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Thông số cơ bản 
Giá 14.000 
Vốn hóa (tỷ VND) 43.407 
Số lượng CP lưu hành 3.100.500.000 
KLGD TB 3T 14.533.760 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 215,60 
P/E N/A 
P/B 1,40 
ROE -8,7% 
ROA -5,1% 
Sở hữu NN 92% 
Sở hữu NĐTNN 0% 
Room NĐTNN 8% 
Free-float 7,9% 

 
Biến động giá cổ phiếu 

 
P/E so sánh 

 
 

 

 

Lợi nhuận phục hồi tích cực trong năm 2021, tăng từ mức đáy năm 
2020 

Năm 2020 lần đầu ghi nhận mức lỗ kể từ năm 2013: BSR báo lỗ trước thuế - 2,8 
nghìn tỷ đồng vào năm 2020, đây là năm đầu tiên công ty báo lỗ kể từ năm 2013. 
Sản lượng tiêu thụ giảm -15%, chủ yếu do nhà máy tạm dừng để bảo dưỡng từ 
tháng 8 đến tháng 10, khiến sản lượng sản xuất giảm gần -50% trong Q3/2020 so 
với mức trung bình trong hai quý đầu năm 2020. 

Tuy nhiên, yếu tố chính dẫn đến mức lỗ của năm 2020 là sự sụt giảm trong khoảng 
chênh lệch giữa giá sản phẩm xăng dầu và giá dầu thô do dịch Covid-19 đã tác 
động tiêu cực đến hoạt động vận tải, làm giảm tỷ suất lợi nhuận của công ty (đặc 
biệt là trong hai quý đầu năm 2020). 
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(tỷ đồng) 2020 2019 YoY % hoàn thành kế hoạch năm 
TSLN 

2020 2019 
Doanh thu thuần 57.959 102.824 -43,6% 114%   

Lợi nhuận gộp -2.215 3.973 -155,7%  -3,8% 3,9% 
Lợi nhuận hoạt động -2.541 3.350 -175,9%  -4,4% 3,3% 
EBIT -2.516 3.414 -173,7%  -4,3% 3,3% 
EBITDA 36 6.084 -99,4%  0,1% 5,9% 
Lợi nhuận trước thuế -2.842 3.054 -193,1% N.a -4,9% 3,0% 
Lợi nhuận ròng -2.848 2.873 -199,1% N.a -4,9% 2,8% 
Lợi nhuận thuộc về cổ đông công 
ty mẹ 

-2.809 2.914 -196,4%  -4,8% 2,8% 

Nguồn: BSR, SSI Research 

Tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế 

 

Nguồn: BSR, SSI Research 

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 thận trọng 

 2020 Kế hoạch 2021 Tăng trưởng 
Sản lượng sản xuất 5.930.486 6.497.587 9,6% 
Sản lượng tiêu thụ 5.922.021 6.497.587 9,7% 
Doanh thu 58.651 70.898 20,9% 
Lợi nhuận trước thuế -2.852 871,4 N/A 
Lợi nhuận ròng -2.858 870 N/A 

Nguồn: BSR 

Năm 2021, kế hoạch sản lượng tiêu thụ của BSR đặt ở mức 6,5 triệu tấn, tăng +9,7% từ mức thấp trong năm 
2020 do nhà máy hoạt động trong cả năm. Doanh thu kế hoạch đặt ở mức 70,9 nghìn tỷ đồng (+20,9% so với 
cùng kỳ), trong khi lợi nhuận trước thuế đặt kế hoạch 871 tỷ đồng so với mức lỗ 2,9 nghìn tỷ đồng vào năm 
2020. Kế hoạch kinh doanh được đặt ra vào cuối năm ngoái, dựa trên giá dầu giả định là 45 USD/thùng. 

Lợi nhuận Q1/2021 đạt mức cao kỷ lục kể từ khi IPO nhờ biến động giá thuận lợi 

Doanh thu của BSR trong Q1/2021 đạt 21 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ đạt 1,6 
triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, tăng đáng kể 48% so với quý 
trước. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2018, được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu và chênh 
lệch Crack spread trong các dòng sản phẩm xăng. Ban lãnh đạo dự kiến giá dầu sẽ dao động quanh mức 60 
USD/thùng trong các quý còn lại trong năm. 

Chênh lệch giá dầu (USD/thùng) 2019 2020 Q1/2021 
DO 0.05% S 9,94 5,48 9,09 
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GAS 95 6,60 3,69 7,53 
GAS 92 11,53 (0,10) 2,1 
Jet A1 6,74 1,82 0,9 

Nguồn: BSR 

Kế hoạch niêm yết và thoái vốn của nhà nước: BSR dự kiến niêm yết trên HNX vào năm 2020, nhưng bị hoãn 
lại do lỗ phát sinh trong năm. Ban lãnh đạo dự kiến việc niêm yết sẽ diễn ra chậm nhất vào năm 2023. Trước 
đó, PVN đã xem xét giảm tỷ lệ sở hữu tại BSR từ 92,1% xuống 43,0%. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa có gì đáng 
kể. BSR sẽ tiến hành nghiên cứu phương án thoái vốn tối ưu và sẽ trình chính phủ xem xét phương án này. Do 
đó, chúng tôi cho rằng việc thoái vốn của nhà nước sẽ không diễn ra trong tương lai gần. 

Quan điểm đầu tư 

Cổ phiếu BSR đang giao dịch với hệ số P/E là 53x theo kế hoạch của Công ty, với P/B là 1,5x. Tuy nhiên, với lợi 
nhuận cao trong Q1/2021, chúng tôi tin rằng lợi nhuận trước thuế trong năm 2021 sẽ vượt xa kế hoạch năm. 
Mặc dù khả năng kết quả kinh doanh của các quý tiếp theo không cao như quý đầu tiên, do lợi nhuận hàng 
tháng thông thường khoảng 50-300 tỷ đồng. 
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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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