo ngại. Trong năm 2018 và đầu năm 2019, các nhà máy nhiệt 

điện khí của POW phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí do sự cố kỹ thuật với 

đường ống dẫn khí và sự chậm trễ trong việc phát triển mỏ khí mới. Ngoài ra, 

Vinacomin (không niêm yết) - nhà cung cấp than chính của POW, đã thông báo 

họ chỉ có thể cung cấp 2,4 triệu tấn than cho nhà máy VA1 trong năm 2019 nhưng 

POW lại cần khoảng 2,8 triệu tấn than cho nhà máy này. Hiện tại, PV Gas - nhà 

cung cấp khí của POW - đang tích cực phát triển các mỏ khí mới để đáp ứng nhu 

cầu khí tự nhiên trong nước. Ngoài ra, POW đã được Chính phủ phê duyệt để 

nhập khẩu than nhằm đảm bảo nhà máy VA1 có thể hoạt động không bị gián 

đoạn. Do đó, chúng tôi kỳ vọng vấn đề nguồn cung than và khí sẽ được giải quyết 

dần. Tuy nhiên, việc thực hiện các giải pháp trên có thể bị trì hoãn và dẫn đến rủi 

ro thiếu nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện của POW. 

Thời tiết khó dự báo là rủi ro đối với các nhà máy thủy điện  

Sản lượng thủy điện chỉ chiếm 6,0% tổng sản lượng của POW nhưng đóng góp 

16,1% vào lợi nhuận trước thuế của POW trong năm 2018 theo ước tính của 

chúng tôi. Do lượng mưa thay đổi nên sản lượng các nhà máy thủy điện của POW 

biến động theo mùa và theo năm. Hiện tượng El Niño dự kiến sẽ xảy ra trong năm 

2019, vì vậy chúng tôi dự báo tỷ trọng đóng góp của các nhà máy thủy điện của 

POW sẽ giảm xuống xấp xỉ 6,0% LNTT. Tuy nhiên, El Niño mạnh hơn dự báo có 

thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng thủy điện và lợi nhuận.  

Lãi suất gia tăng   

Các nhà máy điện thường đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Do đó, chi phí lãi vay thường là 

yếu tố quan trọng trong chi phí. Do phần lớn nợ vay của các nhà máy điện khí 

của POW sẽ được trả dần từ nay đến năm 2021 nên chúng tôi dự báo khả năng 

thanh toán lãi vay sẽ tăng từ 2,5x trong năm 2018 lên 4,6x trong năm 2021. Chúng 

tôi ước tính nếu lãi suất tăng thêm 100 điểm cơ bản thì lợi nhuận ròng năm 2019 

của POW có thể giảm 6,2%. 

Sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến   

Máy phát điện số 1 của VA1 gặp phải sự cố kỹ thuật hiếm gặp ngay sau khi bắt 

đầu vận hành vào cuối năm 2014 và mất gần 1,5 năm để khắc phục. Điều này 

dẫn đến công suất hoạt động ở mức thấp trong giai đoạn 2016-2018 (39,5% so 

với mức trung bình 60-64% của các nhà máy nhiệt điện khác tại Việt Nam). Theo 

ban lãnh đạo, sau khi hoàn tất sửa chữa và bảo dưỡng, nhà máy này có thể hoạt 

động với công suất tối đa. Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi kỳ vọng công suất hoạt 

động của nhà máy VA1 sẽ tăng dần từ 46,4% trong năm 2018 lên 52-55% trong 

giai đoạn 19-23F. Tuy nhiên, bất kỳ sự cố kỹ thuật nghiêm trọng nào trong tương 

lai đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng tiêu thụ và biên lợi nhuận của 

nhà máy VA1. 
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PHỤ LỤC 

Tổng quan về công ty   

 

Hình 37: Lịch sử hoạt động của POW 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 
 

Hình 38: Vị trí các nhà máy điện của POW 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Hình 39: Cơ cấu tổ chức của POW (2018) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

Hình 40: Ban lãnh đạo chủ chốt của POW 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

  

Tên Vị trí Thông tin

Hồ Công Kỳ Chủ tịch HĐQT Ông Kỳ (57 tuổi) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT vào tháng 1/2015. Ông bắt đầu sự nghiệp tại tỉnh Nghệ An trước 

khi chuyển sang PVN làm phó TGĐ của ban quản lý dự án thủy điện vào năm 2007. Tháng 8/2008, ông trở thành phó 

TGĐ của PV Power. Sau đó, ông giữ nhiều vị trí điều hành khác nhau tại PVN trong giai đoạn 2009-2014 trước khi trở 

thành Chủ tịch HĐQT của PV Power vào năm 2015. Ông có bằng Cử nhân Kinh tế.

Lê Như Linh Thành viên HĐQT, TGĐ Ông Linh (53 tuổi) được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT vào tháng 12/2018. Ông là Chủ tịch HĐQT của PV Gas trước 

khi gia nhập PV Power vào tháng 12/2018. Ông đã có hơn 3 năm làm giảng viên tại Đại học Mỏ và Địa chất Hà Nội 

trước khi bắt đầu sự nghiệp tại PVN. Ông Linh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí (PV Drilling, PV Oil, PV 

Gas). Ông có bằng Tiến sĩ Kinh tế Địa chất dầu khí.

Vũ Huy An Thành viên HĐQT Ông An (61 tuổi) được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT vào tháng 10/2015. Ông đã dành những năm đầu sự nghiệp tại 

một số cơ quan nhà nước ở tỉnh Nam Định trước khi trở thành Chủ tịch CTCP PVFC Land. Ông có 2 năm kinh 

nghiệm với tư cách là thành viên HĐQT của PVCombank trước khi gia nhập PV Power. Ông có bằng Cử nhân Kinh 

tế.Nguyễn Hữu Quý Thành viên HĐQT Ông Quý (60 tuổi) được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT vào tháng 6/2018. Ông có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại 

Công ty XNK Khoáng sản (Bộ Thương mại) trước khi gia nhập PVN. Ông là thành viên Ban kiểm soát của PVN cho 

đến tháng 8/2008, sau đó trở thành TGĐ của Công ty TNHH 1TV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ Dầu khí. Ông trở 

thành thành viên HĐQT của PV Power từ tháng 2/2009. Ông có bằng Thạc sĩ Thương mại quốc tế.

Phạm Xuân Trường Thành viên HĐQT Ông Trường (57 tuổi) được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT vào tháng 6/2018. Ông làm việc hơn 11 năm tại Sở Điện 

lực Hải Hưng trước khi trở thành phó Giám đốc Sở Điện lực tỉnh Hưng Yên vào năm 1998. Ông có ba năm kinh 

nghiệm ở vị trí Giám đốc Sở Công nghiệp Hưng Yên trước khi gia nhập PV Power với tư cách là phó TGĐ vào tháng 

4/2008. Ông có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật điện.

Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó TGĐ Bà Bích (48 tuổi) được bổ nhiệm làm phó TGĐ của POW vào tháng 5/2009. Trong những năm đầu sự nghiệp, bà là 

chuyên viên của Ban quản lý dự án thị xã Hà Đông. Trước khi gia nhập PV Power, bà làm việc tại Phòng Đầu tư của 

Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) và là phó Chủ tịch Công đoàn của PVN. Bà có bằng Thạc sĩ Quy hoạch đô thị.

Nguyễn Duy Giang Phó TGĐ Ông Giang (45 tuổi) được bổ nhiệm làm Phó TGĐ của POW vào tháng 7/2014. Ông làm việc tại Công ty Xi măng 

Hoàng Mai (thuộc Tập đoàn Xi măng Việt Nam) từ năm 1996 đến 2007. Vào tháng 10/2007, ông trở thành Phó phòng 

Kinh tế Kế hoạch thuộc Ban quản lý các dự án Thủy điện. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Nguyễn Mạnh Tưởng Phó TGĐ Ông Tưởng (47 tuổi) được bổ nhiệm làm Phó TGĐ của POW vào tháng 6/2017. Ông làm việc tại PV Gas trong những 

ngày đầu khởi nghiệp và giữ nhiều vị trí điều hành khác nhau trong quá trình phát triển các dự án khí tự nhiên ở khu 

vực Tây Nam, bao gồm dự án Khí Điện Đạm Cà Mau, Lô B - Ô Môn. Ông có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí.

Phan Đại Thành Phó TGĐ Ông Thành (50 tuổi) được bổ nhiệm làm phó TGĐ của POW vào tháng 6/2018. Ông gia nhập PV Power vào năm 2015, 

trước đó, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng. Ông có bằng Kỹ sư điện.

Hoàng Văn Nghiệp Phó TGĐ Ông Nghiệp (61 tuổi) được bổ nhiệm làm Phó TGĐ của POW vào tháng 11/2008. Trước khi gia nhập PV Power, ông 

đã làm việc nhiều năm tại Tập đoàn Sông Đà và giữ chức Chủ tịch HĐQT của CTCP Xi măng Sông Đà Yaly trong giai 

đoạn 2006-2007. Ông có bằng Kỹ sư Thủy điện.
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Cơ chế giá điện trên thị trường điện Việt Nam   

 

Hình 41: Lộ trình tái cấu trúc ngành điện Việt Nam 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 

 

 
 

Hình 42: Mô hình thị trường bán buôn điện cạnh tranh 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, GENCO 3, Lưu ý: SMO (Spot market operation): Hoạt động thị trường giao ngay 
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Hình 43: Chi phí đầu tư nhà máy nhiệt điện của POW so với các nhà máy khác  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, GENCO3, EVN 

 

Cơ chế giá điện trên thị trường điện Việt Nam   

Trong thị trường điện cạnh tranh Việt Nam, doanh thu của các nhà máy điện được 

tính toán dựa trên công thức sau:  

Doanh thu Qc x Pc + Qm x Pm 

Qc: sản lượng hợp 
đồng 

*  Sản lượng công ty sản xuất điện cam kết bán cho EVN trong 
năm.  

*  Qc được xác định theo Cục điều tiết điện lực (ERAV) và thay đổi 
theo từng năm.  

Qm: sản lượng thị 
trường 

*  Sản lượng vượt Qc và bán theo giá thị trường.  

*  Các nhà sản xuất điện quyết định khi nào bán sản lượng vượt 
mức và bán với giá bao nhiêu tại thời điểm bất kỳ dựa trên đánh 
giá về cung - cầu. 

Pc: giá hợp đồng 

*  Pc được thương lượng bởi EVN và nhà sản xuất điện với mục 
đích bảo đảm ROE tối thiểu cho các nhà sản xuất điện (hoặc IRR 
tối thiểu đạt 12,0% đối với nhà máy điện mới). 

*  Pc bao gồm 2 phần: chi phí cố định (khấu hao, vận hành & quản 
lý cố định, bảo hiểm, nhân công) và chi phí biến đổi (nguyên liệu 
đầu vào, vận hành & quản lý biến đổi, chi phí lãi vay).  

Pm: giá thị trường 

*  Pm bao gồm 2 phần: giá công suất và giá giao ngay thị trường.  

*  Giá công suất được quyết định bởi ERAV cho mỗi giờ và tương 
quan với hệ thống tải điện khi đó. 

*  Giá giao ngay thị trường được xác định thông qua đấu thầu giữa 
các nhà máy điện và người mua dựa trên: 1) nhu cầu điện năng; 2) 
mức giá đưa ra sẽ được sắp xếp từ mức thấp nhất đến cao nhất.  

*  Giá giao ngay thị trường không thể cao hơn mức giá trần do 
ERAV đặt ra (1.319 đồng/kWh trong năm 2019).    

 

 

Nhà máy Chi phí đầu tư (tỷ 

đồng)

Công suất (MW) Chi phí đầu tư 

mỗi MW (tỷ đồng) 

Năm hoạt động Nhà đầu tư

Nhà máy của POW

CM 1 & 2 12.724                     1.500                      8,5                       2008 PVN

NT 1 6.344                       450                         14,1                     2008 PV Power

NT 2 11.355                     750                         15,1                     2011 PV Power

Vũng Áng 1 33.651                     1.200                      28,0                     2015 PVN

NT 3 & 4 32.493                     1.300                      25,0                     2022-23 PV Power

Nhà máy nhiệt điện đã hoàn thành

Quảng Ninh 1 & 2 20.592                     1.200                      17,2                     QN1: 2010; QN2: 2013 CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh

Hải Phòng 1 & 2 24.000                     1.200                      20,0                     HP1: 2011, HP2: 2014 GENCO 2

Mông Dương 1 37.403                     1.080                      34,6                     2015 GENCO 3

Mông Dương 2 47.000                     1.240                      37,9                     2015
 BOT: AES - TKV,  POSCO Energy (Hàn Quốc), 

CIC (Trung Quốc) 

Vĩnh Tân 2 40.340                     1.244                      32,4                     2015 GENCO 3

Duyên Hải 1 29.246                     1.245                      23,5                     2016 EVN

Duyên Hải 3 mở rộng 37.260                     1.245                      29,9                     2017 EVN

Vĩnh Tân 1 41.243                     1.200                      34,4                     2018
 BOT: China Southern Power Grid (55%), CPIH 

(40%), Vinacomin (5%) 

Vĩnh Tân 4 mở rộng 40.598                     1.200                      33,8                     2018 GENCO 3

Thái Bình 1 26.595                     600                         44,3                     2018 GENCO 3

Đang xây dựng

Duyên Hải 3 mở rộng 22.774                     660                         34,5                     2019 GENCO 1

Vĩnh Tân 4 mở rộng 23.927                     600                         39,9                     2019 GENCO 3

Sông Hậu 1 43.000                     1.200                      35,8                     2020 PVN

Thái Bình 2 42.935                     1.200                      35,8                     2020 PVN

Vĩnh Tân 3 63.450                     1.980                      32,0                     NA One Energy, EVN, Pacific Corp

Long Phú 1 41.265                     1.200                      34,4                     NA PVN

Nghi Sơn 2 65.565                     1.200                      54,6                     07/2022 BOT: Marubeni (Nhật Bản), KEPCO (Hàn Quốc)
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NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  
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12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 29.710        32.662        33.548        39.444        41.221        

Lợi nhuận gộp 4.923          4.477          5.306          5.930          6.060          

LN hoạt động thuần 7.967          7.120          7.157          7.066          7.127          

Chi phí khấu hao (4.314)         (3.908)         (3.147)         (2.660)         (2.660)         

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 3.653          3.211          4.011          4.407          4.468          

TN từ hoạt động tài chính (937)            (792)            (786)            (641)            (480)            

TN từ các Cty LK & LD 22               50               50               50               50               

Chi phí/lãi ngoài HĐKD (4)               22               19               22               23               

Lợi nhuân trước thuế 2.733          2.492          3.292          3.837          4.060          

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 2.733          2.492          3.292          3.837          4.060          

Thuế (132)            (205)            (326)            (582)            (610)            

Lợi nhuận sau thuế 2.602          2.287          2.967          3.255          3.450          

Lợi ích của cổ đông thiểu số (368)            (366)            (356)            (364)            (407)            

Cổ tức ưu đãi

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 2.333          1.921          2.610          2.891          3.043          

Lợi nhuận thường xuyên 2.333          1.921          2.610          2.891          3.043          

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 7.967          7.120          7.157          7.066          7.127          

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết 22               50               50               50               50               

Tăng/(Giảm) vốn lưu động (239)            (1.054)         (206)            (363)            (422)            

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng (407)            (69)              -              -              -              

Chi/(Thu) bằng tiền khác -              -              -              -              -              

Dòng tiền hoạt động khác 311             352             396             413             417             

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (1.351)         (1.307)         (1.229)         (1.111)         (974)            

Thuế đã trả (190)            (96)              (326)            (582)            (610)            

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 6.113          4.996          5.842          5.473          5.588          

Tiền chi mua sắm tài sản cố định (308)            (219)            (349)            (3.266)         (6.740)         

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, các khoản ĐT 1                -              39               46               48               

Tiền chi đầu tư góp vốn (1.005)         891             -              -              -              

Tiền khác từ hoạt động đầu tư 253             883             88               100             100             

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (1.059)         1.555          (222)            (3.119)         (6.592)         

Tiền vay nhận được/(đã trả) (5.926)         (5.284)         (5.763)         (2.242)         1.152          

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn

Tiền mua lại CP đã phát hành

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (1.563)         (349)            -              -              -              

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính 31               -              13               14               15               

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (7.458)         (5.633)         (5.750)         (2.228)         1.167          

Tổng tiền trong năm (2.404)         919             (130)            126             163             

Dòng tiền tự do cho cổ đông (872)            1.267          (143)            112             148             

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp 6.405          7.858          6.849          3.465          (30)              
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NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 
 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 3.305          3.361          3.448          3.743          4.050          

Các khoản phải thu ngắn hạn 6.744          7.531          7.721          9.042          9.480          

Hàng tồn kho 3.533          4.187          4.178          4.904          5.190          

Tài sản ngắn hạn khác 196             172             177             208             217             

Tổng tài sản ngắn hạn 13.778        15.251        15.523        17.898        18.937        

Tài sản cố định 44.216        40.491        37.698        38.310        42.396        

Tổng đầu tư 957             937             849             749             648             

Tài sản vô hình 66               64               59               53               48               

Tài sản dài hạn khác 1.566          1.369          1.406          1.653          1.727          

Tổng tài sản dài hạn 46.805        42.860        40.012        40.765        44.820        

Vay & nợ ngắn hạn 139             706             722             627             195             

Nợ dài hạn đến hạn trả 5.959          5.848          5.187          2.445          1.948          

Phải trả người bán 5.041          5.900          5.828          6.916          7.256          

Nợ ngắn hạn khác 2.729          5.116          5.255          6.178          6.456          

Tổng nợ ngắn hạn 13.868        17.571        16.992        16.166        15.855        

Vay & nợ dài hạn 18.779        13.304        8.186          8.781          10.862        

Nợ dài hạn khác 213             422             569             630             492             

Tổng nợ dài hạn 18.991        13.725        8.755          9.411          11.354        

Dự phòng -              -              -              -              -              

Tổng nợ 32.859        31.296        25.747        25.577        27.209        

Vốn chủ sở hữu 24.902        24.506        27.123        30.056        33.112        

Lợi ích cổ đông thiểu số 2.822          2.309          2.665          3.029          3.436          

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 27.724        26.815        29.788        33.085        36.548        

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu 5,3% 9,9% 2,7% 17,6% 4,5%

Tăng trưởng LNHĐKD 16,0% -10,6% 0,5% -1,3% 0,9%

Biên LNHĐKD 26,8% 21,8% 21,3% 17,9% 17,3%

LN trên cổ phiếu (9.212)         (7.044)         (4.547)         (3.463)         (3.824)         

Giá trị sổ sách/cp 10.633 10.464 11.582 12.834 14.139

Khả năng thanh toán lãi vay 2,70 2,46 3,26 3,97 4,59

Thuế suất hiệu dụng 4,8% 8,2% 9,9% 15,2% 15,0%

Tỷ lệ chia cổ tức NA NA NA NA NA

Số ngày phải thu 104,3 79,8 83,0 77,8 82,0

Số ngày tồn kho 50,66 49,99 54,05 49,60 52,39

Số ngày phải trả 82,53 70,85 75,79 69,59 73,56

ROIC 7,0% 6,6% 9,4% 11,0% 10,9%

ROCE 7,4% 7,5% 9,8% 11,0% 10,5%

ROA 5,63% 5,53% 7,18% 7,84% 7,42%

Các nhân tố chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Sản lượng điện cung cấp (GWh) 20.581,0 21.006,8 21.683,4 22.142,7 22.361,4

Công suất (MW) 4.208,2 4.208,2 4.208,2 4.208,2 4.208,2

Hiệu suất hoạt động trung bình 55,8% 57,0% 58,8% 60,1% 60,7%

Giá bán bq mỗi kwh (% thay đổi) 8,9% 7,0% -0,3% 15,1% 3,5%

Chi phí nhiên liệu mỗi kwh (% thay đổi) 8,7% 10,8% 0,2% 24,9% 5,7%

Biên dự trữ ngành (%) 27,4% 26,7% 27,1% 24,4% 19,8%



 

 Điện │ Việt Nam 

 

 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí │ 24 tháng 5, 2019 
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT  

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm 

giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị 

đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.  

Khuyến nghị  

MUA  Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên  

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường  

BÁN  Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10%  

  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trần Khánh Hiền – Phó Giám đốc Khối Phân tích  
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