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TỔNG CTCP VẬN TẢI DẦU KHÍ (PVT) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 
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Hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm không có đột biến, lợi 

nhuận sau thuế (LNST) đạt được tăng trưởng mạnh so với cùng 

kỳ chủ yếu nhờ giảm lỗ tỷ giá. Hoạt động kinh doanh của PVT 

không có nhiều đột biến trong năm 2016 và 2017. Do vậy, chúng 

tôi giữ nguyên mức định giá và khuyến nghị đối với cổ phiếu. 

Doanh thu Q3/2016 đạt 1.602 tỷ VND (+6% yoy), LNST đạt 127 tỷ 
VND (+67% yoy). Tăng trưởng DT phần lớn do hoạt động vận tải 
(728 tỷ VND, +10% yoy). Công suất khai thác tàu được cải thiện do 
tàu PVT Mercury hoạt động liên tục thay vì phải lên đà như trong 
năm 2015. DT từ hoạt động FSO giảm 23% yoy (159 tỷ VND) do 
giảm giá cước thuê kho nổi đối với một số khách hàng hiện tại. 

Giá tàu hàng lỏng có thể giảm nhẹ trong thời gian tới do: 1) Giá 
dầu giảm nhẹ dẫn đến áp lực giảm giá thuê tàu; 2) Số lượng tàu 
hàng lỏng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng nhanh hơn nhu cầu 
vận tải.  

Doanh thu hoạt động vận tải dầu thô sẽ giảm nhẹ trong 2017 do 
việc Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất sẽ dừng hoạt động để bảo 
dưỡng vào Q2. Quá trình bảo dưỡng có thể kéo dài 55 ngày. Đây là 
lần bảo dưỡng lớn thứ 3 kể từ ngày NMLD Dung Quất đi vào hoạt 
động. Thêm vào đó, tàu PVT Mercury sẽ lên đà trong năm 2017. 
Trong thời gian này, các tàu chở dầu thô của PVT sẽ tạm thời chạy 
tuyến quốc tế. 

Sẽ tiến hành mua tàu VLCC để chạy cho NMLD Nghi Sơn khi nhà 
máy này hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, PVT sẽ thuê tàu chạy 
trong giai đoạn đầu khi dự án mới đi vào hoạt động. Điều này giúp 
giảm gánh nặng về tài chính trong giai đoạn dòng tiền từ hoạt động 
vận tải đối với NMLD Nghi Sơn chưa ổn định. 
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Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 14.900 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.346 

KLGDBQ (3thg) 926.922 

Thị giá vốn (tỷ VND) 3.574 

SL CP đang lưu hành (tr) 279 

Free float (%) 27 

Beta 1,37 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

Cổ đông lớn % Sở hữu 

PVN 51,00 

PVcombank 6,48 

Market Vector VN 4,97 

Deutsche Bank AG 2,96 

ACB 2,6 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Kết quả kinh doanh (VND) Q3/2016
Lũy kế 

9T/2016

% hoàn thành kế 

hoạch cả năm

Dự báo cả 

năm 2016

Doanh thu thuần (tỷ) 1602 4867 97% 5907

Tăng trưởng DT thuần (yoy) 6% 20% 15%

Biên lợi nhuận gộp 12% 12% 14%

LNSTCĐ công ty mẹ (tỷ) 109 301 442

Tăng trưởng LNST (yoy) 76% 43% 20%

EPS 387 241 1728

 

 
 

83

92

101

110

119

127

136

145

154

163

6.500

7.500

8.500

9.500

10.500

11.500

12.500

13.500

14.500

15.500

Giá điều chỉnh So với chỉ số VNIndex (Bên phải)

5

10

15

11-15 01-16 03-16 05-16 07-16 09-16

V
o

l t
r

file:///C:/Users/quang.nguyenhong/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 
 

Báo cáo Cập nhật 

www.vndirect.com.vn  2 

 

 

Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 5.761 6.498 6.664

Giá vốn hàng bán (4.984) (5.701) (5.809)

Chi phí quản lý DN (212) (253) (260)

Chi phí bán hàng (8) (10) (10)

LN hoạt động thuần 558 534 585

EBITDA thuần 1.005 1.024 1.050

Chi phí khấu hao (447) (490) (465)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 558 534 585

Thu nhập lãi 132 149 153

Chi phí tài chính (227) (114) (163)

Thu nhập ròng khác 52 69 70

TN từ các Cty LK & LD 32 28 29

LN trước thuế 546 666 675

Thuế (114) (139) (141)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 433 528 534

Thu nhập trên vốn 433 528 534

Cổ tức phổ thông

LN chưa phân phối 433 528 534

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 546 666 675

Khấu hao 447 490 465

Các khoản +/- (non cash) khác 0 0 0

Khoản +/- không thuộc HĐKD (216) (246) (253)

Thuế đã nộp (101) (139) (141)

LC tiền từ HĐKD khác (4.547) 0 0

Thay đổi VLĐ 335 (189) (4)

LC tiền thuần HĐKD (3.535) 583 742

Đầu tư TSCĐ (367) (365) (124)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 50 0 0

Các khoản khác 401 472 253

Thay đổi tài sản dài hạn khác (12) (4) (177)

LC tiền từ HĐĐT 72 104 (48)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (249) (820) (82)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 57 13

Cổ tức, LN đã trả cho CSH 39 (205) 0

LC tiền thuần HĐTC (210) (968) (69)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 1.719 2.237 2.089

LC tiền thuần trong năm (3.674) (281) 626

Tiền & tương đương tiền cuối kì (1.954) 1.955 2.715

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 2.237 2.089 2.716

Đầu tư ngắn hạn 402 402 402

Các khoản phải thu ngắn hạn 850 948 972

Hàng tồn kho 103 142 144

Các tài sản ngắn hạn khác 36 231 234

Tổng tài sản ngắn hạn 3.628 3.812 4.468

Tài sản cố định 5.523 5.398 5.056

Tổng đầu tư 370 144 144

Tài sản dài hạn khác 135 130 307

Tổng tài sản 9.656 9.485 9.975

Vay & nợ ngắn hạn 902 82 0

Phải trả người bán 833 959 971

Nợ ngắn hạn khác 443 585 598

Tổng nợ ngắn hạn 2.178 1.626 1.569

Vay & nợ dài hạn 2.716 2.716 2.716

Các khoản phải trả khác 437 494 506

Vốn chủ sở hữu 3.397 3.672 4.127

Lợi ích cổ đông thiểu số 929 977 1.057

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 9.656 9.485 9.975

Phân tích Dupont

12-15A 12-16E 12-17E

Dupont

Biên LN ròng 7,5% 8,1% 8,0%

Vòng quay TS 1 1 1

ROAA 4,6% 5,5% 5,5%

ĐBTC điều chỉnh 3 3 2

ROAE 13,3% 14,9% 13,7%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 44 52 52

Số ngày nắm giữ HTK 8 9 9

Số ngày phải trả tiền bán 61 62 61

Vòng quay TSCĐ 1 1 1

ROIC 5,4% 7,1% 6,8%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2 2 3

Khả năng thanh toán nhanh 2 2 3

Khả năng thanh toán tiền mặt 1 2 2

Vòng quay tiền (9) (1) (0)

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 9,4% 12,8% 2,6%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 57,9% (4,2%) 9,5%

Tăng trưởng LN ròng 26,8% 21,9% 1,2%

Tăng trưởng EPS 26,8% 10,9% 1,2%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 1.691 1.875 1.898

Giá trị sổ sách/cp (VND) 13.277 13.048 14.665

Cổ tức / cp (VND) 0 0 0
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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 Hồng Quang – Chuyên viên phân tích 

Email: quang.nguyenhong@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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