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Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1
Cập nhật ĐHCĐ năm tài chính 2021
Chúng tôi đã tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của PC1 và ghi nhận một số
thông tin chính về KQKD sơ bộ quý 1/2022 cũng như triển vọng, kế hoạch của công ty trong
tương lai.
Tổng kết năm 2021, doanh thu và LNST hợp nhất tăng trưởng 46.9% và 40.4% YoY
— Lũy kế cả năm 2021, doanh thu của PC1 đạt 9.81 nghìn tỷ VND (+46.9% YoY), trong đó mảng
xây lắp điện đóng góp doanh thu 6.71 nghìn tỷ VNĐ (+119.4% YoY), chiếm 68.4% doanh thu
2021 của PC1. Lợi nhuận sau thuế đạt 764.1 tỷ VND (+40.4% YoY). Tốc độ tăng trưởng doanh
thu cao hơn lợi nhuận sau thuế do biên lợi nhuận gộp của PC1 giảm 5.73 điểm % so với năm
2020, chủ yếu do sự đóng góp nhiều hơn của mảng có biên lợi nhuận gộp thấp là tổng thầu
EPC cũng như ảnh hưởng từ giá nguyên vật liệu và điều kiện thuỷ văn không thuận lợi trong
nửa đầu năm 2021. Tổng kết lại, doanh thu và LNST của PC1 đã vượt kế hoạch, đạt lần lượt
123% và 150% so với kế hoạch đề ra năm 2021.
Kết quả kinh doanh Quý 1/2022 tăng trưởng tích cực nhờ mảng thuỷ điện và tổng thầu EPC
— Ban lãnh đạo PC1 đặt kế hoạch năm 2022 cho doanh thu và LNST lần lượt là 11,003 tỷ VNĐ
(+12.1% YoY) và 657 tỷ VNĐ (-14.0% YoY). Lý giải cho sự trái ngược giữa tăng trưởng doanh
thu và LNST, chủ tịch HĐQT cho biết năm 2022 PC1 sẽ phải chịu khoản lãi vay năm đầu sau
khi phát hành trái phiếu và phục vụ phân bổ vốn đầu tư dẫn đến việc giảm LNST. Ban lãnh
đạo cũng ước tính rằng nếu không có sự xuất hiện của 2 khoản mục này thì LNST năm 2022
sẽ đạt từ 870-900 tỷ VNĐ (+13.9-17.8% YoY).
— Về kế quả kinh doanh Quý 1/2022, Ban lãnh đạo cho biết công ty đã hoàn thành 20% kế
hoạch năm với doanh thu và 23% với LNST, tương ứng doanh thu và LNST là 2,200 tỷ VNĐ
(+42.1% YoY) và 151.1 tỷ VNĐ (+89.1% YoY). Điều này được giải thích nhờ vào đóng góp từ
cụm điện gió tại Quảng Trị đã vận hành ổn định cũng như lượng backlog lớn PC1 đã kí, ước
tính backlog cuối Quý 1/2022 đạt hơn 6,000 tỷ VNĐ. Chúng tôi cũng lưu ý rằng, quý 1 thường
là giai đoạn thấp điểm của mảng xây lắp do quá trình thi công, nghiệm thu và quyết toán
công trình thường rơi vào Quý 3 và Quý 4 hàng năm. Theo chúng tôi, đây là một kết quả tốt
hơn dự tính và là rủi ro tăng giá với cổ phiếu PC1, dù cần xem xét thêm.
Mảng KCN vẫn sẽ được tiến hành đúng như kế hoạch
— Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, KCN Yên Phong II-A do Western Pacific (công ty PC1 góp 30%
vốn) sở hữu đã thực hiện những gói thầu đầu tiên sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng
và hoàn thiện thủ tục pháp lý, KCN này cũng đã có những nhà đầu tư đặt chỗ trước, đảm
bảo tiềm năng về tăng trưởng cho KCN này. Ban lãnh đạo cũng cho biết thêm IRR khi đầu tư
vào mảng KCN đạt 25-30% với biên lợi nhuận ròng đạt 35-40% trong giai đoạn cao điểm
2023-2026. Dự kiến lợi nhuận PC1 nhận được từ Western Pacific sẽ đạt mức 300-330 tỷ/năm.
Ban lãnh đạo cũng đưa ra kế hoạch sở hữu 2,000 ha đất KCN từ nay cho tới năm 2030.

Mảng BĐS nhà ở sẽ bắt đầu bàn giao từ năm nay
— Theo kế hoạch, PC1 sẽ thực hiện bàn giao 2 dự án thấp tầng là dự án Định Công và dự án
Yên Thường (Gia Lâm) với tổng doanh thu luỹ kế đạt trên 1,000 tỷ VNĐ và LNST đạt hơn 200
tỷ VNĐ. Trong Quý 4/2022 PC1 sẽ khởi công dự án hỗn hợp cao và thấp tầng PCC1 Thăng
Long. Dự án Vĩnh Hưng do gặp vướng mắc về thủ tục nên chưa thể bán hàng trong năm nay
và dự kiến sẽ bắt đầu được bàn giao và ghi nhận doanh thu trong năm 2023.
Mảng khai khoáng hứa hẹn nhiều tiềm năng
— Dự án mỏ Nickel tại Cao Bằng của PC1 có trữ lượng thô từ 7.5-8 triệu tấn với thời gian khai
thác từ 15-20 năm. Ban lãnh đạo cho biết sản phẩm chính của mỏ sẽ là Nickel và đồng với tỷ
lệ lần lượt là 60% và 40%. Hiện tại, PC1 đang trong quá trình xây dựng nhà máy tự động hoá
hoàn toàn với công nghệ tới từ Siemen (Đức), Ban lãnh đạo cho biết thêm, công nghệ tuyển
quặng được thực hiện là tuyển quặng khô, khác với tuyển quặng ướt thông thường và không
gây ra ô nhiễm nguồn đất và môi trường.
— Về đầu ra, PC1 cho biết đã có nhiều đối tác quốc tế từ Mỹ, Trung Quốc,… liên hệ để kí hợp
động giao ngay nhưng ban lãnh đạo đang xem xét và cân nhắc đối tác. Chủ tịch HĐQT cho
biết công ty sẽ không có kế hoạch làm pin cho xe điện do không khả thi về mức độ kinh tế
hay hợp tác với các đối tác trong nước mà sẽ xuất bán quặng tinh Nickel cho các nhà sản
xuất pin hàng đầu trên thế giới. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch IPO CTCP Khoáng sản
Tấn Phát trong 3-5 năm tới khi có cơ hội ở thị trường trong nước hoặc quốc tế.
Mảng năng lượng sẽ đi cùng với nhu cầu điện năng của Việt Nam
— PC1 hiện đang sở hữu danh mục gồm 7 nhà máy thuỷ điện và 3 nhà máy điện gió. Công ty có
kế hoạch phát triển thêm 400 MW năng lượng tái tạo, bao gồm cả onshore và offshore. Tuy
nhiên, do cơ chế giá FIT mới chưa được quyết định nên các dự án điện gió mới đang trong
quá trình nghiên cứu tính khả thi. Các dự án thuỷ điện theo thông tin của công ty sẽ đi vào
khởi công trong năm sau. Chủ tịch HĐQT cũng chia sẻ sau năm 2025 khi nhu cầu về năng
lượng tái tạo đã đủ lớn và hệ thống điện có thể đáp ứng, PC1 sẽ triển khai các dự án offshore
với lợi thế có thể tự chủ thi công các phần của dự án trừ turbine gió.
Các thông tin khác
— PC1 đã phát hành 1,200 tỷ trái phiếu để phục vụ việc góp vốn vào Western Pacific. Ban lãnh
đạo cho biết 300/1,200 tỷ đã được phát hành thành công và phần còn lại sẽ được phát hành
và thu được tiền trong tháng 6/2022.
— Ban lãnh đạo cho biết công ty đang có kế hoạch thoái vốn khỏi Công ty Gang thép Cao bằng
khi 2021 là đỉnh lợi nhuận lịch sử của công ty này, tuy nhiên chưa đạt được mục tiêu mà PC1
mong muốn.
— ĐHCĐ thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu, được thực
hiện bằng lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021, thời gian thực hiện dự kiến trong Quý
4/2022.
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Mua:
+15% hoặc cao hơn
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Vượt trội hơn thị trường

Trung lập:
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên
phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các
nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu
là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể
thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các
trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết
định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu
tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không
được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ
nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
khác.

