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CTCP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI (PPC) 

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

VND18.900 VND22.300 7,9% MUA Hàng tiện ích 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 
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Kết quả kinh doanh Q1 khả quan so với cùng kỳ do việc lỗ tỷ giá 
trong quý giảm mạnh. Việc thanh toán trước các khoản vay bằng 
đồng Yên là bước đi có lợi cho công ty bởi KQKD của PPC đã ổn 
định hơn so với quá khứ. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu nhưng 
thay đổi khuyến nghị sang MUA do giá cổ phiếu đã giảm gần đây 
trong bối cảnh thị trường chung điều chỉnh. 

Doanh thu (DT) tăng mạnh (+22,1% yoy) do sản lượng điện trong 
quý cao hơn (+ 19,2% yoy), biên lợi nhuận giảm do giá than. Tổng 
sản lượng điện bán ra trong Q1 đạt 1,3 tỷ kWh với giá bán bình quân 
tăng nhẹ (+2,4% yoy), giúp PPC ghi nhận 1.801 tỷ đồng DT thuần. 
Tuy nhiên, giá than trong Q1 tăng 3,5% yoy, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận 
gộp giảm 200 điểm phần trăm so với cùng kỳ.  

Lượng tiền nhàn rỗi đã được sử dụng để trả trước khoản vay 
bằng đồng Yên trong năm ngoái. Trong 2017, PPC đã thanh toán 
16 tỷ Yên (tương đương 3.239 tỷ đồng), dẫn đến việc DT tài chính 
trong quý giảm 94,1% yoy. Tuy nhiên, việc trả trước nợ cũng làm giảm 
3,5 lần chi phí tài chính so với Q1/2017. Kết quả là chi phí tài chính 
thuần giảm 4,1 lần so với cùng kỳ, giúp lợi nhuận trước thuế tăng 
41,8% yoy. 

Việc trả trước khoản vay bằng đồng Yên cũng giúp lợi nhuận ổn 
định hơn trước biến động của tỷ giá. Trong Q1/2018, đồng Yên 
tăng giá 6,3% so với tiền đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 
(+5,6%). Mặc dù vậy, lỗ tỷ giá chưa thực hiện đã giảm 64% yoy do 
giảm 75% giá trị vay ngoại tệ so với cùng kỳ. LN trong tương lai của 
PPC cũng sẽ ổn định hơn do DN sẽ ít chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ 
giá JPY/VND. Với dư nợ bằng đồng Yên hiện tại, chúng tôi ước tính 
nếu tỷ giá JPY/VND tăng/giảm 1%, PPC sẽ ghi nhận 10,5 tỷ đồng lỗ/lãi 
tỷ giá, so với 40,1 tỷ đồng trong năm 2016 (khi chưa trả trước nợ). 

Chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu 22.300 đồng/cổ phiếu dựa trên 
chỉ số EV/EBITDA mục tiêu là 9,5 lần (tương đương trung bình ngành) 
với dự phóng KQKD 2018 không đổi. Ở mức giá hiện tại là 18.900 
đồng, cổ phiếu đang giao dịch với P/E trượt là 6,9 lần và P/E dự phóng 
là 7,1 lần dựa trên dự phóng LNST năm 2018 của chúng tôi. Đây là 
mức chiết khấu đáng kể so với P/E trung bình của các DN trong ngành 
là 13,9 lần. Chúng tôi cho rằng PPC có mức chiết khấu P/E chưa hợp 
lý khi so sánh với các công ty cùng ngành do chi phí tài chính của DN 
đã ổn định hơn khi lỗ tỷ giá giảm mạnh.  

 

Ngày 10/05/2018 

Nguyễn Hạnh Trang 

trang.nguyenhanh@vndirect.com.vn 

 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 Không 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 23.322 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.546 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 256.218 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 5.404 

Thị giá vốn (tỷ VND) 6.091 

SL CP đang lưu hành (tr) 320,6 

Free float (%) 9,3 

TTM P/E (x) 6,9 

P/B (x) 1,1 

 

Cơ cấu sở hữu 

Genco 2 51,9% 

REE 23,4% 

Samarang Ucits 9,1% 

Khác 15,6% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-15A 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần (tỷ) 7,665 5,977 6,236 6,948

Tăng trưởng DT thuần 2.4% (22.0%) 4.3% 11.4%

Biên lợi nhuận gộp 12.6% 8.4% 12.7% 12.5%

Biên EBITDA 17.2% 7.8% 12.0% 11.8%

LN ròng (tỷ) 561 549 854 858

Tăng trưởng LN ròng (46.3%) (2.2%) 55.7% 0.4%

Tăng trưởng LN cốt lõi (26.9%) (1.2%) 17.1% (2.4%)

EPS cơ bản 1,762 1,724 2,680 2,675

EPS điều chỉnh 1,762 1,495 2,538 2,534

BVPS 17,915 16,204 17,185 18,258

ROAE 9.8% 10.1% 16.1% 15.1%
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Hình 1: Phương pháp định giá 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 2: So sánh với các DN cùng ngành 

 
  Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT 

  

Phương pháp định giá

FY18F EBITDA 817                                    tỷ VND

EV/EBITDA mục tiêu 9.5x 

Giá trị doanh nghiệp 7,747                                  tỷ VND

Nợ ròng 616                                    tỷ VND

Giá trị thị trường của VCSH 7,131                                  tỷ VND

Số lượng cp đang lưu hành 320,613,054                        cổ phiếu

Giá mục tiêu 22,243                                đồng/cổ phiếu

Doanh nghiệp Quốc gia

Vốn hóa 

(triệu US$)

Tăng trưởng 

LNST (%)

Tăng trưởng 

EPS (%) ROA (%) ROE (%) D/E (x) TTM P/E (x) P/B (x)

TTM 

EV/EBITDA (x)

Tata Power Co Ltd Ấn Độ 3,438.0       232.2 302.6 3.0 16.5 2.5 9.1 1.4 9.9

Huadian Fuxin Energy Corp Hong Kong 2,335.1       6.4 6.4 2.0 11.3 3.6 7.2 0.8 9.4

Reliance Power Ltd Ấn Độ 1,584.7       -6.3 -6.3 1.6 4.7 1.2 10.3 0.5 8.0

Tổng công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam Việt Nam 1,481.4       -50.5 0.0 1.5 4.5 1.3 n/a 1.3 n/a 

United Power Generation Bangladesh 965.4          -25.5 -26.1 29.7 30.5 0.0 19.4 5.4 14.7

CTCP Điện lực Dầu khí 

Nhơn Trạch 2 Việt Nam 387.5          -11.7 -12.8 6.8 14.6 0.7 11.6 1.7 5.7

Khulna Power Co Ltd Bangladesh 235.4          -6.2 -6.1 13.0 19.9 0.3 10.8 2.1 9.1

Trung bình 19.8 42.9 8.2 14.6 1.4 13.9 1.9 9.5

Trung vị -6.3 -6.2 3.0 14.6 1.2 10.8 1.4 9.3

CTCP Nhiệt điện Phả lại Việt Nam 268.9          34.2 33.2 10.8 16.1 0.2 6.9 1.1 8.4
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần 5,977 6,236 6,948

Giá vốn hàng bán (5,474) (5,445) (6,077)

Chi phí quản lý DN (108) (81) (90)

Chi phí bán hàng 0 0 0

LN hoạt động thuần 396 710 780

EBITDA thuần 468 747 817

Chi phí khấu hao (72) (37) (37)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 396 710 780

Thu nhập lãi 411 412 244

Chi phí tài chính (254) (120) (50)

Thu nhập ròng khác (2) 1 1

TN từ các Cty LK & LD 64 0 32

LN trước thuế 616 1,003 1,007

Thuế (62) (149) (150)

Lợi ích cổ đông thiểu số (6) 0 0

LN ròng 549 854 858

Thu nhập trên vốn 549 854 858

Cổ tức phổ thông (799) (1,020) (481)

LN giữ lại (250) (166) 377

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Tiền và tương đương tiền 786 209 273

Đầu tư ngắn hạn 2,110 550 0

Các khoản phải thu ngắn hạn 2,727 2,260 2,625

Hàng tồn kho 557 552 724

Các tài sản ngắn hạn khác 5 16 19

Tổng tài sản ngắn hạn 6,184 3,586 3,641

Tài sản cố định 742 687 755

Tổng đầu tư 1,950 2,269 2,269

Tài sản dài hạn khác 1,711 1,006 1,121

Tổng tài sản 10,588 7,548 7,786

Vay & nợ ngắn hạn 382 444 889

Phải trả người bán 247 579 383

Nợ ngắn hạn khác 940 542 661

Tổng nợ ngắn hạn 1,568 1,565 1,932

Vay & nợ dài hạn 3,825 507 0

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn điều lệ và 3,262 3,262 3,262

LN giữ lại 2,019 2,290 2,667

Vốn chủ sở hữu 5,155 5,477 5,854

Lợi ích cổ đông thiểu số 38 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 10,588 7,548 7,786

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

LN trước thuế 616 1,003 1,007

Khấu hao 72 37 37

Thuế đã nộp (12) (187) (150)

Các khoản điều chỉnh khác (1,038) (1,527) (272)

Thay đổi VLĐ 109 290 (619)

LC tiền thuần HĐKD (253) (384) 4

Đầu tư TSCĐ (83) (18) (104)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác 486 525 827

Thay đổi tài sản dài hạn khác 703 2,431 (115)

LC tiền từ HĐĐT 1,106 2,938 608

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 50 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được 18 (2,159) (67)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (799) (1,020) (481)

LC tiền thuần HĐTC (781) (3,130) (548)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 714 786 209

LC tiền thuần trong năm 72 (577) 64

Tiền & tương đương tiền cuối kì 786 209 273

Các chỉ số cơ bản

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

Dupont

Biên LN ròng 9.2% 13.7% 12.3%

Vòng quay TS 0.55 0.69 0.91

ROAA 5.1% 9.4% 11.2%

Đòn bẩy tài chính 2.00 1.71 1.35

ROAE 10.1% 16.1% 15.1%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 103 77 88

Số ngày nắm giữ HTK 37.2 37.0 43.5

Số ngày phải trả tiền bán 16.5 38.8 23.0

Vòng quay TSCĐ 8.12 8.73 9.63

ROIC 5.8% 13.3% 12.7%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 3.94 2.29 1.88

Khả năng thanh toán nhanh 3.59 1.94 1.51

Khả năng thanh toán tiền mặt 1.85 0.48 0.14

Vòng quay tiền 124 76 108

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần (22.0%) 4.3% 11.4%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (54.0%) 79.5% 9.9%

Tăng trưởng LN ròng (2.2%) 55.7% 0.4%

Tăng trưởng EPS (2.2%) 55.4% (0.2%)

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 1,724 2,680 2,675

BVPS (VND) 16,204 17,185 18,258
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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. 

 

  
Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn 

Nguyễn Hạnh Trang – Chuyên viên Phân tích 

Email: trang.nguyenhanh@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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