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Điểm nhấn năm 2020 

Diễn biến ngành: KHẢ QUAN 

Các cổ phiếu ngành điện tăng 25% so với đầu năm và tăng 
48% từ mức đáy tháng 3, cao hơn chỉ số VNIndex là +15% 
so với đầu năm. 

Diễn biến ngành sát với quan điểm của chúng tôi về triển 
vọng ngành hậu Covid-19. 

Các cổ phiếu nổi bật: Diễn biến ngành phần lớn được hỗ trợ 
nhờ các công ty trong ngành như POW (+22% so với đầu 
năm) và REE (+41% so với đầu năm), NT2 (+28% so với 
đầu năm) và HND (+49% so với đầu năm). 

• POW được hưởng lợi từ các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn, như 
thoái vốn khỏi công ty con PVM, cùng với khả năng 
không trích lập chi phí dự phòng nợ xấu cho nhà máy 
Cà Mau trong Q4/2020. 

• Diễn biến giá khả quan của REE được thúc đẩy nhờ danh 
mục đầu tư thủy điện và tái cấu trúc mô hình doanh 
nghiệp. 

• NT2 có mức tỷ suất cổ tức hấp dẫn nhất trong bối cảnh 
dịch Covid-19.  

Diễn biến ngành trong năm 2020 

 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

 

Các điểm chính của ngành trong năm 2020 

• Thay đổi cơ cấu sau dịch Covid-19 

Tổng sản lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc giảm do giãn cách xã hội. Tháng 4/2020, tổng lượng điện tiêu thụ giảm -9,5% so với 
cùng kỳ, trong khi Chỉ số Sản xuất Công nghiệp giảm -9,4%. Tăng trưởng sản lượng sau đó phục hồi nhưng vẫn ở mức thấp so với 
mức 9% trước dịch Covid trong năm 2019. Chúng tôi ước tính ngành điện sẽ đạt mức tăng trưởng +2,4% so với cùng kỳ trong năm 
2020 về mức tiêu thụ điện trên toàn quốc (so với +2,3% YoY trong 10 tháng đầu năm 2020). 

Ngày 28/1/2021 

Triển vọng ngành Điện năm 2021:  

Tập trung vào dự án điện gió và tận dụng sự khởi sắc 
của thủy điện  
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Nhu cầu điện thấp hơn trong năm 2020 cùng với thuỷ văn cải thiện từ nửa cuối năm 2020 khiến giá bán bình quân trên thị trường 
điện cạnh tranh (CGM) 10 tháng đầu năm giảm khoảng -26% YoY. 

Sản lượng tiêu thụ điện trên toàn quốc so với đầu năm La Nina là yếu tố hỗ trợ thủy điện kể từ nửa cuối năm 2020 

  

Nguồn: EVN  

• Kết quả kinh doanh năm 2020 của ngành điện 

Nhìn chung, sản lượng phát điện, giá CGM, doanh thu và lợi nhuận bị ảnh hưởng do nhu cầu giảm từ sự ảnh hưởng của dịch 
Covid-19.  

La Nina trở lại và tạo điệu kiện thuận lợi cho các nhà máy thủy điện kể từ Q3/2020, đặc biệt là các nhà máy thủy điện ở miền 
Bắc và miền Trung (như VHS, CHP, TBC, SBA…) – các nhà máy thủy điện ở miền Nam (như TMP, SHP, SJD, ISH) phục hồi chậm 
hơn. 

Giá bán điện thực tế trên thị trường điện cạnh tranh Khung giá VCGM từ ERAV 

Đồng/kWh 2019 2020 
SMP 1319 1342 
CAN 104-189 40-80 

Nguồn: Quyết định 109/QĐ-ĐTĐL ngày 28/12/2019 và 
Quyết định 122/QĐ-ĐTĐL ngày 27/12/2019 

 

Nguồn: EVN, GENCO3 

Các nhà máy điện khí bị ảnh hưởng đáng kể trong nửa đầu năm 2020 do nguồn cung khí không ổn định. Bên cạnh đó từ nửa 
cuối năm 2020, EVN giảm huy động sản lượng từ nhóm nhà máy nhiệt điện (bao gồm điện khí và điện than) để tận dụng sản 
lượng từ nhóm thuỷ điện. 
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✓ Các nhà máy điện khí có 2 sự kiện tiêu cực bao gồm thiếu hụt nguồn cung khí trong nửa đầu năm 2020 do sự cố kỹ thuật và 
lượng mưa lớn trong nửa cuối năm 2020. Tuy nhiên, mỏ Sao vàng đã hoàn thành việc khai thác dòng khí đầu tiên trong tháng 
11/2020 và kỳ vọng về nguồn cung khí ổn định hơn trong năm 2021. Nhưng giá khí từ mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt cao hơn sẽ 
gây áp lực tăng giá trong năm 2021 đối với các nhà máy điện khí. 

✓ Sản lượng huy động từ nhóm nhà máy điện than cao trong nửa đầu năm 2020 do thiếu hụt nguồn cung khí và tình trạng hạn 
hán trong nửa đầu năm 2020, trước khi hiện tượng La Nina xuất hiện trong nửa cuối năm 2020. 

Các nhà máy điện gió tiếp tục tập trung vào thời hạn ngày vận hành thương mại (COD) vào ngày 1/11/2021. 

✓ Chỉ còn lại khoảng 10 tháng tiếp theo để hoàn thành và phát điện để hưởng cơ chế giá FIT 0,085 USD/kwh đối với dự án điện 
gió trên bờ và 0,098 USD/kwh cho các dự án điện gió ngoài khơi, theo QĐ 39/2018/QĐ-TTG ngày 10/9/2018. Quyết định 39 
có hiệu lực từ ngày 1/11/2018, cho phép nhà máy điện gió hoàn thiện trong khoảng 3 năm. Với chi phí đầu vào tăng (như giá 
khí tăng khi các mỏ khí giá thấp gần cạn kiệt), điều này sẽ khó cho việc gia hạn thời hạn của QĐ 39 và duy trì cơ chế giá FIT 
theo QĐ 39 cho các dự án điện gió. Tham khảo các kịch bản IRR và NPV của dự án điện gió với nhưng thay đổi giá FIT và vốn 
đầu tư ở Phụ lục 1. 

✓ Đối với dự án điện gió, thời gian xây dựng phần móng mất khoảng 8 tháng đối với dự án điện gió trên bờ, và hơn 10 tháng đối 
với các dự án gần bờ và hơn 12 tháng đối với các dự án ngoài khơi. 

✓ Trong 8T2020, tổng công suất điện gió được phê duyệt và bổ sung và Quy hoạch phát triển điện VII điều chỉnh là 11.800 MW, 
vượt công suất yêu cầu năm 2025 đối với năng lượng gió là 11.320 MW, theo báo cáo của EVN. 

Năng lượng mặt trời đã vượt công suất yêu cầu của năm 2025 

Theo EVN, tại thời điêm cuối năm 2020, 25% tổng công suất điện toàn quốc từ năng lượng mặt trời – 16,5 GW (trong đó khoảng 
7,9 GW đến từ năng lượng mặt trời áp mái và 8,6 GW đến từ triển khai năng lượng mặt trời trên đất liền).  Công suất điện mặt trời 
toàn quốc cao gấp 3 lần so với năm 2019 (5,2 GW). Điều quan trọng là công suất hiện tại từ nhà máy điện mặt trời đã vượt công 
suất yêu cầu trong năm 2025 (12,5 GW). Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, với sự bùng nổ công suất và sản lượng 
phát điện từ các nhà máy điện mặt trời, EVN có thể sẽ giảm sản lượng trong hợp đồng (%Qc) từ nhà máy nhiệt điện. %Qc thấp hơn 
cùng với chi phí đầu vào cao hơn (khí và than), do đó tỷ suất lợi nhuận của các công ty nhiệt điện sẽ bị ảnh hưởng. 

Công suất điện toàn quốc Đề suất hoãn giá FIT cho dự án điện gió từ MOIT (cents/kwh) 

 
Trước 

1/11/2021 
Từ 11/2020- 

12/2022 

Trong 
năm  

2023 
Dự án điện 
gió trên bờ 

8,5 7,02 6,81 

Dự án điện 
gió ngoài 
khơi 

9,8 8,47 8,21 

Nguồn: MOIT 

 

Nguồn: EVN 
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Triển vọng năm 2021 

Triển vọng tăng trưởng năm 2021 

Sản lượng tiêu thụ điện và giá CGM vẫn nhạy cảm với dịch Covid-19 và điều kiện thời tiết: 

• Tăng trưởng tiêu thụ điện toàn quốc trong năm 2021 ước tính phục hồi khoảng 7% so với cùng kỳ so với +2,4% so với cùng kỳ 
trong năm 2020 (cùng với tăng trưởng GDP +6,52% trong năm 2021 theo ước tính của SSI, so với tăng trưởng GDP +2,91% trong 
năm 2020). 

• Giá trên thị trường cạnh tranh (giá CGM) ước tính tăng do chi phí đầu vào cao hơn cùng với nguồn khí mới, Sao Vàng Đại Nguyệt 
và giá than cao hơn – mặc dù đã được bù đắp một phần bằng việc sử dụng nhà máy thủy điện cao hơn. 

✓ Giá khí giả định cao hơn trong năm 2021 với việc ra mắt Sao Vàng Đại Nguyệt (tham khảo bảng giả định giá khí). 

✓ Giá than nhiệt điện giả định cao hơn. Chúng tôi tin rằng, Vinacomin, nguồn cung cấp than chính chiếm 81% tỷ trọng nguồn 
cung trong nước, sẽ tăng giá than nhiệt điện trong năm 2021 ít nhất 5% so với cùng kỳ - sát với ước tính giá than nhiệt điện của 
Ausralia (6000 kcal). Sản lượng than bao gồm nhu cầu than trong nước (45% nhập khẩu từ Australia và 38% nhập khẩu từ 
Indonesia, theo Cục Hải quan Việt nam). 

✓ La Nina/điều kiện thời tiết thuận lợi có thể tiếp tục diễn ra trong nửa đầu năm 2021. Trong trường hợp này, chúng tôi tin 
rằng cá nhà máy nhiệt điện sẽ gặp phải tình trạng sản lượng sử dụng thấp từ EVN, trong khi ưu tiên sản lượng tiêu thụ nhiệt 
điện. Với chủ đề này, REE là cổ phiếu được ưu thích nhất. 

Bảng: Giả định giá khí 

 FO (bình quân) Brent 46%FO 90%FO 
SVDN  

bao gồm thuế 
SVDN  

+ 46% FO (1) 

2019 377 64.17 6,61    

2020 243 43.00 5,95 8,58 9,40 5,95 
2021E 285 52.00 6,33 9,51 9,54 6,91 

Nguồn: MOIT, POW, SSI Research 

(1) = 18% tỷ trọng từ SVDN + 82% tỷ trọng từ 46% FO 

Cơ chế giá khí mới cao hơn này được giả định đối với các nhà máy điện khí trước đây áp dụng mức giá 46% FO từ năm 2020 trở về 
trước. Từ năm 2021 trở đi, nguồn khí mới từ SVDN sẽ làm tăng chi phí khí đầu vào. 
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Cung và cầu than trên toàn quốc 2020-2025 Vốn đầu tư đối với ngành điện trên toàn quốc 2021-2030 

 (nghìn tỷ 
đồng) 

PDP 
VII 

PDP VII điều 
chỉnh 

Kế hoạch Phát triển Năng lượng Toàn 
quốc 

Sản xuất điện 935 1.738 2.222 
Truyền tải điện 494 610 766 
Tổng cộng 1.429 2.348 2.988 

Nguồn: Kế hoạch Phát triển Năng lượng Toàn quốc 2021-2030 và đến 2050 
của Bộ Công Thương. 

 

Nguồn: Kế hoạch Phát triển Năng lượng Toàn quốc 
2021-2030 và đến 2050 của Bộ Công Thương. 

Xu thế năng lượng tái tạo. Thời hạn thực hiện các dự án điện gió là 01/11/2021. Điều quan trọng, vấn đề mấu chốt là liệu lưới điện truyền 
tải có đang đối mặt với nút thắt tiềm ẩn do công suất điện tái tạo đang tăng lên đáng kể hay không. Nếu điều này chính xác, đây sẽ là 
một rủi ro giảm chính đối với các dự báo NPV của chúng tôi đối với cả các dự án năng lượng gió và mặt trời. Theo EVN, đến cuối năm 
2020, 25% tổng công suất cả nước là từ điện mặt trời (16,5 GW), cao hơn gấp 3 lần so với năm 2019 (5,2 GW). Chúng tôi lo ngại về sự 
cố tắc nghẽn lưới điện truyền tải có thể tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận dự kiến. 

Nhu cầu của các dự án truyền tải điện. Việc công suất tăng đột biến từ nhóm năng lượng (năng lượng mặt trời và gió) sẽ đòi hỏi việc 
đầu tư đồng bộ hạ tầng lưới điện truyền tải. Theo kế hoạch đầu tư truyền tải điện trên toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tổng giá trị kế 
hoạch là 766 nghìn tỷ đồng, cao hơn 26% so với QH điện 7 điều chỉnh. 

So sánh giá bán từ các nguồn điện khác nhau Lợi nhuận năm 2021 từ các công ty điện trong phạm vi  nghiên 
cứu của chúng tôi khác nhau do có nhiều vấn đề xung quanh giá 
PPA sửa đổi, bao gồm trích lập dự phòng nợ xấu; bảo dưỡng 
đường ống; và những thay đổi trong chi phí đầu vào. 

Chúng tôi lo ngại về giá PPA sửa đổi. Về dài hạn, EVN có thể sẽ 
phải chịu chi phí đầu vào cao hơn do: (i) giá khí cao hơn (do các 
mỏ khí giá thấp hiện nay đã dần cạn kiệt); và (ii) công suất điện 
tái tạo tăng đáng kể, với FIT cao trong 20 năm (từ các nhà máy 
điện mặt trời và điện gió). Do vậy,  các nhà phát điện có thể sẽ 
gặp khó khăn trong việc đàm phán giá PPA với EVN.  

 

Nguồn: Kế hoạch Phát triển Năng lượng Toàn quốc 2021-2030 và 
đến 2050 của Bộ Công Thương 
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Trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi ưa thích REE do khả năng tận dụng lợi thế của dự án điện gió và hiện tượng La Nina 
thuận lợi. Chúng tôi cũng sẽ xem xét lại NT2 – với lợi suất sau ĐHCĐ năm 2021, vì chúng tôi vẫn chưa rõ khoản lãi chênh lệch tỷ giá 
chưa thực hiện có thể được chia theo cổ tức bằng tiền mặt hay không. NT2 sẽ trả toàn bộ nợ gốc nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 
2021. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của NT2 sẽ thấp hơn đáng kể trong năm 2021 do giá PPA thấp hơn cùng với giá khí tiềm năng cao 
hơn và % sản lượng hợp đồng thấp hơn (% Qc). 

Các vấn đề và rủi ro 

• Dự án điện gió: các vấn đề kỹ thuật trong quá trình vận hành các dự án điện gió và tiến độ thi công do dịch Covid-19 tác động hoặc 
do thay đổi thời tiết khắc nghiệt bất ngờ. 

• Tắc nghẽn lưới truyền tải điện có thể ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng tiêu thụ và doanh thu/lợi nhuận của các dự án điện tái tạo, 
đặc biệt là ở khu vực miền Trung (Ninh Thuận, Bình Thuận,…). 

• Thiếu khí đột ngột do sự cố kỹ thuật. 

• Nhà máy nhiệt điện than: Chi phí của các dự án môi trường sẽ không được tính vào giá PPA (vì đây không được coi là các dự án mở 
rộng công suất theo Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014). 

• Giá PPA điều chỉnh bất lợi có thể ảnh hưởng đến doanh thu/lợi nhuận. 

Cổ phiếu ưa thích trong ngành: 

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh: REE 

• Giá hiện tại: 48.950 đồng/cp (ngày 31/12/2020); Giá mục tiêu 1 năm: 63.000 đồng/cp 

• Luận điểm đầu tư:  

✓ Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) năm 2021 ước tính +17,5% YoY so với năm 2020 
(-9% so với cùng kỳ). 

✓ Với hiện tượng La Nina gia tăng, mảng thủy điện cũng như mảng điện sẽ là động lực chính. 

✓ Ba dự án điện gió với tổng công suất 76MW (đã điều chỉnh quyền sở hữu) sẽ được khởi công trước tháng 11/2021 (Tham 
khảo phụ lục 4). 

✓ Mảng M&E cũng nắm bắt được sự phục hồi của thị trường bất động sản. Ngoài ra, với các dự án M&E nhà ga sân bay (phụ 
lục 3), sân bay lớn Long Thành cũng sẽ là một thương vụ tiềm năng cho công ty. 

✓ Kể từ nửa cuối năm 2023, E-Town 6 sẽ nâng diện tích cho thuê từ 133.000 m2 lên gần 195.000 m2. 

• Tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 của REE: +17,5% so với cùng kỳ (tham khảo bảng ước tính NPATMI của REE) 

✓ Mảng M&E: Sát với ước tính của chúng tôi đối với mảng M&E và xây dựng, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính giá trị đơn 
hàng mới năm 2021 lên 3 nghìn tỷ đồng (so với 2,4 nghìn tỷ đồng vào năm 2020), sát với kế hoạch của công ty. Chúng tôi 
cũng theo dõi dự án sân bay Long Thành - Giai đoạn 1, dự kiến sẽ là thương vụ tiềm năng của REE trong giai đoạn 2021-
2025. 
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✓ Cho thuê văn phòng: Chúng tôi kỳ vọng dòng tiền ổn định từ hoạt động cho thuê văn phòng của REE trong năm 2021 trước 
khi dự kiến triển khai E-Town 6 mới kể từ nửa cuối năm 2023. E-Town 6 sẽ nâng tổng diện tích cho thuê từ 133.000 m2 lên 
gần 195.000 m2. Nhờ được xếp hạng tín nhiệm cao, REE đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 10 năm 
trị giá 2,3 nghìn tỷ đồng với lãi suất 7% để tài trợ cho dự án lớn này. 

✓ Điện: 

(1) Mảng khúc thủy điện có thể sẽ được hưởng lợi từ hiện tượng La Nina gia tăng trong năm 2021, sát với giả định trong 
kịch bản ợp tốt nhất của chúng tôi (được đề cập trong báo cáo 11/11/2020). 

(2) Để nắm bắt chủ đề cacbon hóa, REE sẽ khởi động ba dự án gió trước tháng 11/2021 (tham khảo Phụ lục 4 để biết các 
chỉ số chính của dự án). 

• Định giá: Giá mục tiêu 1 năm là 63.000 đồng/cp, theo phương pháp DCF và SOTP. Hệ số P/E mục tiêu là 11,1x khá hấp dẫn so với 
các công ty cùng ngành khác (như POW với P/E 2020 là 19x). 

Cổ phiếu ưa thích trong ngành: REE 

Vốn hóa (triệu USD) 657,3 
GTGD TB 3 tháng (triệu USD) 0,9 
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 49,0 
PE/PB 2021 8,6x/1,2x 
Tăng trưởng EPS 2021 (%) 17,5% 
Tỷ suất cổ tức (%) 3,3% 
ROE 2021 (%) 14,5% 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research, dữ liệu ngày 31/12/2020 

Biến động giá so với VNIndex 

 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

Tăng trưởng NPATMI năm 2021 của REE Ước tính NPATMI của REE  
 2021E %YoY Ước tính cũ % thay đổi 
Doanh thu     
M&E + Reetech 3.630 10,9% 3.390 7,1% 
Cho thuê VP 1.007 5,3% 999 0,8% 
Điện 1.522 35,4% 1.429 6,5% 
Tổng doanh thu 6.151 14,9% 5.818 5,9% 
     

NPATMI     

M&E + Reetech 214 13,2% 195 9,5% 
Cho thuê VP 508 5,0% 504 0,7% 
Điện 808 33,0% 780 3,6% 
Cung cấp nước 224 5,8% 224 0% 
Tổng NPATMI 1.753 17,5% 1.703 2,9% 

Nguồn: SSI Research 
 

Nguồn: SSI Research 
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Tóm tắt định giá  Giá trị Tỷ trọng 
 

 SOTP method NPATMI 2021 (tỷ đồng) P/E mục tiêu (x) 
Giá trị  

(tỷ đồng) 
DCF 58.468 40%  M&E 214 9,0 1.922 
SOTP 66.088 60%  Tiện ích    

Giá mục tiêu 63.000  
 Điện than 198 9,0 1.780 

% tăng giá so với giá ngày 31/12/2020 29%  
 Thủy điện 549 12,0 6.591 

Tỷ suất cổ tức 3%  
 Cấp nước 224 10,0 2.236 

Tổng thu nhập 32%  
 

Thuận Bình + Trà Vinh +  
Phú Lạc + dự án điện gió Lợi Hải   

915 

Tương ứng P/E 2021 11,1  
 Cho thuê vp 504 13,8 6.926 

P/E 2021 dự phóng 8,6  
 Tổng     20.370 

   
  Số lượng CP    309.050.926 

   
 Giá trị doanh nghiệp     65.912 

✓ Trước hết, chúng tôi tăng tỷ trọng phương pháp SOTP lên 60% để đánh giá lại mảng haotj động thay vì ước tính tổng hợp theo 
phương pháp DCF. 

✓ Phương pháp DCF: Chúng tôi nâng tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn cuối lên 3% từ 2% để nắm bắt tốc độ tăng trưởng dài hạn từ E-
Town 6. 

✓ Phương pháp SOTP: 

(1) Nâng P/E mục tiêu cho mảng M&E lên 9x so với mức 7x trước đó do thị trường bất động sản phục hồi. 

(2) Giả định P/E mục tiêu thủy điện cao hơn từ 10x lên 12x vì chúng tôi cho rằng các nhà máy thủy điện sẽ hoạt động tốt hơn 
các nhà máy nhiệt điện vào năm 2021 với hiện tượng La Nina. Về dài hạn, nhờ giá bán thấp hơn so với giá bán trung bình 
từ các nhà máy nhiệt điện và các dự án điện tái tạo, thủy điện sẽ được ưu tiên hơn cả. 

(3) Chúng tôi cũng áp dụng NPV từ dự án điện gió của REE theo phương pháp SOTP vì chúng tôi tin rằng các dự án sẽ được 
hoàn thành đúng tiến độ. 

• Yếu tố hỗ trợ tăng: Nhờ được xếp hạng tín nhiệm cao, REE có thể thỏa thuận với ngân hàng lãi suất thấp hơn cho các dự án điện 
gió so với giả định hiện tại của chúng tôi (8% cho dự án Trà Vinh và 9% cho Phú Lạc 2 và Lợi Hải 2). 

• Yếu tố hỗ trợ giảm: Tắc nghẽn đường truyền bất ngờ và sự thay đổi bất ngờ của điều kiện thời tiết. 
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Phụ lục 1: Phân tích kịch bản cho dự án điện gió ngoài khơi 

Điện gió trên bờ - 48MW 
IRR (%) 

Vốn đầu tư (tỷ đồng) 

  15.2% 1.800 1.895 1.995 2.100 

FI
T 

($
en

ts
/k

W
h)

 

8,21 14,9% 14,1% 13,2% 12,4% 
8,66 15,9% 15,0% 14,1% 13,3% 
9,21 17,0% 16,1% 15,2% 14,3% 
9,80 18,2% 17,2% 16,3% 15,3% 

 
Điện gió ngoài khơi - 48MW 
NPV (tỷ đồng) 

Vốn đầu tư (tỷ đồng) 

  395 1.800 1.895 1.995 2.100 

FI
T 

($
en

ts
/k

W
h)

 

8,21 310 230 146 57 
8,66 410 330 246 157 
9,21 533 453 369 280 
9,80 665 585 500 412 

Nguồn: REE, PC1, SSI Research 

Giả định: 

• Công suất: 48 MW (giảm công suất hàng năm: 0,7%) 

• Sản lượng thiết kế: 158 triệu kwh (công suất sử dụng: 38%). Rủi ro sản lượng tiêu thụ giảm do tắc nghẽn đường truyền tải điện 
chưa được tính đến. 

• Lãi suất ngân hàng: 9%; thời hạn: 12 năm 

• Chi phí G&A và o&M/doanh thu: khoảng 14%/doanh thu 
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Phụ lục 2: kết quả kinh doanh 9T2020 và theo quý của các công ty điện niêm yết 

 

Nguồn: Công ty 

* VSH: Q3/2019 lỗ -4 tỷ đồng trong khi LNST đạt 30 tỷ trong Q3/20, cùng với doanh thu phục hồi do La Nina 

* CHP: Q3/19 lỗ -8 tỷ đồng trong khi LNST đạt 59 tỷ đồng trong Q3/20, cùng với doanh thu tăng 64% YoY do La Nina  

* Nhìn chung, các nhà máy thủy điện miền Bắc và miền Trung (như VSH, CHP, TBC, SBA) đã tăng mạnh trở lại kể từ Q3/20. 

Phụ lục 3: Các dự án M&E của REE 

Sân bay – Nhà ga chở khách Địa điểm Lộ trình 
Sân bay Quảng Ninh – sân bay chở khách Quảng Ninh 16 tháng (11/2017 - 03/2019) 
Sân bay quốc tế Cam Ranh - sân bay chở khách Khánh Hòa 15 tháng (02/2017 - 05/2018) 
Sân bay quốc tế Đà Nẵng - sân bay chở khách Đà Nẵng 17 tháng (04/2016 - 09/2017) 

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - sân bay chở khách T2 (mở rộng) TP. HCM 
GĐ 1: 17 tháng (05/2015 - 10/2016) 
GĐ 2: 13 tháng (07/2017 - 08/2018) 

Sân bay quốc tế Nội Bài - sân bay chở khách T2 Hà Nội 28 tháng (08/2012 – 12/2014) 
Sân bay Cần Thơ - sân bay chở khách Cần Thơ 21 tháng (03/2009 - 12/2010) 
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - sân bay chở khách TP. HCM 34 tháng (11/2004 - 09/2007) 
Sân bay Liên Khương - sân bay chở khách Lâm Đồng 24 tháng (12/2007 - 12/2009) 
Sân bay quốc tế Nội Bài - sân bay chở khách Hà Nội 18 tháng (06/2000 - 12/2001) 

Nguồn: REE  

9M 

sales/guidance

9M 

pretax/guidance

9M 

NPAT/guidance

%YoY in 

9M20 

sales

%YoY in 

9M20 

NPAT

%YoY in 

9M20 

EBIT

%YoY in 

9M20 

EBITDA

%YoY in 

1Q20 sales

%YoY in 

2Q20 sales

%YoY in 

3Q20 sales

%YoY in 

1Q20 

NPAT

%YoY in 

2Q20 

NPAT

%YoY in 

3Q20 

NPAT

Gas-fired -20% -18% -5% -2% -0.6% -24.8% -36.1% 16.4% 8.5% -97.2%

NT2 66% 68% 68% -18% -23% -11% -6% -8.8% -11.8% -34.0% 0.4% 19.5% -103.7%

BTP 38% 64% 67% -38% 28% 119% 68% 58.2% -83.9% -52.6% -20622.0% -36.6% 113.3%

Coal-fired 0% -15% -24% -11% 19.2% -4.6% -15.1% -33.2% -1.2% -26.2%

PPC 73% 78% 83% 3% -35% -46% -44% 30.7% 1.1% -20.5% -44.3% -18.0% -53.1%

HND 75% 103% 122% 4% 52% 25% 10% 23.8% -5.6% -1.7% 100.9% 31.5% 88.4%

QTP 69% -11% -11% -9% -115% -73% -24% 4.3% -8.9% -22.9% -104.1% -78.1% 984.5%

NBP 77% 130% 130% 4% 119% 173% 111% 50.6% 0.9% -26.2% -65.6% 236.4% 60.4%

Hydro -16% -43% -34% -25% -24.1% -16.0% -8.9% -74.7% -38.7% -25.2%

VSH 51% 24% 24% -35% -75% -71% -46% -73.3% -50.2% 138.7% -101.4% -105.9%

CHP 53% 18% 22% 7% 0% 13% 19% -29.6% 1.0% 64.0% -108.6% 118.0%

TMP 55% 38% 38% -28% -47% -53% -49% -18.9% -19.2% -40.3% -28.7% -24.2% -77.4%

SHP 44% -1% -1% -40% -101% -80% -48% 10.3% -19.2% -64.5% -56.9% -67.0% -101.5%

TBC 86% 113% 115% 67% 34% 68% 80% 3.7% 50.3% 191.7% -55.3% 25.7% 224.4%

SJD 55% 49% 48% -23% -34% -32% -28% -6.2% -14.2% -34.2% -30.2% -27.4% -37.6%

S4A 47% 23% 27% -28% -60% -40% -57% 12.3% -34.8% -41.2% -77.8% -51.7% -60.1%

SBA 58% 52% 51% -17% -39% -31% -26% -47.9% -56.8% 142.0% -77.2% -92.4% 525.4%

ISH 53% 42% 42% -22% -42% -38% -29% 9.6% -10.2% -39.4% 0.9% -20.7% -53.5%

Mixed

POW 61% 73% 73% -17% -40% -37% -27% -5.5% -22.0% -22.9% -44.9% 9.6% -84.3%

PGV 76% 96% 103% -6% 116% -16% -8% 7.4% -13.4% -11.4% -212.0% 526.5% 637.7%

REE 67% 59% 65% 11% -16% 23% 33% 9.4% 2.5% 22.5% -24.9% -12.0% -11.1%

GEG 63% 66% 80% 19% -5% 23% 27% 75.1% -11.3% 21.2% 37.3% -35.8% 7.3%

PC1 60% 80% 84% -2% 24% 28% 33% 6.5% -32.5% 31.2% -3.7% -10.4% 114.4%
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Phụ lục 4: Các chỉ số chính của dự án điện gió của REE 

 Trà Vinh Phú Lạc 2 Lợi Hải 2 
Loại Ngoài khơi Trên bờ Trên bờ 
Địa điểm Trà Vinh Bình Thuận Ninh Thuận 
Công suất (MW)                    48                     26                     29  
% sở hữu của REE 100% 50% 51% 
Vốn đầu tư (tỷ đồng/MW), bao gồm VAT & IDC                    44                     38                     38  
Sản lượng thiết kế (triệu kWh)                  158                     84                     99  
Công suất sử dụng 38% 37% 39% 
FIT (cent/kWh)                   9,8                    8,5                    8,5  
Lãi suất ngân hàng 8,0% 9,0% 9,0% 
% nợ vay 64% 70% 70% 
% chi phí G&A và O&M/doanh thu 12,0% 11,0% 11,0% 
%chi phí khác (bao gồm: dự phòng, …) 2,0% 1,5% 1,5% 
%tỷ lệ chiết khấu 11,4% 12,8% 12,8% 
% IRR của dự án 15,2% 15,3% 16,1% 
NPV (tỷ đồng)                  479                   135                   201  
NPV @REE                  479                    67                  102  
LNST 2021(tỷ đồng)                    29                     11                     14  
2021 NPAT @REE                   29                       5                       7  
Tương ứng P/E 2021 (x)                16,5                 12,4                 14,0  

Nguồn: SSI Research 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI 
không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi 
tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất 
kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; 
cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang 
và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại 
nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự 
chấp thuận của SSI. 
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