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Thông số cơ bản 
Giá 115.300 
Vốn hóa (tỷ VND) 220.678 
Số lượng CP lưu hành 1.913.950.000 
KLGD TB 3T 987.095 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 112,70 
P/E 26,32 
P/B 4,32 
ROE 17,4% 
ROA 12,2% 
Sở hữu NN 95,76% 
Sở hữu NĐTNN 2,82% 
Room NĐTNN 46% 
Free-float 4,2% 
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Điểm nhấn Đại hội cổ đông năm 2022 

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với GAS, với giá mục tiêu 1 năm duy 
trì ở mức 134.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 16,2%). Mặc dù chúng 
tôi nâng giả định kịch bản cơ sở cho giá dầu Brent từ 80 USD/thùng lên 90 
USD/thùng (hay giá dầu nhiên liệu từ 430 USD/tấn lên 490 USD/tấn), chúng tôi 
điều chỉnh giảm ước tính sản lượng khí để phản ánh thực tế giá dầu cao có thể 
ảnh hưởng giảm nhu cầu. Theo đó, chúng tôi ước tính sản lượng khí khô đạt 8,1 
tỷ m3 (+12% so với cùng kỳ, từ ước tính trước đây là 8,5 tỷ m3). Do đó, ước tính 
doanh thu và LNST gần như không thay đổi lần lượt là 88,6 nghìn tỷ đồng (+15,7% 
so với cùng kỳ) và 11,56 nghìn tỷ đồng (+34,9% so với cùng kỳ). 

Rủi ro giảm chính đối với khuyến nghị của chúng tôi bao gồm sản lượng khí khô 
yếu hơn dự kiến và giá nhiên liệu thấp hơn dự kiến. 

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ do GAS tổ chức ngày 15/4/2022. Công ty đặt kế 
hoạch đạt 80 nghìn tỷ đồng doanh thu (+1,3% so với cùng kỳ) và 7 nghìn tỷ đồng 
lợi nhuận ròng (-20,5% so với cùng kỳ) dựa trên giả định giá dầu Brent là 60 
USD/thùng, theo quan điểm của chúng tôi là quá thận trọng. Tính từ đầu năm, giá 
dầu Brent bình quân ở mức 101 USD/thùng, trong khi giá dầu mazut bình quân ở 
mức 549 USD/tấn. GAS đặt kế hoạch sản lượng khí khô là 9 tỷ m3 (+26% so với 
cùng kỳ) và 2 triệu tấn LPG đối với công ty mẹ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho biết 
giá dầu cao như hiện nay có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu khí đốt, dẫn đến 
sản lượng thực tế thấp hơn so với kế hoạch đặt ra. 

Cổ tức tiền mặt cho năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 30% (tỷ suất cổ tức là 
2,5%). Năm 2022, công ty đặt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt là 25%. 

Các chỉ tiêu chính  2022 2021 YoY 
Doanh thu thuần (tỷ đồng) 80.043 78.992 1,3% 
LNST (tỷ đồng) 7.039 8.852 -20,5% 
Cổ tức tiền mặt 25% 30% -16,7% 
Chi phí đầu tư 3.403 4.773 -28,7% 
Sản lượng khí khô (mcm) 9.010 7.153 26,0% 
Sản lượng LPG (nghìn tấn) 1.700 2.000 -15,0% 
Sản lượng khí ngưng tụ (condensate) (nghìn tấn) 67 65 3,1% 

Nguồn: GAS 

Ước tính KQKD Q1: Doanh thu ước đạt 25,3 nghìn tỷ đồng (+43,4% so với cùng 
kỳ) và LNTT đạt trên 3 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 15% so với cùng kỳ) - phù hợp với 
kỳ vọng của chúng tôi. Sản lượng khí khô trong Q1 đạt 1,9 tỷ m3 (đi ngang so với 
cùng kỳ), trong khi sản lượng LPG đạt 545 nghìn tấn (+15% so với cùng kỳ). 
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Tác động của giá dầu: Ban lãnh đạo đã trao đổi về tác động của biến động giá 
dầu. Theo đó, nếu giá dầu thô Brent tăng/giảm 5 USD, doanh thu và LNTT của 
GAS sẽ tăng/giảm lần lượt 1,5 nghìn tỷ đồng và 500 tỷ đồng, phù hợp như tính 
toán của chúng tôi. 

Cập nhật dự án: Ban lãnh cũng đã trao đổi về chiến lược giai đoạn 2021-2025, 
trong đó GAS đặt mục tiêu giữ vị trí độc quyền trên thị trường khí khô, duy trì 70% 
thị phần LPG và trên 50% thị phần mảng LNG. Lô khí LNG nhập khẩu đầu tiên sẽ 
vào tháng 11/2022, khi dự án LNG Thị Vải bắt đầu hoạt động. Dự án Block B-Ô 
Môn (trong đó GAS nắm 51% cổ phần đường ống) dự kiến sẽ nhận được quyết 
định đầu tư vào giữa năm 2022. Bên cạnh việc đầu tư vào các cơ sở sản xuất 
LNG, trong tương lai GAS sẽ tập trung sâu hơn vào chế biến sâu để tạo ra nhiều 
sản phẩm khí giá trị gia tăng hơn (như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hóa dầu). 
Ban lãnh đạo cũng chia sẻ định hướng đầu tư vào năng lượng tái tạo trong dài hạn.  

 

 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 

Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân đối với 
chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến 
khuyến nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 

Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 

Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là đáng tin 
cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa công bố nào. Các ý 
kiến thể hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi được biết, và theo ý kiến cá 
nhân của chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không 
cần thông báo. Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các 
công ty con và/ hoặc các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các 
công ty được đề cập trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối với bất 
kỳ thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, tuyên bố, dự báo, 
và dự đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
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Phân tích kỹ thuật    Dữ liệu 
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