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TỔNG CTCP VẬN TẢI DẦU KHÍ (PVT) 
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PVT là doanh nghiệp đầu ngành về vận tải xăng dầu và khí hóa 

lỏng (LPG) tại Việt Nam với đội tàu dầu thô và LPG lớn nhất cả 

nước. Năm 2018 và 2019, tăng trưởng doanh thu (DT) sẽ được 

thúc đẩy nhờ việc nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất (DQR) 

tăng công suất và NMLD Nghi Sơn (NSRP) đi vào hoạt động. 

Chúng tôi tái phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị MUA 

và giá mục tiêu 29.900 đồng/CP đối với cổ phiếu PVT. 

DT 2018-2019 tăng mạnh do NSRP đi vào hoạt động: chúng tôi kỳ 
vọng thương vụ này sẽ đem lại lợi nhuận tốt do: 1) Cơ cấu giá cước 
có thể tương tự như DQR vốn có lợi nhuận gộp ổn định và được 
điều chỉnh dựa trên giá nhiên liệu; và 2) PVT có thể tối ưu hoạt động 
của tàu chở dầu do chạy tuyến dài (dầu thô vận chuyển từ Kuwait). 
Chúng tôi kỳ vọng PVT sẽ vận chuyển 1 triệu tấn dầu thô cho NSRP 
trong năm 2018F. 

Doanh thu vận tải cho DQR hồi phục vào năm 2018: chúng tôi 
ước tính sản lượng vận tải thô 2018 cho DQR có thể đạt 7,2tr tấn 
(+18%). DT vận tải dầu thô dự phóng đạt 1.663 tỷ đồng (+23,6), nhờ 
tăng 18% yoy về khối lượng và tăng 7,2% yoy về giá cước dựa trên 
giả định giá dầu thô Brent trung bình năm 2018 sẽ vào khoảng 75 
USD/thùng (+36,6%). 

Việc PetroVietnam (PVN) thoái vốn sẽ làm giúp PVT hoạt động 
hiệu quả hơn: PVT có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại PVT xuống 
36% trước  2020, từ mức hiện tại là 51%. Chúng tôi tin rằng điều này 
sẽ giúp PVT đẩy nhanh quá trình ra quyết định đầu tư vì công ty sẽ 
không cần được sự chấp thuận của PVN đối với các khoản chi tiêu 
lớn như mua tàu. 

Định giá: Chúng tôi cho rằng mức định giá hiện tại của PVT khá hấp 
dẫn với mức EV/EBITDA 2019 khoảng 4,8x, thấp hơn 30% so với 
trung bình ngành thế giới khoảng 7,2x. Chúng tôi cho rằng PVT xứng 
đáng mức định giá cao hơn hiện tại do kỳ vọng tăng trưởng vượt bậc 
dựa trên nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam. 

Ngày 17/05/2018 

Nguyễn Hồng Quang 

quang.nguyenhong@vndirect.com.vn 

 

 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 21.600 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.500 

KLGDBQ 3 tháng (tr cp) 0,75 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 13.516 

Thị giá vốn (tỷ VND) 5.657 

SL CP đang lưu hành (tr) 283 

Free float (%) 16 

TTM P/E (x) 9,1 

P/B (x) 1,5 

 

Cơ cấu sở hữu 

PetroVietnam 51,0% 

PVcomBank 5,9% 

Yuries Vietnam Sec Invt Trust 5,1% 

Khác 38,0% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

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

Doanh thu thuần (tỷ) 5.761 6.785 6.148 7.112

Tăng trưởng DT thuần 17,8% (9,4%) 15,7%

Biên lợi nhuận gộp 13,5% 11,2% 13,8% 14,8%

Biên EBITDA 18,4% 17,6% 22,8% 22,0%

LN ròng (tỷ) 465 556 617 750

Tăng trưởng LN ròng 19,5% 11,0% 21,5%

Tăng trưởng LN cốt lõi

EPS cơ bản 1.819 1.976 2.193 2.664

EPS điều chỉnh 1.819 1.976 2.193 2.664

BVPS 13.936 12.698 13.102 14.201

ROAE 15,6% 17,0% 19,5%
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LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

Việc DQR phục hồi hoạt động năm 2018 sẽ giúp PVT tăng 

trưởng về DT vận tải dầu thô và dầu sản phẩm 

PVT vận chuyển gần 100% nhu cầu dầu thô đầu vào của DQR. Ngay 
cả khi giá cước giảm sâu trên thị trường toàn cầu trong năm 2017, 
hoạt động vận chuyển dầu thô của PVT vẫn đem lại tỷ suất lợi nhuận 
gộp (LNG) trên 20% trong năm 2018. 

Tuyến đường của đội tàu chở dầu thô của PVT là khá ngắn, vì 90% 
lượng dầu thô được vận chuyển từ Mỏ Bạch Hổ, cách DQR 1.000 
km và từ các nguồn khác trong nước. 10% còn lại được nhập từ 
Trung Đông. Trong năm 2017, sản lượng vận tải dầu thô của PVT 
giảm 12,9% còn 6,1tr tấn, do DQR ngừng vận hành trong hai tháng 
để bảo trì định kỳ. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu vận tải dầu thô năm 
2018 của PVT sẽ tăng lên 1.663 tỷ (+23,6%) dựa trên giả định về giá 
cước có thể tăng 7,2% so với cùng kỳ do giá dầu Brent trung bình 
2018 có thể tăng 36,6% đạt 75 USD/thùng. Do DQR đã quay trở lại 
hoạt động toàn thời gian trong năm nay, chúng tôi ước tính sản 
lượng vận tải dầu thô có thể đạt 7,2tr tấn (+18,0%) trong 2018, 
tương ứng với 90 chuyến so với 78 chuyến trong 2017. Trong vòng 5 
năm tới, chúng tôi dự báo rằng DQR sẽ mở rộng công suất thêm 
20,8% đạt 8,7tr tấn dầu thô mỗi năm và có thể lọc cả dầu thô chua. 

PVT cũng vận chuyển khoảng 30-40% sản phẩm xăng dầu thành 
phẩm và 100% sản lượng khí LPG do DQR sản xuất. 60% sản lượng 
xăng dầu còn lại được phân chia giữa Công ty CP Vận tải Dầu khí 
Việt Nam (HOSE: VIP) và Công ty CP Vận tải Xăng dầu Việt Nam 
(HOSE: VTO), hai công ty con của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam 
(Petrolimex, HOSE: PLX), nhà phân phối xăng dầu lớn nhất tại Việt 
Nam với thị phần 50% vào năm 2017 (theo bản cáo bạch năm 2017 
của PLX). Chúng tôi kỳ vọng doanh thu vận tải dầu sản phẩm năm 
2018 cho DQR của PVT đạt 343 tỷ (+47,2%), tăng 33,9% về khối 
lượng và tăng 9,9% về giá cước so với cùng kỳ do chúng tôi ước 
tính giá dầu thô Brent sẽ tăng 36,6% so với cùng kỳ từ mức trung 
bình năm 2017 là 54,9 USD/thùng đến 75 USD/thùng, tính trung bình 
cho năm 2018. 

 

Hình 1: Đội tàu của PVT 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Tàu Kích thước DWT Năm đóng Tuyến chạy chính

Dầu thô 303,250

Hercules M 96,174 1996 Nội địa

PVT Athena 105,177 2000 Nội địa

PVT Mercury 101,899 2012 Nội địa

Dầu sản phẩm 26,513

PVT Dolphin 45,888 2004 Trung Đông - Đông Nam Á

PVT Eagle 33,425 1998 Trung Đông - Đông Nam Á

PVT Sealion 16,187 1995 Trung Đông - Đông Nam Á

PVT Saturn 13,159 2016 Trung Đông - NSRP

PV Oil Venus 9,202 1997 Nội địa

PVT Dragon 8,710 1996 Nội địa

Phương Đông Star 9,045 2007 Nội địa

PV Oil Jupiter 8,758 1996 Nội địa

FSO 105,000

Dai Hung Queen 105,000 2015

LPG 18,922

Cửu Long Gas 2,999 1996 Nội địa

Sài Gòn Gas 2,999 1996 Nội địa

Hồng Hà Gas 1,600 1993 Nội địa

Việt Gas 1,601 1992 Nội địa

Oceanus 9 5,054 na Đông Nam Á

Aquamarine Gas 1,670 na Đông Nam Á

Apollo Pacific 2,999 na Đông Nam Á
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NSRP thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của PVT trong hai năm 

tới 

Vào tháng 2/2018, NSRP đã đạt trạng thái sẵn sàng vận hành. Theo 
PVT, NSRP có thể sẽ tiến hành chạy thử trong tháng 4 trước khi 
chạy thương mại với 70% công suất. Nhà máy lọc dầu có thể đạt 
100% công suất trong Quý 4/2018. Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết 
bị công nghệ và thi công xây dựng (EPC) cho NSRP là Liên danh 
JGCS bao gồm Tập đoàn JGC (1963 JP) (Tổng thầu của Liên danh), 
Tập đoàn Chiyoda (6366 JP), GS Engineering & Construction Corp 
(006360 KS), SK E&C (Hàn Quốc, Không niêm yết), Technip France 
(FTI FP) và Technip Geoproduction (Malaysia, Không niêm yết). 

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Việt Nam vẫn còn dư địa phát triển 
khi mức tiêu thụ bình quân đầu người của các sản phẩm tinh chế tại 
Việt Nam rất thấp. Hiện nay, hơn 50% nhu cầu về sản phẩm tinh chế 
được đáp ứng thông qua nhập khẩu từ các nước khác trong khu vực 
như Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Do nhu cầu về sản phẩm 
tinh chế của Việt Nam tiếp tục tăng khoảng 6% mỗi năm trong vài 
năm tới (theo ước tính của chúng tôi), Việt Nam có khả năng tiếp tục 
mở rộng khả năng lọc dầu. 

Hình 2: Nhu cầu dầu sản phẩm của Việt Nam, % tăng 
trưởng/năm 

 Hình 3: Tiêu thụ dầu sản phẩm 2016, l/đầu người mỗi ngày 

 

 

 
   Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải     Nguồn: Global Petro Times 

Vào tháng 8/2017, NSRP đã lọc 270.000 tấn dầu thô trong giai đoạn 
thử nghiệm. Chúng tôi kỳ vọng khu liên hợp sẽ tinh chế khoảng 4tr 
tấn dầu thô trong năm 2018 và 10tr tấn trong năm 2019. Do PVN sở 
hữu 25% NSRP, chúng tôi dự kiến PVT sẽ phụ trách tối thiểu 25% 
nhu cầu vận tải dầu thô của NSRP, tương đương công suất tối đa 
2,5tr tấn/năm. PVT dự kiến sẽ tận dụng lợi thế này và đặt ra kế 
hoạch mua và đưa vào khai thác một tàu vận tải dầu thô trọng tải lớn 
(VLCC, 200.000–320.000 DWT) để vận chuyển dầu thô từ Kuwait tới 
Thanh Hóa. Hơn nữa, theo PVT, công ty có thể vận chuyển khoảng 
3 triệu tấn sản phẩm tinh chế mỗi năm. Chúng tôi kỳ vọng PVT sẽ 
thực hiện ba chuyến đi khứ hồi trong năm 2018F và tám chuyến 
trong năm 2019, tương ứng tổng khối lượng vận chuyển 1tr tấn và 
2,5tr tấn. Do đó, chúng tôi dự báo tổng sản lượng vận chuyển dầu 
thô của PVT có thể đạt 8,2tr tấn (+34,4%) trong 2018 và 9,7tr tấn 
(+18,2%) trong 2019F. 

Chúng tôi tin rằng hợp đồng vận chuyển dầu thô của NSRP có thể 
đem lại lợi nhuận tốt do một số yếu tố hỗ trợ: 

 Cấu trúc giá cước có thể tương tự như các hợp đồng vận chuyển 
dầu thô của DQR. Chúng tôi không chắc chắn về mức giá cước 
chính xác của PVT đối với NSRP, vì hiện tại không có thông tin 
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về các hợp đồng vận tải. Tuy nhiên, PVT có quyền rút khỏi dự án 
nếu các điều khoản hợp đồng dự kiến không thuận lợi. Hơn nữa, 
chúng tôi tin rằng các điều khoản hợp đồng vận chuyển phải ổn 
định trong một thời gian rất dài (10-15 năm) để có thể đảm bảo 
cho việc đầu tư của PVT vào một tàu siêu trọng VLCC 5 năm tuổi, 
vốn có thể có giá tới 64tr USD với mức giá hiện tại. Chúng tôi giả 
định tỷ suất lợi nhuận gộp danh nghĩa khoảng 20%. 

 Theo quan điểm của chúng tôi, giá mua tàu siêu trọng VLCC có 
khả năng sẽ rất thuận lợi, do giá đã giảm đáng kể trong hai năm 
qua. Chúng tôi ước tính một tàu VLCC 5 tuổi hiện chỉ có giá 64tr 
USD (1.452 tỷ đồng), thấp hơn 17% so với giá 76tr USD vào đầu 
năm 2016. Do đặc tính chu kỳ trong ngành công nghiệp tàu chở 
dầu toàn cầu, việc mua tàu với chi phí thấp là chìa khóa để đảm 
bảo hiệu quả kinh tế về lâu dài. Dựa trên ước tính của chúng tôi, 
PVT có khả năng tài trợ cho việc mua tàu VLCC vì khoản Tiền và 
tương đương tiền cộng với khoản Đầu tư ngắn hạn là 2.941 tỷ 
đồng vào cuối năm 2017, đủ để mua tàu VLCC 5 năm tuổi. Hơn 
nữa, công ty tạo ra dòng tiền hoạt động hàng năm từ 900 tỷ đến 
1.000 tỷ đồng trong năm 2018-2020 và có nghĩa vụ trả nợ hàng 
năm chỉ khoảng 300-400 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi giả định 
rằng 30% chi phí mua VLCC sẽ được tài trợ thông qua các khoản 
vay. 

Chúng tôi kỳ vọng tàu VLCC có thể đem lại DT 453 tỷ và LNG 91 tỷ 
mỗi năm, tương đương với tỷ suất lợi nhuận gộp danh nghĩa 20,0% 
khi NSRP đạt 100% công suất. Hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng khoản 
đầu tư VLCC có thể đạt tỷ suất IRR là 10,4%, đây là mức chấp nhận 
được, trong vòng đời 25 năm của tàu. 

Trong năm 2018, chúng tôi dự phóng DT vận tải dầu thô cho NSRP 
là 181 tỷ (1tr tấn) và doanh thu vận chuyển sản phẩm tinh chế đạt 98 
tỷ (0,8tr). 

Hình 5: Giả định về vận hành tàu VLCC 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

PVN thoái vốn theo kế hoạch sẽ mở ra tiềm năng của PVT 

Theo ban lãnh đạo PVT, PVN sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PVT từ mức 
hiện tại 51% xuống còn 36% vào năm 2020. Chúng tôi tin rằng việc 
giảm sở hữu nhà nước sẽ có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt 
động của PVT, vì điều này sẽ tháo gỡ công ty khỏi sự kiểm soát chặt 
chẽ của PVN. Cải thiện nổi bật nhất có thể là việc PVT có thể tự do 
quyết định mua tàu nào và khi nào mua để có mức giá thấp nhất, 
thay vì phải đợi hàng tháng để được chấp thuận của PVN. 

Đặc tính Đơn vị Giá trị Ghi chú

Sức chở tấn 317.441 Sức chở tối đa

Vận tốc tối ưu hải lý 13,5 Vận tốc tối ưu khi đầy hàng

Nhiên liệu tiêu thụ/ngày tấn 105,8 Dầu nặng

Giả định về hành trình

Thời gian chuyến khứ hồi day 30

Thời gian tại cảng day 4

Số chuyến/năm 8

Khả năng sinh lời hàng năm

Doanh thu VND bn 453

Giá cước USD/ngày 39.415

Biên LNG 20,0%

Chi phí 362

Nhiên liệu VND bn 222 Loại nhiên liệu là dầu nặng

Thuyền viên VND bn 48

Cảng phí VND bn 11

Lên đà VND bn 16

Khác VND bn 8

Khấu hao VND bn 57

LNG VND bn 91

IRR dự phóng 10,40% Đầu tư tàu trong 25 năm

Một chuyến khứ hồi từ cảng Ras Tanura 

tới Singapore mất khoảng 30 ngày, bao 

gồm 4 ngày tại cảng.

Hình 4: Giá tàu VLCC, tr USD 

 
   Nguồn: Bloomberg 
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Năm 2018 sẽ là một năm thuận lợi đối với PVT 

Chúng tôi kỳ vọng DT 2018 của PVT đạt 7.112 tỷ đồng (+15,7%) và 
lợi nhuận sau thuế (LNST) trừ lợi ích cổ đông thiểu số sẽ là 547 tỷ 
đồng (+21,6%). Chúng tôi dự báo doanh thu vận tải 2018 của công ty 
có thể tăng 25,5% so với cùng kỳ lên 4,184 tỷ đồng do: 

 Khối lượng vận chuyển dầu thô cho DQR tăng trưởng 18% so với 
cùng kỳ do nhà máy lọc dầu đã quay trở lại hoạt động toàn thời 
gian. Giá cước cho DQR có thể tăng 7,2% so với cùng kỳ. 

 Chúng tôi dự báo giá dầu thô Brent sẽ ở mức trung bình khoảng 
75 USD/thùng vào năm 2018, so với mức trung bình 54,9 
USD/thùng trong năm 2017 do các tác động của 1) OPEC cắt 
giảm sản lượng, 2) sản lượng của Hoa Kỳ tăng và 3) cuộc không 
kích gần đây ở Syria có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng vào giữa 
năm 2018. Giá dầu thô năm 2018F có thể cao hơn 36,6% so với 
mức trung bình của năm 2017, mà chúng tôi tin rằng sẽ dẫn đến 
giá trong nước tăng 8-9% đối với PVT (chúng tôi giả định giá 
cước tuyến quốc tế không đổi trong năm 2018). 

 Doanh thu vận tải từ NSRP đạt 188 tỷ, tương đương khối lượng 
vận chuyển 1tr tấn. 

 Doanh thu vận tải khí LPG từ hợp đồng GPP Cà Mau bắt đầu từ 
giữa năm 2017: chúng tôi tin rằng hợp đồng này có thể mang lại 
khoảng 216 tỷ đồng doanh thu mỗi năm trong điều kiện giá nhiên 
liệu ổn định. 

Hơn nữa, PVT có thể tận dụng giá tàu thấp để trẻ hóa đội tàu của 
công ty. Chúng tôi ước tính chi phí đầu tư cố định năm 2018 của 
PVT sẽ vào khoảng 1.300 tỷ đồng, bao gồm việc mua: 1) tàu chở 
dầu thô Aframax trị giá 20tr USD (62,5% vay) để thay thế Hercules M 
(22 tuổi); 2) hai tàu hàng khô (50.000-80.000 DWT) trị giá 36tr USD 
(62,2%) để chuẩn bị cho một số nhà máy nhiệt điện sắp khánh thành 
vào năm 2019; 3) hai tàu chở dầu sản phẩm NSRP; và 4) năm tàu 
chở khí LPG có trọng tải từ 4.000-7.500 cbm. PVT có kế hoạch mua 
tàu VLCC khi công ty đã ký hợp đồng dài hạn với NSRP. Chúng tôi 
kỳ vọng thời gian mua sẽ vào đầu năm 2019. Trước khi mua, PVT sẽ 
thuê tàu VLCC để giao hàng cho NSRP vào năm 2018. 

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá kết hợp giữa DCF (tỷ trọng 
70%) và 2019 EV/EBITDA (tỷ trọng 30%) vì những lý do sau: 

 Phương pháp định giá DCF cung cấp thông tin chi tiết hơn về 
dòng tiền hoạt động đội tàu PVT có thể tạo ra trong suốt vòng đời. 
Hơn nữa, định giá DCF bao gồm các chi phí đầu tư bảo trì và đầu 
tư cho tăng trưởng quan trọng trong vài năm tới. Chúng tôi xây 
dựng mô hình FCFE của PVT trong hơn 50 năm, tương đương 
hai chu kỳ đầu tư tài sản cố định, với giả định rằng đội tàu của 
PVT sẽ được thay thế khi các tàu đã hết niên hạn hữu dụng là 25 
năm. 

 Phương pháp định giá EV/EBITDA cho phép so sánh trực tiếp giá 
của PVT với các công ty cùng ngành. Chúng tôi thừa nhận rằng 
định giá EV/EBITDA không hoàn toàn phù hợp với PVT do đội tàu 
của công ty đã cũ và sẽ cần được thay thế trong vài năm tới 
nhưng chúng tôi cho rằng phương pháp định giá này vẫn đáng 
xem xét do: 1) EV/EBITDA 2019 của PVT là 4,8 lần, thấp hơn 
đáng kể so với mức trung bình ngành là 7,2 lần; 2) PVT vẫn đang 
trong giai đoạn tăng trưởng, trong khi hầu hết các công ty cùng 
ngành đã vào giai đoạn ổn định. Chúng tôi chỉ áp dụng tỷ trọng 
30% đối với định giá EV/EBITDA trong việc xác định giá mục tiêu 
của PVT. Đối với PVT, chúng tôi sử dụng EV/EBITDA mục tiêu 
FY19F là 7,2x. 
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Hình 6: Mô hình DCF - các giả định chính 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 7: Giá mục tiêu, dựa trên hai phương pháp DCF và EV/EBITDA 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 8: Định giá phương pháp so sánh 

 
   Nguồn: Bloomberg 

 

 

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVT với giá mục 
tiêu là 29.900 VND, dựa trên phương pháp định giá kết hợp giữa 
DCF và EV/EBITDA 7,2x. Xét về mặt định giá, ở mức EV/EBITDA 
năm 2019 là 4,8x, PVT rõ ràng giao dịch ở mức thấp trong phạm vi 
giao dịch của các công ty cùng ngành là 4,7-9,3x. Tuy nhiên, ROE 
dự phóng năm 2018 của PVT là 12,3% lại cao hơn mức trung bình 
ngành toàn cầu (không bao gồm PVT) là 2,4%. 

RỦI RO 

Do hơn 70% DT cốt lõi, bao gồm cả vận tải và cho thuê FSO, đến từ 
khách hàng trong nước là những khách hàng mà PVT có mối quan 
hệ tốt và lịch sử hợp tác lâu dài, hoạt động kinh doanh của công ty ít 
chịu rủi ro thị trường hơn so với các nhà khai thác tàu hàng lỏng trên 
thị trường quốc tế, theo quan điểm của chúng tôi. Tuy nhiên, mặc dù 
PVT không chịu tác động lớn bởi tính chu kỳ của thị trường tàu hàng 
lỏng toàn cầu, công ty vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi giá dầu thấp, sự 
gián đoạn trong hoạt động của DQR và các sự kiện địa chính trị bất 
lợi có thể ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển dầu thô cũng như 
đến khối lượng sản xuất và vận chuyển. 

Giá dầu giảm có thể dẫn đến biên lợi nhuận gộp thấp hơn đối 

với các hợp đồng nội địa, tuy nhiên điều này khó xảy ra trong 

ngắn hạn 

Giả định 2016A 2017A 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
Giá trị 

cuối

Lãi suất phi rủi ro 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

Phần bù rủi ro 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1%

Beta 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

ROE (%) 19,5%

(tỷ VND)

PV của FCFE (50 năm) 6.256

Số CP lưu hành (tr) 281

Giá trị 1 CP 22.524

Phương pháp Giá (VND) Tỷ trọng (%) Tương ứng

DCF 22.524 70% 15.767

EV/EBITDA 47.185 30% 14.156

Giá mục tiêu 29.922

Công ty Quốc gia
Vốn hóa (tr 

USD)

Tăng trưởng 

LNST (%)

Tăng trưởng 

EPS
ROA (%) ROE (%) D/E (x)

TTM PE 

(x)
P/B (x)

2019 

EV/EBITDA (x)

MISC Malaysia 7.789,0 (87,1) (87,4) 3,7 5,4 0,3 15,9 0,9 8,9

PTT Thái Lan 50.121,5 (13,8) (13,4) 5,8 15,6 0,6 12,6 1,9 5,9

Ship Finance Mỹ 1.629,1 (29,6) (35,5) 3,4 8,7 1,3 14,3 1,4 9,3

Capital Product Mỹ 398,3 (57,1) (75,0) 2,0 2,2 0,5 17,7 0,4 5,7

Tsakos Energy Mỹ 333,5 0,2 (1,3) 1,5 na 0,3 6,5

Teekay Corp Mỹ 897,3 (850,2) (872,9) (1,6) (19,5) 5,9 2,7 1,0 9,3

Ardmore Shipping Mỹ 270,9 (138,7) (166,7) (1,8) (4,0) 1,2 na 0,7 7,5

Nordic American TkersMỹ 283,9 44,1 47,9 (5,8) (8,8) 0,5 na 0,3 4,7

Trung bình 6.957,9 (150,6) (160,5) 0,8 (0,2) 27,5 12,8 0,9 7,2

Trung vị 897,3 (72,1) (81,2) 0,8 (0,2) 1,2 13,5 0,9 7,2

PVT Việt Nam 220,1 18,6 18,7 4,9 12,4 72,9 10,7 1,4 4,8
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Có hai loại giá nhiên liệu: giá bán lẻ cho người tiêu dùng và giá tham 
chiếu được Nhà nước sử dụng để kiểm soát giá bán lẻ. Trong khi giá 
tham chiếu bám sát theo giá xăng dầu và dầu thô toàn cầu với sự 
chậm trễ không đáng kể, giá bán lẻ được Nhà nước kiểm soát để 
làm giảm nhẹ những cú sốc bất ngờ từ biến động giá toàn cầu. Bất 
kỳ việc tăng giá tham chiếu nào do biến động của giá dầu thô toàn 
cầu sẽ dẫn đến giá cước cao hơn do cơ cấu giá cước đặc biệt của 
các hợp đồng trong nước. Hơn nữa, chúng tôi tin rằng giá bán lẻ có 
khả năng điều chỉnh chậm hơn giá tham chiếu do: 1) hai lần điều 
chỉnh giá bán lẻ liên tiếp phải cách nhau tối thiểu 15 ngày và 2) nếu 
giá tham chiếu tăng hoặc giảm hơn 3%, nhà phân phối phải thông 
báo hoặc thậm chí phải được sự chấp thuận của Bộ Công thương và 
Bộ Tài chính để điều chỉnh giá bán lẻ. Tuy nhiên, giá dầu giảm cũng 
đe dọa đến khả năng sinh lời: trong khi biên lãi gộp hầu như không 
thay đổi, giá dầu giảm sẽ dẫn đến lợi nhuận gộp thấp hơn về giá trị 
tuyệt đối. 

Theo quan điểm của chúng tôi, kịch bản giá dầu thấp trong vài năm 
tới là khó xảy ra do OPEC cắt giảm đều sản lượng và nhu cầu tăng 
do công suất lọc gia tăng. Trong tháng 11/2017, sản lượng OPEC 
giảm 133,5 nghìn thùng/ngày, đạt 32,5 triệu thùng/ngày. OPEC cam 
kết duy trì cắt giảm sản lượng trong năm 2018. Do đó, chúng tôi cho 
rằng rủi ro do mức giá thấp trong vài năm tới của PVT là rất hạn chế. 

Việc phụ thuộc vào DQR có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của 

PVT nếu hoạt động của DQR bị gián đoạn 

Chúng tôi cho rằng việc PVT phụ thuộc vào DQR là một rủi ro lớn, vì 
hơn 50% doanh thu vận tải của PVT trong năm 2019 có liên quan 
đến hoạt động của DQR. Trong thời gian bảo trì theo lịch trình của 
DQR, đội tàu chở dầu thô của PVT sẽ phải chuyển sang khai thác 
các hợp đồng quốc tế với biên lợi nhuận gộp thấp hơn. Trong năm 
năm tới, chúng tôi coi các sự kiện sau đây là rủi ro đối với lợi nhuận 
của PVT: 

 Mỏ Bạch Hổ, nguồn dầu thô ngọt chính cho DQR, dự kiến sẽ cạn 
kiệt trong 5 năm tới theo PVN. PVT có thể phải đối mặt với nhiều 
cạnh tranh hơn về việc giao hàng trong nước vì dầu thô sẽ được 
khai thác từ các nguồn nằm xa hơn như Vịnh Ả Rập. 

 DQR sẽ nâng cấp công suất trong giai đoạn 2020-2021, điều này 
sẽ dẫn đến tỷ suất vận hành thấp hơn vào khoảng 85%. Chúng 
tôi kỳ vọng doanh thu vận tải dầu thô của PVT trong năm 2020-
2021 từ DQR sẽ giảm khoảng 10% so với năm 2019. Sau khi 
nâng cấp, DQR sẽ có thể lọc cả dầu thô ngọt và chua. 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần 6.785 6.148 7.112

Giá vốn hàng bán (6.022) (5.302) (6.058)

Chi phí quản lý DN (226) (233) (270)

Chi phí bán hàng (9) (10) (11)

LN hoạt động thuần 528 603 774

EBITDA thuần 993 1.181 1.369

Chi phí khấu hao (466) (578) (595)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 528 603 774

Thu nhập lãi 158 188 156

Chi phí tài chính (149) (161) (180)

Thu nhập ròng khác 40 13 36

TN từ các Cty LK & LD 32 27 30

LN trước thuế 608 671 815

Thuế (119) (137) (167)

Lợi ích cổ đông thiểu số 67 84 102

LN ròng 556 617 750

Thu nhập trên vốn 556 617 750

Cổ tức phổ thông (232) (304) (281)

LN giữ lại 324 313 468

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Tiền và tương đương tiền 1.262 1.959 2.196

Đầu tư ngắn hạn 1.636 916 918

Các khoản phải thu ngắn hạn 707 816 1.022

Hàng tồn kho 86 95 122

Các tài sản ngắn hạn khác 39 108 92

Tổng tài sản ngắn hạn 3.731 3.895 4.350

Tài sản cố định 5.062 4.967 5.483

Tổng đầu tư 235 239 239

Tài sản dài hạn khác 39 103 142

Tổng tài sản 9.068 9.204 10.214

Vay & nợ ngắn hạn 530 537 483

Phải trả người bán 655 682 782

Nợ ngắn hạn khác 553 754 850

Tổng nợ ngắn hạn 1.738 1.973 2.115

Vay & nợ dài hạn 2.435 2.153 2.530

Các khoản phải trả khác 561 416 541

Vốn điều lệ và 2.814 2.814 2.814

LN giữ lại 759 873 1.182

Vốn chủ sở hữu 3.574 3.687 3.997

Lợi ích cổ đông thiểu số 760 974 1.032

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 9.068 9.204 10.214

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

LN trước thuế 608 671 815

Khấu hao 466 578 595

Thuế đã nộp (122) (115) (167)

Các khoản điều chỉnh khác 259 (457) (221)

Thay đổi VLĐ 25 69 (21)

LC tiền thuần HĐKD 1.236 745 1.001

Đầu tư TSCĐ (365) (426) (1.293)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 58 16 182

Các khoản khác (988) 854 220

Thay đổi tài sản dài hạn khác 87 (64) (39)

LC tiền từ HĐĐT (1.208) 381 (931)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 7 49 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (7) (49) (0)

Tiền vay ròng nhận được (696) (249) 323

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 125

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (232) (304) (281)

LC tiền thuần HĐTC (928) (553) 166

Tiền & tương đương tiền đầu kì 2.237 1.262 1.959

LC tiền thuần trong năm (900) 572 237

Tiền & tương đương tiền cuối kì 1.336 1.834 2.196

Các chỉ số cơ bản

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

Dupont

Biên LN ròng 8,2% 10,0% 10,5%

Vòng quay TS 0,72 0,67 0,73

ROAA 5,9% 6,8% 7,7%

Đòn bẩy tài chính 2,62 2,52 2,53

ROAE 15,6% 17,0% 19,5%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 34,3 42,6 46,3

Số ngày nắm giữ HTK 5,24 6,56 7,35

Số ngày phải trả tiền bán 39,8 47,0 47,1

Vòng quay TSCĐ 1,28 1,23 1,36

ROIC 7,6% 8,4% 9,3%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2,15 1,97 2,06

Khả năng thanh toán nhanh 2,10 1,93 2,00

Khả năng thanh toán tiền mặt 1,67 1,46 1,47

Vòng quay tiền (0,25) 2,17 6,57

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 17,8% (9,4%) 15,7%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (5,3%) 14,3% 28,2%

Tăng trưởng LN ròng 19,5% 11,0% 21,5%

Tăng trưởng EPS 8,6% 11,0% 21,5%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 1.976 2.193 2.664

BVPS (VND) 12.698 13.102 14.201
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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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