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Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.900 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 625.950 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 16.918 

Thị giá vốn (tỷ VND) 8.112 

SL CP đang lưu hành (tr) 326 

Free float (%) 15,0 

P/E trượt (x) 8,0 

P/B hiện tại (x) 1,4 

 

Cơ cấu sở hữu 

GENCO2 51,9% 

REE 24,1% 

Samarang UCITS 9,1% 

Khác 14,9% 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Chúng tôi ưa thích PPC vì tình hình tài chính lành mạnh cùng với tỷ 

suất cổ tức cao 

Hoạt động ổn định mặc dù các nhà máy đã hoạt động lâu năm. Nhờ 
vị trí thuận lợi nằm gần các khu công nghiệp khu vực phía Bắc, các nhà 
máy điện của PPC có được hiệu suất hoạt động ổn định. Trong 2016-18, 
công suất hoạt động trung bình của PPC ở mức 58,0%. Do hoạt động 
lâu năm (34-36 năm) nên hiệu suất hoạt động của nhà máy Phả Lại 1 ở 
mức thấp 46,9% trong khi nhà máy Phả Lại 2 có hiệu suất hoạt động 
cao nhất trong số các nhà máy nhiệt điện than là 66,2%. 

Chịu ít ảnh hưởng hơn bởi rủi ro thiếu hụt than. Trong năm 2019, 
PPC đã ký hợp đồng với Vinacomin và đảm bảo nguồn cung 3,3 triệu 
tấn than, đủ để hoạt động ổn định. Số ngày tồn kho của doanh nghiệp 
đạt mức thấp kỷ lục 14 ngày vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, chúng tôi 
nhận thấy sự cải thiện trong 6T2019 khi tồn kho nguyên liệu tăng mạnh 
66,5% so với đầu năm, nâng số ngày tồn kho lên 21 ngày vào thời điểm 
30/06/2019. 

Chúng tôi dự báo tăng trưởng trong cổ tức nhận được từ các công 
ty liên kết. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận các công ty liên kết của PPC 
bao gồm Nhiệt điện Hải Phòng (HND) và Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) 
sẽ dần cải thiện trong những năm tới do 1) không còn ghi nhận thêm 
phần lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình xây dựng cơ bản và 
2) việc trả nợ dần sẽ giúp giảm chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá. 
Chúng tôi dự báo HND sẽ duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt 7,5% trên 
mệnh giá trong 2019-21 trong khi QTP bắt đầu trả cổ tức bằng tiền mặt 
5,0% trên mệnh giá vào năm 2021. 

Câu chuyện cổ tức hấp dẫn. Trong giai đoạn 2016-18, PPC trả cổ tức 
bằng 100% lợi nhuận ròng. Với hoạt động ổn định, bảng cân đối kế toán 
lành mạnh (nợ vay rất thấp), lượng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn dồi dào 
(khoảng 1.098 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2019), chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ 
chi trả cổ tức của PPC vẫn duy trì ở mức cao (20-25% trong 2019-21, 
tương đương tỷ suất cổ tức 8-10%). 

Định giá lần đầu, khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 27.879 đồng/cp. 
Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra trên cơ sở tỷ trọng bằng nhau của hai 
phương pháp: 1) EV/EBITDA mục tiêu là 7,5x trên EBITDA dự phóng 
của năm 2019; 2) Chiết khấu dòng tiền trong 5 năm. Với tổng mức sinh 
lời kỳ vọng là 23,5% (13,3% trên cơ sở giá mục tiêu và tỷ suất cổ tức 
10,2%), chúng tôi đưa ra khuyến nghị Mua đối với PPC. Động lực tăng 
giá đến từ lợi nhuận cao hơn dự kiến từ các công ty liên kết và sản 
lượng tiêu thụ điện cao hơn. Rủi ro giảm giá bao gồm sản lượng tiêu thụ 
thấp hơn dự kiến và đóng góp từ các công ty liên kết giảm. 
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Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Tổng quan tài chính (VND) 12-17A 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần (tỷ) 6.236           7.117             7.503           7.448           

Tăng trưởng DT thuần 4,3% 14,1% 5,4% -0,7%

Biên lợi nhuận gộp 12,7% 16,1% 13,6% 11,7%

Biên EBITDA 17,5% 19,7% 15,6% 12,4%

LN ròng (tỷ) 854              1.122             947              760              

Tăng trưởng LN ròng 55,7% 31,4% -15,6% -19,7%

Tăng trưởng LN cốt lõi 28,6% 13,5% -19,5% -3,9%

EPS cơ bản 2.618           3.441             2.902           2.330           

EPS điều chỉnh 2.459           3.271             2.757           2.214           

BVPS 16.788         17.319           17.858         18.169         

ROAE 16,1% 20,2% 16,5% 12,9%
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DOANH NGHIỆP LÂU ĐỜI VÀ DÀY DẶN KINH NGHIỆM TRONG 

NGÀNH ĐIỆN TẠI VIỆT NAM  

Được thành lập vào năm 1982, PPC là một trong những nhà sản 
xuất nhiệt điện than lâu đời nhất tại Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu 
hai nhà máy điện với tổng công suất 1.040MW, bao gồm Phả Lại 1 
(PL1, bắt đầu hoạt động năm 1984-86, 4x110MW) và Phả Lại 2 
(PL2, bắt đầu hoạt động năm 2001-02, 2x300MW). Năm 2018, sản 
lượng điện sản xuất của PPC đạt 5.607 triệu kWh (xấp xỉ 2,7% 
nguồn cung điện cả nước). 

Hình 1: Vị trí của PPC và các nhà máy điện liên kết  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL VIETNAM 

Vị trí thuận lợi của nhà máy điện của PPC đảm bảo cho hoạt 

động sản xuất điện ổn định  

Vị trí thuận lợi nằm gần các khu công nghiệp ở miền Bắc nên giúp 
cho hiệu suất hoạt động được duy trì ổn định. Trong năm 2016-18, 
hiệu suẩt hoạt động trung bình của PPC tại hai nhà máy điện đạt 
58,0%. Do đã hoạt động lâu năm (34-36 năm) nên PL1 có hiệu suất 
hoạt động thấp xấp xỉ 46,9%, trong khi PL2 có hiệu suất hoạt động 
cao nhất trong số các nhà máy nhiệt điện than ở mức 66,2% trong 
giai đoạn 2016-18. 

Hình 2: Công suất hoạt động của PPC so với các nhà máy nhiệt điện than khác 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Thông thường, PPC cần khoảng 3,0-3,5 triệu tấn than để sản xuất 
điện với nguồn cung chủ yếu từ các mỏ than lớn nhất Việt Nam có vị 
trí gần các nhà máy điện của Phả Lại (như Vàng Danh, Hòn Gai, 
Cẩm Phả). Điều này có thể giúp doanh nghiệp không chỉ đảm bảo 
nguồn cung than ổn định cho hoạt động sản xuất mà còn được 
hưởng chi phí vận chuyển thấp hơn so với các nhà máy nhiệt điện 
khác ở miền Trung và miền Nam. 

Nhà máy Vị trí Công suất Số năm hoạt động Hiệu suất bình quân

MW %, 2016-18

Hải Phòng Miền Bắc 1.200          6-9 64,6%

Quảng Ninh Miền Bắc 1.200          7-9 63,0%

Vũng Áng 1 Miền Trung 1.200          5 39,5%

Mông Dương 1 Miền Bắc 1.080          5 54,2%

Vĩnh Tân 2 Miền Nam 1.244          5 62,5%

Phả Lại Miền Bắc 1.040          58,0%

PL 1 440             34-36 46,9%

PL 2 600             18-19 66,2%

Quảng Ninh – 1.200MW 

Năm vận hành: 2009-2010 

Hải Phòng – 1.200MW 

Năm vận hành: 2011, 2014 

Phả Lại – 1.040MW 

Năm vận hành: 1983, 2001 

 Khu công nghiệp hiện hữu 

 Khu công nghiệp trong tương lai 
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Tính hiệu quả cao của PL2 bù đắp cho điểm yếu của PL1 

Do PL1 đã hoạt động lâu năm và có suất tiêu thụ nhiên liệu cao nên 
nhà máy phụ thuộc nhiều vào sản lượng theo hợp đồng mua bán 
điện (PPA) với EVN. PL2 có vị thế tốt hơn PL1 nhờ chi phí sản xuất 
tương đối cạnh tranh với mức tiêu thụ than trung bình là 530g/kWh 
(thấp hơn 25% so với PL1). 

Theo doanh nghiệp, hợp đồng mua bán điện cho PL1 sẽ hết hạn vào 
cuối năm 2019. Hiện tại, PPC đang đàm phán với EVN để gia hạn 
hợp đồng hiện tại với phần giá cố định theo hợp đồng cho PL1 dự 
kiến sẽ giảm nhẹ. Trong khi đó, hợp đồng mua bán điện cho PL2 có 
hiệu lực đến năm 2031 và có thể đảm bảo hoạt động ổn định cho 
nhà máy trong 10 năm tới. 

Hình 3: Sản lượng tiêu thụ và tỷ lệ sản lượng hợp đồng/tổng 
sản lượng (Qc/Q) của PL1  

 Hình 4: Sản lượng tiêu thụ và Qc/Q của PL2 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, PPC     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, PPC 

KIỂM SOÁT ĐƯỢC VẤN ĐỀ NGUỒN CUNG THAN VÀ BẢO TRÌ 

BẢO DƯỠNG 

Chi phí sản xuất chủ yếu đến từ nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng 

Các nhà máy điện của PPC đã khấu hao gần hết trong năm 2015 và 
phần khấu hao còn lại không đáng kể. Vì vậy, chi phí sản xuất của 
doanh nghiệp chủ yếu bao gồm nhiên liệu (than, dầu) và chi phí bảo 
dưỡng, lần lượt chiếm 85,1% và 5,8% giá vốn hàng bán năm 2018. 

Hình 5: Cơ cấu chi phí của PPC (tỷ đồng)  Hình 6: Chi phí sản xuất trên mỗi kWh của PPC so với các nhà 
máy nhiệt điện khác 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, PPC     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Title:

Source:

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

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

2014 2015 2016 2017 2018

Sản lượng (tr. kWh) Qc/Q

Title:

Source:

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

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2014 2015 2016 2017 2018

Sản lượng (tr. kWh) Qc/Q

Title:

Source:

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

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

2014 2015 2016 2017 2018

Nhiên liệu Chi phí bảo trì Nhân công Khấu hao Khác

Title:

Source:

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

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.800

 2.000

PPC NCP HND QTP

www.vndirect.com.vn


 

 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  4 

Những năm gần đây, nguồn than thiếu hụt trở thành khó khăn chính 
đối với hầu hết các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam và PPC không 
phải là ngoại lệ. Kể từ tháng 3/2019, doanh nghiệp bắt đầu sử dụng 
than hỗn hợp (hỗn hợp than nhập khẩu và than nội địa), chiếm 20-
30% tổng lượng than tiêu thụ. Theo PPC, giá than hỗn hợp cao hơn 
khoảng 10% so với giá than trong nước. Do đó, biên lợi nhuận gộp 
của PPC sụt giảm trong Q2/2019 do giá than tăng và sản lượng theo 
hợp đồng thấp hơn. 

Do PL1 và PL2 đều là các nhà máy cũ với công nghệ lạc hậu nên chi 
phí bảo dưỡng của PPC cao hơn nhiều so với các nhà máy nhiệt 
điện khác. Trong giai đoạn 2014-18, chi phí bảo dưỡng dao động ở 
mức 4,9-8,7% giá vốn hàng bán của PPC (xấp xỉ 326-525 tỷ đồng), 
dựa theo kế hoạch bảo dưỡng định kỳ hàng năm. PPC đã lên kế 
hoạch nâng cấp các nhà máy để giảm tỷ lệ tiêu thụ than của PL1 và 
đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định về mức phát thải 
của các nhà máy nhiệt điện xây dựng trước năm 2005. Tuy nhiên, kế 
hoạch này đã bị hủy bỏ gần đây sau quyết định của Chính phủ về 
việc hoãn các dự án nâng cấp môi trường đối với tất cả các nhà máy 
nhiệt điện than và phải chờ quy định mới về môi trường. Vì vậy, PPC 
dự kiến sẽ duy trì chi phí bảo dưỡng khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm 
để duy trì hoạt động của các nhà máy điện. 

Chịu ít ảnh hưởng hơn bởi rủi ro thiếu hụt than  

Như đã đề cập ở trên, hầu hết các nhà máy nhiệt điện than đều bị 
ảnh hưởng bởi rủi ro thiếu hụt than. Tuy nhiên, PPC có vị thế tốt hơn 
các nhà máy khác vì doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Vinacomin và 
đảm bảo nguồn cung than đủ cho hoạt động sản xuất khoảng 3,3 
triệu tấn cho năm 2019. Số ngày tồn kho của PPC đạt mức thấp kỷ 
lục 14 ngày vào cuối năm 2018 nhưng chúng tôi nhận thấy sự cải 
thiện trong 6T2019 khi tồn kho nguyên liệu tăng 66,5% so với đầu 
năm, nâng số ngày tồn kho lên 21 ngày tại thời điểm 6/2019. Hiện 
tại, ban lãnh đạo cho biết PPC vẫn duy trì 100.000 tấn than tồn kho, 
tương đương ít nhất 10 ngày hoạt động. 

Do thiếu nguồn cung than trong nước nên PPC đã thử nghiệm thành 
công hỗn hợp than trong nước và than nhập khẩu. Điều này sẽ dẫn 
đến chi phí sản xuất cao hơn nhưng cần thiết để đảm bảo hoạt động 
ổn định của các nhà máy điện. Hiện tại, doanh nghiệp không có kế 
hoạch tự nhập khẩu than như các nhà sản xuất nhiệt điện than khác. 
Ban lãnh đạo của PPC tự tin về mối quan hệ lâu dài với Vinacomin 
có thể giúp đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định trong dài hạn. 

Hình 7: Tồn kho của PPC trong giai đoạn 2014-6T2019  Hình 8: Số ngày tồn kho của PPC so với các nhà máy nhiệt 
điện khác   
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CÂU CHUYỆN CỔ TỨC HẤP DẪN 

QTP và HND: lợi nhuận cải thiện góp phần tăng cổ tức nhận 

được của PPC 

PPC hiện sở hữu 26,0% và 16,4% cổ phần tại CTCP Nhiệt điện Hải 
Phòng (HND) và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP). HND và QTP 
đều là các nhà máy nhiệt điện than mới (với thời gian hoạt động 6-9 
năm) với công suất hoạt động trung bình 63-65% trong giai đoạn 
2016-18. 

Trong ba năm qua, lợi nhuận ròng của HND bị ảnh hưởng đáng kể 
bởi 1) khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong quá trình xây dựng cơ bản và 
2) lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện từ các khoản vay bằng USD 
và JPY. Tuy nhiên từ năm 2019 trở đi, HND sẽ không ghi nhận thêm 
lỗ chênh lệch tỷ giá trong thời gian xây dựng cơ bản. Ngoài ra, việc 
trả nợ dần cũng giúp giảm chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá cho 
HND. Với giả định công suất hoạt động của HND cải thiện lên mức 
68,8%, chúng tôi ước tính lợi nhuận của HND tăng 58,1% so với 
cùng kỳ trong năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng HND sẽ trả cổ tức bằng 
tiền mặt 7,5% (750 đồng/cp) trong năm 2019 và duy trì tỷ lệ cổ tức 
bằng tiền mặt này trong năm 2020-21. 

Hình 9: KQKD của HND và dự phóng giai đoạn 2019-21 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HND  

Lợi nhuận của HND dự kiến giảm trong năm 2021 vì giá hợp đồng mua bán sẽ điều chỉnh giảm từ năm 2021 trở đi 

Về QTP, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng dần trong những năm 
tới dựa trên 1) hoạt động ổn định hơn giúp tăng hiệu suất hoạt động; 
2) khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cuối cùng trong quá trình xây dựng cơ 
bản sẽ được ghi nhận trong năm 2019 và 3) tương tự với HND, việc 
trả nợ dần sẽ giúp giảm chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá. Điều 
này sẽ cải thiện khả năng trả cổ tức của QTP và chúng tôi dự báo 
doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt 5,0% (500 đồng/cp) trong 
năm 2021. 

Với những kỳ vọng trên, chúng tôi ước tính cổ tức PPC nhận được 
sẽ tăng lên 97,7-134,2 tỷ đồng trong năm 2019-21 từ mức 66,6 tỷ 
đồng năm 2018, góp phần thúc đẩy lợi nhuận và củng cố dòng tiền 
cho PPC. 

  

2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F

Hiệu suất (%) 67,2% 60,3% 66,3% 68,8% 67,6% 66,0%

Sản lượng (tr. kWh) 6.448                             5.769                  6.327                  6.568                       6.445                       6.300                  

Qc/Q 85,5% 70,0% 84,9% 85,6% 85,0% 85,0%

Doanh thu 9.157                             9.095                  9.527                  10.225                     10.071                     9.677                  

% tăng trưởng 0,5% -0,7% 4,7% 7,3% -1,5% -3,9%

Lợi nhuận gộp 1.358                             1.706                  1.592                  1.160                       1.085                       656                     

Biên LNG (%) 14,8% 18,8% 16,7% 11,3% 10,8% 6,8%

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá (235)                               (540)                    (493)                    (107)                         (77)                           (41)                      

Chi phí lãi vay (736)                               (611)                    (504)                    (376)                         (266)                         (173)                    

LN sau thuế 287                                396                     425                     672                          597                          328                     

% tăng trưởng -26,6% 37,7% 7,4% 58,1% -11,2% -45,0%

LN sau thuế điều chỉnh 522                                936                     918                     625                          673                          369                     

% tăng trưởng -21,1% 79,2% -1,9% -31,9% 7,7% -45,1%

Cổ tức bằng tiền (%) 9,0% 6,0% 3,5% 7,5% 7,5% 7,5%
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Hình 10: KQKD của QTP và dự phóng giai đoạn 2091-21 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, QTP 

Lượng tiền mặt lớn đảm bảo tỷ suất cổ tức cao và bền vững  

PPC có bảng cân đối kế toán lành mạnh nhất trong số các nhà sản 
xuất nhiệt điện tại Việt Nam. Không giống với các nhà sản xuất nhiệt 
điện khác trong nước, PPC không có rủi ro về lãi suất và tỷ giá vì 
doanh nghiệp đã thanh toán tất cả các khoản vay bằng JPY trong 
năm 2018. Ngoài ra, nhờ trả nợ trước hạn nên PPC có chi phí lãi vay 
thấp hơn so với các nhà máy nhiệt điện khác. 

Tính đến ngày 30/06/2019, số dư tiền mặt và đầu tư ngắn hạn của 
PPC ở mức 1.098 tỷ đồng, tương đương 15,5% tổng tài sản. Doanh 
nghiệp cũng có khoản phải thu 916 tỷ đồng với EVN và GENCO2 (cổ 
đông lớn của PPC). Điều này cho thấy lượng tiền mặt dồi dào của 
PPC, công ty cũng liên tục duy trì tỷ lệ trả cổ tức cao trong 5 năm 
qua với tỷ lệ chi trả trung bình là 100% lợi nhuận. Trong tương lai, 
với lượng tiền mặt lớn và dòng tiền ổn định từ sản xuất điện cũng 
như cổ tức nhận được gia tăng từ các công ty liên kết, chúng tôi kỳ 
vọng tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ vào khoảng 20-25% trong giai đoạn 2019-
21, tương ứng với tỷ suất cổ tức 8-10%. 

Hình 11: Tỷ lệ nợ ròng/vốn CSH và % tiền mặt & đầu tư ngắn hạn trong tổng tài 
sản của PPC so với các nhà máy nhiệt điện khác  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

LỢI NHUẬN RÒNG SẼ GIẢM TRONG GIAI ĐOẠN 2019-20 

TRƯỚC KHI PHỤC HỒI VÀO NĂM 2021  

Lợi nhuận kém khả quan trong 6T2019 do sản lượng tiêu thụ 

giảm và giá nguyên liệu đầu vào tăng  

Trong 6T2019, PPC ghi nhận doanh thu đạt 3.950 tỷ đồng (-1,7% so 
với cùng kỳ) với sản lượng tiêu thụ giảm 8,7% so với cùng kỳ do các 

2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F

Hiệu suất (%) 67,5% 55,1% 66,4% 68,5% 67,4% 68,0%

Sản lượng (tr. kWh) 6.458                               5.282                    6.322                    6.515                    6.457                    6.498                    

Qc/Q 75,0% 92,4% 87,5% 85,8% 85,0% 85,0%

Doanh thu 8.738                               8.210                    9.018                    9.478                    9.254                    9.465                    

% tăng trưởng 13,4% -6,0% 9,8% 5,1% -2,4% 2,3%

Lợi nhuận gộp 1.451                               1.479                    1.203                    1.026                    776                       777                       

Biên LNG (%) 16,6% 18,0% 13,3% 10,8% 8,4% 8,2%

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá (227)                                 (109)                     (288)                     (181)                     (38)                       (24)                       

Chi phí lãi vay (775)                                 (669)                     (569)                     (402)                     (264)                     (147)                     

LN sau thuế 367                                  709                       275                       373                       404                       513                       

% tăng trưởng na 93,4% -61,2% 35,6% 8,3% 26,7%

LN sau thuế điều chỉnh 594                                  817                       563                       555                       443                       536                       

% tăng trưởng na 37,7% -31,1% -1,5% -20,2% 21,2%

Cổ tức bằng tiền (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%

Title:

Source:
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sự cố kỹ thuật tại PL1. Trong Q1/2019, PPC ghi nhận 105,9 tỷ đồng 
doanh thu bất thường từ giá trị chênh lệch tỷ giá năm 2016, do đó 
nếu không tính doanh thu này thì doanh thu của PPC giảm 4,3% so 
với cùng kỳ. 

Trong khi doanh thu chỉ giảm nhẹ, lợi nhuận ròng của PPC giảm 
18,4% so với cùng kỳ, chủ yếu do hoàn nhập dự phòng từ khoản 
đầu tư tại QTP giảm chỉ còn 12,1 tỷ đồng trong 6T2019 (so với 204,9 
tỷ đồng trong 6T2018). Nếu loại trừ doanh thu bất thường và khoản 
hoàn nhập dự phòng, lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 482 tỷ đồng 
trong 6T2019 (-10,5% so với cùng kỳ) do sản lượng điện giảm và giá 
than tăng đã làm giảm biên lợi nhuận của PPC trên thị trường điện.  

Hình 12: Tóm tắt KQKD 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, PPC 

* Hoàn nhập lỗ tỷ giá năm 2016; ** LNST điều chỉnh: loại trừ doanh thu bất thường, hoàn nhập dự phòng và lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá  

Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng giảm trong 2019-20 và dự kiến 

phục hồi từ năm 2021 nhờ nhận cổ tức cao hơn từ HND & QTP 

Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi kỳ vọng PPC sẽ duy trì công suất 
hoạt động ở mức 60,5% trong giai đoạn 2019-21 dựa trên kết quả 
hoạt động ổn định trước đây của doanh nghiệp mặc dù các nhà máy 
điện của PPC đã hoạt động khá lâu năm. Tuy nhiên, chúng tôi ước 
tính biên lợi nhuận gộp của PPC giảm xuống mức bình quân 12,4% 
trong giai đoạn 2019-21 từ mức 16,1% trong năm 2018 do chịu ảnh 
hưởng từ giá than tăng và sản lượng điện theo hợp đồng giảm. 

Lợi nhuận ròng năm 2019 ước tính đạt 928,3 tỷ đồng (-17,3% so với 
cùng kỳ) do biên lợi nhuận gộp giảm và hoàn nhập dự phòng từ 
khoản đầu tư vào QTP thấp hơn năm trước. Lợi nhuận ròng năm 
2020 dự kiến giảm 18,3% so với năm trước vì chúng tôi dự báo biên 
lợi nhuận gộp sẽ tiếp tục giảm trong khi không ghi nhận khoản doanh 
thu bất thường nào như năm 2019. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng 
năm 2021 sẽ phục hồi nhẹ (+6,6% so với năm trước) nhờ cổ tức 
nhận được cao hơn từ HND và QTP.  

Năm tài chính (tỷ đồng) Q2/2019 Q2/2018 sv cùng kỳ Q1/2019 sv quý trước 6T2019 6T2018 sv cùng kỳ sv dự phóng

% % % 2019F

Doanh thu 2.241           2.215      1,2% 1.709      31,1% 3.950      4.017      -1,7% 52,6%

Doanh thu bất thường* -               -          106         106         

Lợi nhuận gộp 267              347         -23,1% 330         -19,2% 597         613         -2,6% 58,3%

Biên lãi gộp (%) 11,9% 15,7% -3,7% pts 19,3% -7,4% pts 15,1% 15,3% -0,1% pts

CP bán hàng & quản lý (18)               (18)          -1,2% (21)          -14,7% (39)          (36)          8,3% 42,1%

LN từ HĐKD 249              328         -24,3% 309         -19,5% 558         576         -3,3% 59,9%

Chi phí lãi vay (5)                 (7)            -29,6% (2)            144,7% (7)            (14)          -45,4% 46,6%

LN trước thuế 420              644         -34,8% 287         46,1% 707         881         -19,8% 59,7%

LN sau thuế 341              525         -35,0% 243         40,6% 584         715         -18,4% 61,7%

LN sau thuế điều chỉnh** 226              287         -21,4% 256         -11,9% 482         539         -10,5% 62,4%
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Hình 13: KQKD của PPC và dự phóng giai đoạn 2019-21 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, PPC 

LNST điều chỉnh: loại trừ doanh thu bất thường, hoàn nhập dự phòng và lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá 

Dự án Phả Lại 3 (PL3) là động lực dài hạn tuy nhiên sẽ cần thêm 

thời gian  

Do hủy bỏ các dự án nâng cấp cho PL1 & PL2 nên PPC đang nghiên 
cứu tiền khả thi cho nhà máy nhiệt điện than mới (PL3, 600MW) để 
cải thiện hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh cho phù hợp với 
lộ trình tự do hóa của thị trường điện Việt Nam. 

Theo chúng tôi, việc đầu tư nhà máy mới là cần thiết để đảm bảo 
triển vọng dài hạn tích cực cho PPC vì các nhà máy điện hiện tại đã 
hoạt động lâu năm. Tuy nhiên, với luật Quy hoạch mới có hiệu lực từ 
tháng 1/2019, PPC sẽ cần thời gian để được Chính phủ phê duyệt 
cho PL3 bổ sung vào Quy hoạch điện VIII sắp tới. Ngoài ra, do PPC 
chưa công bố thông tin cụ thể về lộ trình và quy mô đầu tư nên 
chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin trước khi bổ sung PL3 vào mô hình 
định giá. 

ĐỊNH GIÁ 

Chúng tôi kết hợp hai phương pháp mô hình định giá DCF và 
EV/EBITDA với tỷ trọng bằng nhau để đưa ra giá trị hợp lý cho PPC. 
Đối với mô hình định giá DCF, chúng tôi sử dụng chi phí vốn bình 
quân gia quyền 12,5% và tăng trưởng dài hạn 0% trong giai đoạn 5 
năm để đưa ra giá trị hợp lý là 28.319 đồng/cp với kỳ vọng KQKD 
của PPC sẽ ổn định trong 5 năm tới, chưa xét đến khoản đầu tư vào 
PL3. 

Hình 14: Mô hình định giá DCF 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F

Hiệu suất (%) 58,3% 55,5% 61,6% 61,6% 60,4% 59,5%

Sản lượng (tr. kWh) 4.745                               4.520                    5.090                    5.078                    4.976                    4.905                    

Qc/Q 62,3% 89,3% 86,5% 84,1% 83,9% 82,3%

Doanh thu 5.977                               6.236                    7.117                    7.503                    7.448                    7.579                    

% tăng trưởng -22,0% 4,3% 14,1% 5,4% -0,7% 1,8%

Lợi nhuận gộp 504                                  791                       1.147                    1.024                    871                       898                       

Biên LNG (%) 8,4% 12,7% 16,1% 13,6% 11,7% 11,8%

Hoàn nhập dự phòng 87                                    92                         179                       50                         -                       -                       

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá (207)                                 (105)                     (40)                       -                       -                       -                       

Thu nhập tài chính 411                                  412                       249                       268                       221                       258                       

Chi phí tài chính (125)                                 (72)                       (24)                       (16)                       -                       -                       

LN sau thuế 549                                  854                       1.122                    947                       760                       810                       

% tăng trưởng -2,2% 55,7% 31,4% -15,6% -19,7% 6,6%

LN sau thuế điều chỉnh 674                                  867                       983                       791                       760                       810                       

% tăng trưởng -42,6% 28,6% 13,5% -19,5% -3,9% 6,6%

Cổ tức bằng tiền (%) 20% 25% 27% 25% 20% 20%

Giả định chung

Lãi suất phi rủi ro (TPCP, kỳ hạn 5 năm) 3,6%

Phần bù rủi ro 8,6%

Beta (nguồn: BB, 6 tháng) 1,04                           

Chi phí vốn 12,5%

Tăng trưởng dài hạn 0,0%

Đv: tỷ đồng

Hiện giá dòng tiền tương lai 2.786                         

Hiện giá dòng tiền cuối kỳ 4.745                         

Giá trị doanh nghiệp 7.531                         

Trừ: Tổng nợ -                             

Cộng: Tiền & tương đương tiền 1.708                         

Giá trị cổ phần 9.239                         

SLCPĐLH (tr. Cp) 326                            

Giá trị mỗi cổ phần (đồng) 28.319                       
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Chúng tôi sử dụng EV/EBITDA quá khứ để tính giá trị hợp lý theo 
phương pháp EV/EBITDA cho PPC vì các nhà sản xuất điện trong 
nước và khu vực không hoàn toàn giống với PPC do sự khác biệt về 
loại hình sản xuất điện, công suất và cơ chế giá điện. Giá mục tiêu 
27.879 đồng/cp được đưa ra dựa trên kết hợp hai phương pháp 
DCF và EV/EBITDA. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị Mua đối 
với PPC trên cơ sở tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng khoảng 23,5% so với 
giá hiện tại (gồm 13,3% kỳ vọng tăng giá so với giá hiện tại và tỷ suất 
cổ tức dự kiến khoảng 10,2%).  

Hình 15: Định giá EV/EBITDA  Hình 16: Giá mục tiêu 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 17: So sánh với các công ty cùng ngành 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, Dữ liệu tại ngày 15/08/2019 

  

Định giá EV/EBITDA

EBITDA (tỷ đồng) 966         

EV/EBITDA mục tiêu 7,5          

Giá trị doanh nghiệp 7.244      

cộng: tiền & tương đương tiền (tỷ đồng) 1.708      

trừ: nợ dài hạn và ngắn hạn (tỷ đồng) -          

trừ: lợi ích cổ đông thiểu số (tỷ đồng) -          

Giá trị cổ phần (tỷ đồng) 8.952      

SLCPĐLH (tr. cp) 326         

Giá trị mỗi cổ phần (đồng) 27.440    

Phương pháp Giá mục tiêu 

(đồng)

Tỷ trọng (%) Giá theo tỷ 

trọng (đồng)

DCF 28.319                50% 14.160              

EV/EBITDA 27.440                50% 13.720              

Giá mục tiêu 27.879              

Giá hiện 

tại

Giá mục 

tiêu

Vốn hóa Tăng 

trưởng 

EPS

Nội tệ Nội tệ tr. $ CY19F CY20F 3 năm (%) CY19F CY20F CY19F CY20F

Công ty sản xuất điện trong khu vực

Ningxia Jiaze Renewables C-A 601619 CH na 3,9 na 1072,5 na na 107,0 na na na na

Shenzhen Nanshan Power Co-B 200037 CH na 4,9 na 774,7 na na na na na na na

Xinjiang Tianfu Energy Co-A 600509 CH na 4,5 na 743,7 na na -15,6 na na na na

Edl-Generation Pcl EDL LS Mua 3.720    6.018    717,6 24,4 7,4 -42,7 0,7 0,7 2,9 9,3

Jiangxi Ganneng Co-A 000899 CH na 4,8 na 666,3 19,2 14,1 -32,4 1,0 0,9 5,1 6,7

Guizhou Qianyuan Power Co-A 002039 CH na 14,1 na 610,4 11,7 10,7 33,8 1,5 1,3 12,7 12,6

Top Energy Co Ltd Shanxi-A 600780 CH na 3,3 na 536,6 na na 21,9 na na na na

Hub Power Company HUBC PA Mua 62,8 113,4 513,8 5,9 3,6 0,3 1,5 1,2 29,4 39,2

Summit Power Ltd SUMITPOW BD na 40,3 na 509,4 na na na na na na na

Phinma Energy Corp PHEN PM Giữ 2,9 3,2 420,5 na 22,6 na 2,1 2,0 -3,0 9,0

Vivant Corp VVT PM na 16,1 na 313,3 na na 23,3 na na na na

Khulna Power Co Ltd KPCL BD na 58,4 na 274,7 na na na na na na na

Shandong Jiangquan Ind-A 600212 CH na 3,6 na 265,0 na na na na na na na

Bình quân 570,7 15,3 11,7 11,9 1,4 1,2 9,4 15,3

Nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam

Nhiệt điện Hải Phòng HND VN Giữ 14.700  14.700  316,7 10,8 10,2 6,2 1,2 1,2 13,0 13,0

Nhiệt điện Nhơn Trạch NT2 VN Mua 24.600  29.200  305,1 8,4 9,4 -12,1 na na 19,2 18,5

Nhiệt điện Quảng Ninh QTP VN na 11.300  na 219,1 na na na na na na na

Nhiệt điện Cẩm Phả NCP VN na 8.600    na 73,0 na na na na na na na

Nhiệt điện Bà Rịa BTP VN na 12.400  na 32,3 na na 16,9 na na na na

Nhiệt điện Ninh Bình NBP VN na 14.200  na 7,9 na na -3,6 na na na na

Bình quân 159,0 9,6 9,8 1,8 1,2 1,2 16,1 15,7

Nhiệt điện Phả Lại PPC VN Mua 24.600  27.879  339,8 10,8 11,1 25,9 1,4     1,4     16,2   13,0   

P/E (x) P/BV (x) ROE (%)Công ty Mã Khuyến 

nghị
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RỦI RO 

Giá than đầu vào và vấn đề thiếu hụt than  

Do đã hoạt động lâu năm nên PL1 và PL2 có tỷ lệ tiêu thụ than cao 
hơn các nhà máy nhiệt điện mới khác. Vì PPC bắt đầu mua than hỗn 
hợp với giá cao hơn than trong nước từ tháng 3/2019 nên chúng tôi 
cho rằng giá than nhập khẩu tăng mạnh có thể làm giảm tính cạnh 
tranh của PPC trên thị trường điện bán buôn. PPC hiện đã có thể 
đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy điện. Tuy nhiên, doanh 
nghiệp vẫn phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vì tình 
trạng thiếu than có thể kéo dài trong những năm tới do các nhà máy 
nhiệt điện than mới đi vào hoạt động. 

Giá hợp đồng mua bán điện cho PL1 thấp hơn dự kiến  

PPC đang đàm phán để gia hạn hợp đồng PPA hiện tại của PL1 
trong 4 năm tới (2020-23). Doanh nghiệp dự kiến sẽ chốt giá hợp 
đồng gia hạn cho PL1 vào tháng 10/2019 với phần giá cố định giảm 
nhẹ so với mức hiện tại (262 đồng/kWh). Do PL1 phụ thuộc nhiều 
vào sản lượng và giá theo hợp đồng PPA nên biên lợi nhuận của 
PPC có thể giảm nếu giá hợp đồng gia hạn cho PL1 thấp hơn nhiều 
so với dự kiến. 

Trì hoãn đầu tư vào Phả Lại 3  

Vì PL1 đang đi vào giai đoạn cuối cùng của vòng đời kinh tế nên 
chúng tôi cho rằng PPC cần thay thế công nghệ lạc hậu của PL1 
bằng một nhà máy điện mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp. Hiện tại, PPC sẽ chỉ tiến hành công tác bảo trì cơ bản 
để duy trì hoạt động của PL1 trong 4-5 năm nữa trước khi đưa PL3 
vào hoạt động. Nếu trì hoãn đầu tư vào PL3 thì sẽ tốn kém thêm chi 
phí để duy trì hoạt động của PL1 do các sự cố kỹ thuật ngoài dự 
kiến.  
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  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
 

 

-30,0%

-15,0%

,0%

15,0%

30,0%

45,0%

60,0%

4,700

5,700

6,700

7,700

8,700

9,700

10,700

01-16A 07-16A 01-17A 07-17A 01-18A 07-18A 01-19E 07-19E

Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)

15,00%

15,7500%

16,500%

17,2500%

18,00%

18,7500%

19,500%

20,2500%

21,00%

,900

1,00

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

01-16A 07-16A 01-17A 07-17A 01-18A 07-18A 01-19E 07-19E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần 7.117 7.503 7.448

Giá vốn hàng bán (5.970) (6.479) (6.577)

Chi phí quản lý DN (89) (94) (93)

Chi phí bán hàng

LN hoạt động thuần 1.058 930 778

EBITDA thuần 1.028 900 748

Chi phí khấu hao 30 30 30

LN HĐ trước thuế & lãi vay 1.058 930 778

Thu nhập lãi 249 268 221

Chi phí tài chính 96 (22) (56)

Thu nhập ròng khác 5 8 7

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 1.408 1.184 950

Thuế (285) (237) (190)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 1.122 947 760

Thu nhập trên vốn 1.122 947 760

Cổ tức phổ thông (897) (816) (652)

LN giữ lại 225 131 108

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Tiền và tương đương tiền 143 546 734

Đầu tư ngắn hạn 1.180 1.180 1.180

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.363 1.762 1.700

Hàng tồn kho 237 444 459

Các tài sản ngắn hạn khác 3 3 3

Tổng tài sản ngắn hạn 3.926 3.935 4.076

Tài sản cố định 340 119 89

Tổng đầu tư 2.448 2.411 2.411

Tài sản dài hạn khác 261 275 273

Tổng tài sản 6.975 6.740 6.849

Vay & nợ ngắn hạn 530 0 0

Phải trả người bán 525 630 639

Nợ ngắn hạn khác 270 284 282

Tổng nợ ngắn hạn 1.325 914 921

Vay & nợ dài hạn 0 0 0

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn điều lệ và 3.262 3.262 3.262

LN giữ lại 1.563 1.694 1.802

Vốn chủ sở hữu 5.650 5.826 5.927

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 6.975 6.740 6.849

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

LN trước thuế 1.408 1.184 950

Khấu hao 34 31 30

Thuế đã nộp (229) (237) (190)

Các khoản điều chỉnh khác (477) 348 20

Thay đổi VLĐ 14 506 22

LC tiền thuần HĐKD 750 1.831 833

Đầu tư TSCĐ (39) (127) 0

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 1 8 7

Các khoản khác 564 38 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác

LC tiền từ HĐĐT 525 (82) 7

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ

Tiền vay ròng nhận được (444) (530) 0

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (897) (816) (652)

LC tiền thuần HĐTC (1.341) (1.346) (652)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 209 143 546

LC tiền thuần trong năm (66) 403 188

Tiền & tương đương tiền cuối kì 143 546 734

Các chỉ số cơ bản

12-18A 12-19E 12-20E

Dupont

Biên LN ròng 15,8% 12,6% 10,2%

Vòng quay TS 0,98 1,09 1,10

ROAA 15,5% 13,8% 11,2%

Đòn bẩy tài chính 1,31 1,20 1,16

ROAE 20,2% 16,5% 12,9%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 121 86 84

Số ngày nắm giữ HTK 14,5 25,0 25,5

Số ngày phải trả tiền bán 32,1 35,5 35,6

Vòng quay TSCĐ 13,9 32,7 71,5

ROIC 18,2% 16,3% 12,8%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2,96 4,31 4,42

Khả năng thanh toán nhanh 2,78 3,82 3,93

Khả năng thanh toán tiền mặt 1,00 1,89 2,08

Vòng quay tiền 104 75 74

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 14,1% 5,4% (0,7%)

Tăng trưởng LN từ HĐKD 49,1% (12,1%) (16,4%)

Tăng trưởng LN ròng 31,4% (15,6%) (19,7%)

Tăng trưởng EPS 31,4% (15,6%) (19,7%)

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 3.441 2.902 2.330

BVPS (VND) 17.319 17.858 18.169
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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. 
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Trần Thị Hà My – Chuyên viên phân tích cao cấp 
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