
 
 

 
 

 
 

Báo cáo Cập nhật 

www.vndirect.com.vn  1 

 

 
 

CTCP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI (PPC) 
Kết quả kinh doanh sẽ khởi sắc hơn từ Quý 4  

 
 
 

Chúng tôi đã có chuyến thăm doanh nghiệp PPC và nhận định 

kết quả kinh doanh (KQKD) Q4 PPC sẽ khởi sắc để bù lại cho 

KQKD ảm đạm nửa đầu năm 2016. Tỷ giá Yên Nhật ổn định hơn 

và hợp đồng mới ký với EVN sẽ cải thiện biên lợi nhuận.  

Q3/2016, doanh thu (DT) giảm 29% yoy, lợi nhuận sau thuế 
(LNST) đạt 13 triệu đồng, thoát khỏi con số âm. DT đạt 1.266 tỷ 
VND, giảm so với cùng kỳ do sản lượng sản xuất điện của cả 2 nhà 
máy PL1 và PL2 giảm (-23.5% yoy). Mặc dù vậy, giá bán điện trung 
bình tăng 13% do hợp đồng mới ký giữa nhà máy PL1 và EVN. Hiện 
tại, hợp đồng của nhà máy PL1 có thời hạn tới hết 2019 và hợp đồng 
của nhà máy PL2 kéo dài tới 2031. Sản lượng điện bán cho EVN của 
cả 2 nhà máy trong Q4 dự đoán sẽ tăng 10% so với Q3 và mục tiêu 
sản lượng điện vẫn sẽ được giữ nguyên cho cả năm.  

Tăng giá than nguyên liệu sẽ không tác động lớn đến lợi nhuận 
do PPC có thể chuyển rủi ro tăng giá than sang người mua điện 
là EVN. Điều này là do EVN có cơ chế đảm bảo biên lợi nhuận gộp 
của các nhà máy nhiệt điện trong trường hợp giá than tăng trên một 
mức quy định. 

Thời điểm khó khăn nhất với PPC đã qua, triển vọng từ Q4/2016 
sẽ tích cực hơn nhờ các yếu tố sau: 

i. Tăng sản lượng điện từ hai nhà máy PL1 và PL2 trong Q4. Với 
việc tăng giá bán điện trung bình do giá theo hợp đồng mới của 
nhà máy PL1 với EVN (1.408 đồng/kWh) cao hơn thị trường phát 
điện cạnh tranh (thấp hơn 1.100 đồng/kWh), PPC sẽ đẩy mạnh 
sản lượng điện vào Q4 (2 quý đầu năm có sự sản xuất cầm 
chừng do chưa chốt được hợp đồng).  

ii. Lỗ chênh lệch tỷ giá sẽ không còn quá nặng nề do tỷ giá 
JPY/VND trở nên ổn định hơn và có chiều hướng giảm sau khi 
tạo đỉnh ở mức 220 đồng/JPY.  

Diễn biến tỷ giá JPY/VND  

Nguồn: Bloomberg 

iii. Dự kiến ghi nhận khoản hồi tố 230 tỷ VND do chênh lệch giữa 
giá theo hợp đồng và giá tạm tính cho 6 tháng đầu năm của nhà 
máy PL1. Khoản hồi tố này sẽ được ghi nhận trong Q4/2016.  

Nhà máy PL1 đang tiến hành nâng cấp lớn, dự kiến hoàn thành 
vào 2018. Nhà máy PL1 hiện đang đại tu với chi phí dự tính 2.000 tỷ 
VND. Theo đánh giá của PPC, việc nâng cấp này không ảnh hưởng 
đến công suất phát điện hiện tại do các tổ máy lần lượt được nâng 
cấp. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc nâng cấp sẽ làm cho PPC 
khó đạt được công suất tối đa. Chi tiết cụ thể về kế hoạch nâng cấp 
hiện chưa được công bố. 

Các rủi ro trong thời gian tới: Vòng đời của các tổ máy đã hết nên 
sẽ phát sinh chi phí sửa chữa và nâng cấp lớn trong một vài năm tới. 
 

 

Ngày 01/11/2016 

Nguyễn Hạnh Trang 

trang.nguyenhanh@vndirect.com.vn 
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Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.542 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.982 

KLGDBQ (3thg) 153.576 

Thị giá vốn (tỷ VND) 4.725 

SL CP đang lưu hành (tr) 318 

Free float (%) 5,3 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

Cổ đông lớn % sở hữu 

GENCO 2 52,30 

REE 23,54 

Halley Sicav 8,01 

Market Vectors ETF 3,89 

Nguồn: VNDIRECT 
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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. 

 

  

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc phân tích 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Nguyễn Hạnh Trang – Chuyên viên phân tích 

Email: trang.nguyenhanh@vndirect.com.vn 

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

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

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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