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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ (POW) – CẬP NHẬT ĐHCĐ 

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

VND14.250 N/A 0,0% KHÔNG ĐÁNH GIÁ Tiện ích công cộng 
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Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.000 

KLGDBQ 3 tháng (tr cp) 1,52 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 36.402 

Thị giá vốn (tỷ VND) 33.002 

SL CP đang lưu hành (tr) 2.317 

Free float (%) 18 

P/E trượt (x) 19.8 

P/B hiện tại (x) 1.35 

 

Cơ cấu sở hữu 

PVN 79,9% 

Norges Bank 1,7% 

Khác 18,4% 

Nguồn: VNDIRECT 

Doanh nghiệp đặt mục tiêu KQKD đi ngang cho năm 2019 tại ĐHCĐ vào 

ngày 19/04/2019. Theo chúng tôi, kế hoạch này tương đối thận trọng 

trên cơ sở chi phí khấu hao thấp hơn (do các nhà máy Cà Mau 1 & 2 đã 

khấu hao toàn bộ trong năm 2018) và sản lượng có thể tăng do POW 

không phải bảo dưỡng lớn trong năm nay. Doanh nghiệp lên kế hoạch 

trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6% trong năm 2019. 

Trong năm 2019, PV Power đặt mục tiêu sản lượng đạt 21.600 triệu kWh 
(+2,8% yoy). Ban lãnh đạo đặt kế hoạch doanh thu đạt 32.769,5 tỷ đồng 
(+0,3% yoy) và LNST đạt 2.275,2 tỷ đồng (-0,5% yoy). Theo ban lãnh đạo, 
hoạt động của nhà máy Vũng Áng 1 (VA1) sẽ ghi nhận KQKD tích cực hơn 
năm ngoái. Nếu đủ nguồn cung than, VA1 có thể đạt lợi nhuận ròng 190-200 
tỷ đồng trong năm 2019 (so với khoản lỗ 546 tỷ đồng trong năm 2018). Kết 
quả kinh doanh sơ bộ Q1/2019 ước tính đi ngang với doanh thu và LNTT lần 
lượt là 8.400 tỷ đồng và 860 tỷ đồng. 

Nguồn cung than và khí là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất  

Nhà máy nhiệt điện than VA1: Vinacomin, nhà cung cấp than lớn của POW, 
chỉ có thể cung cấp 2,4 triệu tấn cho nhà máy VA1 vào năm 2019 trong khi 
nhu cầu vào khoảng 2,8 triệu tấn. Hiện tại, POW đã nhận được sự chấp 
thuận của Chính phủ về việc nhập khẩu than để đảm bảo nguồn cung đầu 
vào cho hoạt động của nhà máy VA1. Tuy nhiên, nguồn cung than có thể bị 
chậm trễ do quá trình kiểm tra chất lượng than phù hợp với nhà máy. Vì vậy, 
nhà máy VA1 có thể sẽ có nguy cơ bị thiếu nguồn than đầu vào trong 2019. 

Nhà máy nhiệt điện khí: Giá khí đầu vào sẽ tăng do 1) chi phí khí từ các mỏ 
khí mới cao hơn (Nhơn Trạch 1 & 2); 2) Nhà máy Cà Mau 1 & 2 phải mua 
khí tự nhiên từ bể Malay – Thổ Chu với giá cao hơn vì thỏa thuận giữa chính 
phủ Việt Nam và Malaysia sẽ kết thúc vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, mức 
tăng giá đầu vào sẽ được chuyển 100% cho người mua (EVN). Do đó, biên 
LN cho sản lượng cam kết trong hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng. Mặc dù 
vậy, các nhà máy nhiệt điện khí của POW có thể gặp nhiều khó khăn hơn 
trên thị trường phát điện cạnh tranh vì chi phí sản xuất điện cao hơn. 

Việc đầu tư vào dự án nhiệt điện Luang Prabang đang được xem xét. 

Dự án này (Công suất: 1.400MW, tỷ lệ sở hữu của POW là 38%) có chi phí 
đầu tư ước tính khoảng 4-5 tỷ USD. POW dự kiến sẽ bán điện từ nhà máy 
này cho Thái Lan và doanh nghiệp sẽ hoàn thiện việc nghiên cứu khả thi của 
dự án này để ước tính khả năng sinh lời trong năm 2019. 

Kế hoạch thoái vốn chưa rõ ràng. Theo ban lãnh đạo, kế hoạch thoái vốn 

của POW sẽ phụ thuộc vào ủy ban quản lý vốn nhà nước mới. Tuy nhiên, 
Tập đoàn Dầu khí (PVN) phải nắm giữ ít nhất 65% cổ phần cho đến năm 
2025 sau khi các khoản vay của VA1 được thanh toán hết vì các khoản vay 
này được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh. Ban lãnh đạo của POW cũng cho 
biết việc thêm POW vào rổ VN30 sẽ được xem xét bởi HOSE vào cuối năm 
nay. 

  

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-16A 12-17A 12-18A

Doanh thu thuần (tỷ) 28.212 29.710 32.662

Tăng trưởng DT thuần 21,4% 5,3% 9,9%

Biên lợi nhuận gộp 13,4% 16,6% 13,7%

Biên EBITDA 26,0% 28,3% 21,8%

LN ròng (tỷ) 1.075 2.233 1.921

Tăng trưởng LN ròng 107,8% (14,0%)

Tăng trưởng LN cốt lõi 107,8% (14,0%)

EPS cơ bản 399 829 713

EPS điều chỉnh 399 829 713

BVPS 11.048 11.436 10.464

ROAE 9,1% 7,8%
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  Nguồn: VNDIRECT 
 

 
 

Bảng cân đối kế toán

(tỷ VND) 12-16A 12-17A 12-18A

Tiền và tương đương tiền 4.671 2.266 3.185

Đầu tư ngắn hạn 60 1.039 176

Các khoản phải thu ngắn hạn 10.230 6.744 7.531

Hàng tồn kho 3.347 3.533 4.187

Các tài sản ngắn hạn khác 211 196 172

Tổng tài sản ngắn hạn 18.519 13.778 15.251

Tài sản cố định 48.350 44.282 40.555

Tổng đầu tư 931 957 937

Tài sản dài hạn khác 1.933 1.567 1.369

Tổng tài sản 69.732 60.583 58.111

Vay & nợ ngắn hạn 5.888 6.099 6.554

Phải trả người bán 6.169 5.041 5.900

Nợ ngắn hạn khác 6.021 2.729 5.116

Tổng nợ ngắn hạn 18.078 13.868 17.571

Vay & nợ dài hạn 24.669 18.779 13.304

Các khoản phải trả khác 189 213 422

Vốn điều lệ và 21.774 21.774 23.419

LN giữ lại 1.015 1.282 859

Vốn chủ sở hữu 24.055 24.902 24.506

Lợi ích cổ đông thiểu số 2.741 2.822 2.309

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 69.732 60.583 58.111

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18A

Doanh thu thuần 28.212 29.710 32.662

Giá vốn hàng bán (24.429) (24.787) (28.186)

Chi phí quản lý DN (739) (799) (793)

Chi phí bán hàng (17) (16) 0

LN hoạt động thuần 3.027 4.107 3.683

EBITDA thuần 7.343 8.423 7.604

Chi phí khấu hao (4.316) (4.316) (3.920)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 3.027 4.107 3.683

Thu nhập lãi 459 414 516

Chi phí tài chính (1.798) (1.806) (1.779)

Thu nhập ròng khác (6) (4) 22

TN từ các Cty LK & LD 15 22 50

LN trước thuế 1.696 2.733 2.492

Thuế (178) (132) (205)

Lợi ích cổ đông thiểu số (443) (368) (366)

LN ròng 1.075 2.233 1.921

Thu nhập trên vốn 1.075 2.233 1.921

Cổ tức phổ thông

LN giữ lại 1.075 2.233 1.921

Báo cáo LCTT

(tỷ VND) 12-16A 12-17A 12-18A

LN trước thuế 1.696 2.733 2.492

Khấu hao 4.316 4.316 3.920

Thuế đã nộp (242) (190) (96)

Các khoản điều chỉnh khác 385 2.806 (2.604)

Thay đổi VLĐ (2.392) (3.531) 1.334

LC tiền thuần HĐKD 3.764 6.134 5.046

Đầu tư TSCĐ (1.673) (308) (219)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 1 0

Các khoản khác 297 (751) 1.774

Thay đổi tài sản dài hạn khác (0) 0 0

LC tiền từ HĐĐT (1.376) (1.059) 1.555

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 31 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (3.168) (5.680) (5.019)

Dòng tiền từ HĐTC khác (179) (247) (265)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (430) (1.563) (349)

LC tiền thuần HĐTC (3.776) (7.458) (5.633)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 6.073 4.671 2.266

LC tiền thuần trong năm (1.388) (2.382) 969

Tiền & tương đương tiền cuối kì 4.686 2.289 3.235

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18A

Doanh thu thuần 28.212 29.710 32.662

Giá vốn hàng bán (24.429) (24.787) (28.186)

Chi phí quản lý DN (739) (799) (793)

Chi phí bán hàng (17) (16) 0

LN hoạt động thuần 3.027 4.107 3.683

EBITDA thuần 7.343 8.423 7.604

Chi phí khấu hao (4.316) (4.316) (3.920)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 3.027 4.107 3.683

Thu nhập lãi 459 414 516

Chi phí tài chính (1.798) (1.806) (1.779)

Thu nhập ròng khác (6) (4) 22

TN từ các Cty LK & LD 15 22 50

LN trước thuế 1.696 2.733 2.492

Thuế (178) (132) (205)

Lợi ích cổ đông thiểu số (443) (368) (366)

LN ròng 1.075 2.233 1.921

Thu nhập trên vốn 1.075 2.233 1.921

Cổ tức phổ thông

LN giữ lại 1.075 2.233 1.921

Các chỉ số cơ bản

12-16A 12-17A 12-18A

Dupont

Biên LN ròng 3,8% 7,5% 5,9%

Vòng quay TS 0,46 0,55

ROAA 3,4% 3,2%

Đòn bẩy tài chính 2,66 2,40

ROAE 9,1% 7,8%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 127 80 82

Số ngày nắm giữ HTK 50,1 52,0 54,2

Số ngày phải trả tiền bán 92,4 74,2 76,4

Vòng quay TSCĐ 0,64 0,77

ROIC 1,9% 4,2% 4,1%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,02 0,99 0,87

Khả năng thanh toán nhanh 0,84 0,74 0,63

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,26 0,24 0,19

Vòng quay tiền 85,2 57,7 59,6

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 21,4% 5,3% 9,9%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 35,7% (10,3%)

Tăng trưởng LN ròng 107,8% (14,0%)

Tăng trưởng EPS 107,8% (14,0%)

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 399 829 713

BVPS (VND) 11.048 11.436 10.464
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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 Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Trần Thị Hà My – Chuyên viên phân tích 

Email: my.tranha@vndirect.com.vn  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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