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ĐIỆN GIÓ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG 

Kết quả kinh doanh 2020: PC1 hoàn thành 96% kế hoạch doanh 

thu và 116% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020 với tăng trưởng 

cao (doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 6.679 tỷ và 544 

tỷ, lần lượt +14% yoy và +45% yoy). Tăng trưởng tới từ (1) lĩnh 

vực năng lượng (doanh thu 745 tỷ, +36% yoy) với 03 dự án thủy 

điện đi vào hoạt động và (2) lĩnh vực bất động sản (doanh thu 856 

tỷ, +302% yoy) từ ghi nhận 95% dự án PCC1 Thanh Xuân. 

Phân phối lợi nhuận: Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:02 

(tương ứng phát hành thêm 38,2 triệu cổ phiếu), dự kiến thực 

hiện trước Q4/2021. 

Kế hoạch 2021: PC1 đặt kế hoạch 8.003 tỷ doanh thu và 510 tỷ 

lợi nhuận sau thuế (+20% và -6,3% yoy). Chúng tôi dự kiến PC1 

cơ bản có thể hoàn thành 02 kế hoạch này. Cơ chế hỗ trợ đầu tư 

điện gió (Quyết định 39/2018/QĐ-TTg) là động lực tăng trưởng 

chính, đã mang lại cho PC1 nhiều hợp đồng EPC cũng như cơ 

hội đầu tư. Trong năm 2021, lĩnh vực xây lắp điện dự phóng đạt 

5.106 tỷ doanh thu (+31% yoy) nhờ 2.800 tỷ backlog dự án điện 

gió (đều cần hoàn thành trước ngày 01/11/2021). Bên cạnh đó, 

PC1 cũng sẽ có 03 dự án đầu tư điện gió (144 MW) hoàn thành, 

dự kiến đóng góp 153 tỷ doanh thu năng lượng trong năm 2021. 

Khuyến nghị: Bằng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền 

FCFE và FCFF, chúng tôi xác định mức giá mục tiêu của PC1 là 

25.200 VND/cp (-1,2% so với giá đóng cửa 04/05/2021). Chúng 

tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI. Quý nhà đầu tư có thể xem 

xét mua vào cổ phiếu PC1 ở mức giá 21.000 VND, tương ứng 

với tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%. 

Các luận điểm chính như sau: 

 PC1 đang được hưởng lợi trong ngắn hạn nhờ làn sóng đầu 

tư điện gió tại Việt Nam. 

 Nguồn dự án đầu tư năng lượng và bất động sản tiềm năng: 

PC1 hiện đang đầu tư phát triển 03 dự án điện gió, 01 dự án 

thủy điện và 02 dự án bất động sản, dự kiến hoàn thành 

trong giai đoạn 2021 – 2024. 

Yếu tố cần theo dõi: 

 Lãi suất: Lãi suất tăng 01 điểm phần trăm có thể làm giảm 

~09% lợi nhuận sau thuế dự phóng năm 2021 của PC1 do 

phần lớn trong số nợ vay của PC1 có lãi suất thả nổi. Nợ vay 

PC1 đạt 4.700 tỷ tại Q1/2021, ~37% tổng tài sản. 

 Tỷ giá: PC1 dự kiến vay ngoại tệ cho 03 dự án đầu tư điện 

gió (khoảng trên 4.000 tỷ, ~70% tổng mức đầu tư), tuy nhiên 

chưa công bố cụ thể là ngoại tệ nào. Chúng tôi hiện đang 

giả định đồng Việt Nam sẽ mất giả 03%/năm so với ngoại tệ 

cho khoản vay này trong mô hình định giá. 

 Tiến độ dự án đầu tư điện gió: Các dự án điện gió cần hoàn 

thành trước ngày 01/11/2021 để được hưởng cơ chế hỗ trợ 

đầu tư trong Quyết định 39/2018/QĐ-TTg. 

Biến động giá PC1 và VNINDEX 2020 – 2021 

 

 

Biểu đồ 1 – Nguồn: EzSearch 

Thông tin giao dịch 04/05/2020 

Giá hiện tại (VND/cp) 25.500 

Giá cao nhất 52 tuần (VND/cp) 30.500 

Giá thấp nhấp 52 tuần (VND/cp) 14.150 

Số lượng CP niêm yết (triệu cp) 191,19 

Số lượng CP lưu hành (triệu cp) 191,19 

KLGD BQ 30 ngày (cp/ngày) 667.410 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 11,16% 

Vốn hóa (tỷ VND) 4.875 

EPS Trailing 12 tháng (VND/cp) 2.615 

P/E Trailing 12 tháng 9,75x 
 

Tổng quan doanh nghiệp 

Tên  Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 

Địa chỉ  
Số 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Hoạt động 

kinh doanh 

chính  

Thi công xây lắp điện 

Đầu tư năng lượng điện 

Đầu tư và kinh doanh bất động sản 

Chi phí chính  Nguyên vật liệu, lao động, lãi vay 

Rủi ro chính Lãi vay và phụ thuộc EVN 
 

Cơ cấu cổ đông (04/05/2021)* (%) 

Trịnh Văn Tuấn (CT HĐQT + TGĐ) 15,1% 

CTCP BEHS 14,8% 

Khác 70,1% 
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      CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 1 (HSX: PC1) 

 

       NGÀNH XÂY DỰNG                                                                          

 

NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2021     

mailto:ducnn2@fpts.com.vn
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=194743
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I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 

Trong năm 2020, PC1 đạt 6.679 tỷ doanh thu và 544 tỷ lợi nhuận sau thuế (+14% và +45% yoy), lần lượt hoàn thành 

95% và 116% kế hoạch cả năm. Một số chỉ tiêu chính trong kết quả kinh doanh năm 2020 của PC1 như sau: 

 2020 %YoY %KH %Dự phóng T12/2020 

Doanh thu thuần 6.679 +14,3% 95,4% 113,7% 

Xây lắp điện và sản xuất công nghiệp 3.886 -2,4% 85,4% 117,2% 

Năng lượng 748 +35,5% 118,7% 103,6% 

Bất động sản 856 +302,1% 87,3% 96,2% 

Khác 1.188 +8,1% 141,4% 125,5% 

Lợi nhuận gộp 1.162 +41,9%  106,6% 

Biên lợi nhuận gộp 17,4% +3,4 đpt  -1,1 đpt 

Xây lắp điện và sản xuất công nghiệp 392 +11,7%  112,6% 

Biên lợi nhuận gộp 10,1% +1,3 đpt  -0,4 đpt 

Năng lượng 452 +30,6%  101,1% 

Biên lợi nhuận gộp 60,4% -2,3 đpt  -1,4 đpt 

Bất động sản 279 +273,7%  108,8% 

Biên lợi nhuận gộp 32,6% -2,5 đpt  +3,8 đpt 

Khác 39 -17,1%  102,0% 

Biên lợi nhuận gộp 3,3% -1,0 đpt  -0,8 đpt 

Chi phí bán hàng 71 +214,5%  108,8% 

Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 1,1% +0,7 đpt  +0,05 đpt 

Chi phí quản lý 268 +32,6%  112,6% 

Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 4,0% +0,6 đpt  +0,04 đpt 

Lợi nhuận sau thuế 544 +44,5% 116,0% 105,9% 

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 513 +43,3%  103,9% 

Bảng 1 – Nguồn: PC1, FPTS dự phóng 

Nhìn chung, các lĩnh vực kinh doanh chính đều đạt tăng trưởng khả quan: 

(1) Xây lắp điện và sản xuất công nghiệp: PC1 tiếp tục hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường năng lượng tái tạo 

với các dự án điện gió (thay vì các dự án điện mặt trời năm 2019). Lợi nhuận gộp đạt 392 tỷ (+12% yoy), tương 

ứng biên lợi nhuận gộp cải thiện 1,3 điểm phần trăm (đpt) so với cùng kỳ. 

(2) Năng lượng: Doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 748 tỷ và 452 tỷ (+36% và +31% yoy) nhờ đóng góp từ 

03 nhà máy thủy điện hoàn thành trong nửa đầu 2020 (Mông Ân, Bảo Lạc B và Sông Nhiệm 4: tổng công suất 

54MW), tương ứng với công suất phát điện trung bình năm tăng 37%. Biên lợi nhuận gộp giảm 2,4 đpt xuống 

60,4% chủ yếu do giá bán điện trung bình giảm từ (1) Bộ Công thương điều chỉnh Biểu giá bán điện tránh được 

năm 2020 khiến trung bình giá bán điện giảm khoảng 01 – 02% (2) 03 nhà máy mới có giá bán điện trung bình 

thấp bởi đi vào hoạt động giữa năm (đặc biệt trong Q3 do là mùa mưa). 

(3) Bất động sản: đạt 856 tỷ doanh thu và 279 tỷ lợi nhuận gộp (tăng ~300% yoy), trong đó chủ yếu tới từ ghi nhận 

dự án PCC1 Thanh Xuân (so với năm 2019 chỉ ghi nhận ~20% còn lại của dự án Mỹ Đình Plaza 2). Trong 2020, 

PC1 đã bán được 100% và bàn giao 95% dự án PCC1 Thanh Xuân, phần còn lại sẽ được ghi nhận trong 2021.  

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
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Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng đáng kể: 

(1) Chi phí bán hàng đạt 70,5 tỷ (tăng 215% yoy) để tiêu thụ dự án PCC1 Thanh Xuân; 

(2) Chi phí quản lý đạt 268 tỷ (+33% yoy) do chi phí khấu hao lợi thế thương mại tăng mạnh lên tới 80 tỷ (+433% 

yoy), chủ yếu từ khoản lợi thế thương mại 281 tỷ phát sinh khi PC1 mua 03 công ty dự án điện gió. Dự kiến 

PC1 sẽ còn ghi nhận chi phí tương tự trong khoảng 04 năm tới. 

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021 VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH Q1/2021 

1. Kế hoạch kinh doanh 2021 

PC1 đặt kế hoạch 8.003 tỷ doanh thu và 510 tỷ lợi nhuận sau thuế (lần lượt +20% và -6,3% yoy), với tăng trưởng cao 

từ lĩnh vực xây lắp điện và năng lượng, ngược lại bất động sản giảm mạnh do không có dự án nào mới trong năm. 

Đơn vị: Tỷ VND 2020 KH 2021 %KH YoY 

Doanh thu 6.679 8.003 +19,8% 

Xây lắp điện và sản xuất công nghiệp 3.886 5.185 +33,4% 

Năng lượng 748 1.090 +45,7% 

Bất động sản 856 117 -86,3% 

Khác 1.188 1.610 +35,5% 

Lợi nhuận sau thuế 544 510 -6,3% 

Bảng 2 - Nguồn: PC1, FPTS Research 

2. Kết quả kinh doanh Q1/2021 và dự phóng 2021 

Đơn vị: Tỷ VND Q1/2021 %YoY %KH 2021 (F) %YoY %KH 

Doanh thu 1.548 +13,0% 19,3% 7.838 +17,4% 97,9% 

Xây lắp điện và sản xuất công nghiệp 881 +7,2% 17,0% 5.106 +31,4% 98,5% 

Năng lượng 115 +22,1% 10,5% 993 +32,8% 91,1% 

Bất động sản 66 -74,7% 56,5% 95 -88,9% 81,3% 

Khác 487 +151,5% 30,3% 1.643 +38,3% 102,1% 

Lợi nhuận gộp 188 -5,7%  1.126 -3,1%  

Xây lắp điện và sản xuất công nghiệp 96 +19,8%  490 +25,0%  

Năng lượng 61 +18,2%  548 +21,4%  

Bất động sản 23 -63,6%  37 -86,7%  

Khác 9 +49,1%  50 +27,7%  

Lợi nhuận sau thuế 80 -9,6% 15,7% 514 -5,6% 100,7% 

Bảng 3 - Nguồn: PC1, FPTS Research 

Trong Q1/2021, PC1 đạt 1.538 tỷ doanh thu và 80 tỷ lợi nhuận sau thuế (lần lượt +13% và -9,6% yoy), tương ứng với 

hoàn thành 19,3% và 15,7% kế hoạch. Bên cạnh tăng trưởng khả quan của lĩnh vực xây lắp điện và năng lượng; lĩnh 

vực bất động sản cũng đã ghi nhận thêm 60 tỷ doanh thu từ dự án PCC1 Thanh Xuân (tương ứng đã ghi nhận ~99% 

dự án). Bên cạnh đó, PC1 ghi nhận 15,7 tỷ lợi nhuận (+890% so với cùng kỳ) từ công ty liên kết là Công ty Cổ phần 

Gang thép Cao Bằng (UPCOM: CBI), chủ yếu do giá phôi thép tăng 30% so với cùng kỳ, theo giải trình của CBI. 

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/default2.aspx?s=1834
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Chúng tôi dự kiến PC1 đạt 7.838 tỷ doanh thu và 514 tỷ lợi nhuận sau thuế trong 2021 (98% và 101% kế hoạch): 

 Xây lắp điện và sản xuất công nghiệp: Tăng trưởng khoảng ~28% yoy dù backlog chuyển sang năm 2021 

chỉ tương đương cùng kỳ (~3.750 tỷ), chủ yếu do các dự án điện gió (chiếm ~75% backlog sang năm 2021) 

đều sẽ được ghi nhận trong năm (các dự án này đều cần hoàn thành trước ngày 01/11/2021 để được hưởng 

cơ chế hỗ trợ đầu tư điện gió). Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư điện năng sẽ tiếp tục tăng cao do tình hình thiếu 

điện hiện nay tại Việt Nam sẽ còn kéo dài. PC1 dự kiến giá trị hợp đồng ký mới năm 2021 đạt 5.000 tỷ, tăng 

~30% so với năm 2020, một phần hỗ trợ kết quả kinh doanh của lĩnh vực này trong 2021. 

 Năng lượng: (1) Thủy điện tăng trưởng nhẹ, đạt 840 tỷ doanh thu (+12,3% yoy) nhờ 03 nhà máy mới trong 

2020 hoạt động cả năm 2021 và (2) Điện gió sẽ bắt đầu đóng góp 153 tỷ doanh thu trong 2021 từ 03 nhà máy 

điện gió Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên (tổng công suất 144 MW, giả định hoàn thành 30/10/2021). Từ 

năm 2022, 03 nhà máy này có thể đóng góp trên 1.000 tỷ doanh thu hàng năm cho PC1 (giả định công suất 

phát điện ~490 triệu kWh/năm, giá bán 8,5 UScents/kWh theo cơ chế hỗ trợ đầu tư điện gió1). 

 Bất động sản: Ghi nhận khoảng 68 tỷ doanh thu từ 05% còn lại của dự án PCC1 và 27 tỷ doanh thu từ kinh 

doanh bất động sản đầu tư (cho thuê tầng thương mại tại các dự án chung cư đã hoàn thành của PC1).  

III. DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 Điện gió: 03 dự án điện gió (Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên, 48MW mỗi dự án) của PC1 tới nay đã cơ 

bàn hoàn thành xây dựng hạ tầng, đều sẽ hoàn thành trước 01/11/2021 để hưởng cơ chế hỗ trợ. 

Dự án 
Công suất 

(MW) 

TMĐT 

(Tỷ VND) 

Tỷ lệ sở 
hữu PC1 

Sản lượng 
thiết kế 

(triệu kWh) 
Khởi công Hoàn thành 

Liên Lập 48 1.939 55,54% 144 T05/2020 Q3/2021 

Phong Huy 48 2.015 54,70% 176 T05/2020 Q3/2021 

Phong Nguyên 48 2.014 54,73% 172 T05/2020 Q3/2021 

Tổng cộng 144 5.968  492   

Bảng 4 – Nguồn: PC1 

PC1 dự kiến sẽ vay ngoại tệ (70% TMĐT) từ một ngân hàng quốc tế lớn với lãi suất + thuế phí cố định 

khoảng 5,5%/năm (tương ứng lãi suất nội địa khoảng 8,7%/năm với giả định tiền VND mất giá so với ngoại 

tệ 03%/năm). Chúng tôi đã bổ sung 03 dự án này vào mô hình định giá, giả định hoàn thành 31/10/2021, 

dự kiến đóng góp khoảng 153 tỷ doanh thu trong 2021 và trên 1.000 tỷ hàng năm sau đó. 

                                                 
1 Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Các dự án điện gió hoàn thành trước ngày 01/11/2021 

sẽ được áp dụng mức giá mua điện 8,5 – 9,8 UScents/kWh trong vòng 20 năm.  

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
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 Thủy điện: Dự án Bảo Lạc A (30 MW) có tiến độ nhanh hơn khoảng 03 tháng so với dự kiến trong ĐHCĐ 

năm 2020. Dự án thủy điện Thượng Hà (13 MW) đã bị tạm dừng để tập trung đầu tư điện gió. 

Dự án 
Công suất 

(MW) 

TMĐT 

(Tỷ VND) 

Khởi 
công 

Hoàn 
thành 

Thay đổi so với dự kiến trong ĐHCĐ 2020 

Bảo Lạc A 30 963 Q4/2021 Q3/2023 Nhanh hơn 03 tháng 

Thượng Hà 13 349 N/A N/A Tiếp tục tạm dừng đầu tư 

Tổng cộng 43 1.312    

Bảng 5 - Nguồn: PC1 

 Bất động sản: Chúng tôi đã bổ sung dự án PCC1 Vĩnh Hưng vào mô hình định giá. Dự án bắt đầu mở bán 

trong Q1/2021, dự kiến hoàn thành Q3/2022 và sẽ đóng góp 550 tỷ doanh thu trong năm 2022 và 2023. 

Dự án Vị trí 
TMĐT 

(Tỷ VND) 

Hoàn 

thành 
Tiến độ Đánh giá 

PCC1 

Vĩnh 

Hưng 

321 

Vĩnh 

Hưng, 

Hoàng 

Mai, Hà 

Nội 

550 
Q3/20

22 

Đã hoàn thành thiết 

kế và thủ tục pháp 

lý trong Q1/2021, 

chuẩn bị bắt đầu thi 

công. 

Mở bán Q1/2021. 

Chúng tôi đã bổ sung dự án này vào mô hình 

định giá. Đây là dự án có triển vọng tốt với vị trí 

địa lý thuận lợi và các tiện ích đầy đủ (gồm sân 

vườn trên mái, khu tập gym, bể bơi, spa, trung 

tâm thương mại, nhà trẻ…). PCC1 Vĩnh Hưng 

dự kiến sẽ đóng góp khoảng 550 tỷ doanh thu 

trong năm 2022 và 2023. 

PCC1 

Bắc Từ 

Liêm 

N/A ~1.000 N/A 

Đã hoàn thành giải 

phóng mặt bằng và 

thiết kế sơ bộ điều 

chỉnh quy hoạch, dự 

kiến hoàn thiện thủ 

tục đầu tư trong 

Q4/2021 để khởi 

công Q1/2022. 

Chúng tôi sẽ bổ sung dự án này vào mô hình 

định giá khi có thêm thông tin. 

Bảng 6 – Nguồn: PC1 

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA 

Nội dung Chi tiết 

Phân phối lợi nhuận 2020 Phát hành cổ phiếu tỷ lệ 10:02 (tương ứng khoảng 38,2 triệu cổ phiếu), thực hiện 

trước Q4/2021. 

Phát hành cổ phiếu ESOP Phát hành tỷ lệ 3% cổ phiếu đang lưu hành (~5,7 triệu cổ phiếu), giá 10.000 VND/cp, 

hạn chế chuyển nhượng 02 năm từ ngày phát hành, thực hiện trước Q4/2021. 

Kế hoạch chung về đầu tư 

bất động sản 

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hỗn hợp cao tầng, thấp tầng, khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp trong 2021 – 2030, quy mô 1.000 – 15.000 tỷ. 

Kế hoạch chung về đầu tư 

năng lượng 

Phê duyệt chủ trương đầu tư điện gió và thủy điện với tổng công suất 300 MW trong 

giai đoạn 2022 – 2025, PC1 sở hữu tối thiểu 51%. 

Thay đổi tên công ty Tên dự kiến thay đổi là Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, thực hiện trong 2021.  

Thay đổi Tổng giám đốc Hội đồng Quản trị PC1 đã quyết định bầu ông Vũ Ánh Dương (Phó Tổng giám đốc) 

nhận vị trí Tổng giám đốc trong thời gian tới để kết thúc việc ông Trịnh Văn Tuấn 

kiêm nhiệm cả Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc. 

Bảng 7 – Nguồn: PC1 

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
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V. CÁC YẾU TỐ CẦN THEO DÕI 

1. Lãi vay 

Nợ vay tại PC1 lên tới 4.700 tỷ tại Q1/2021 (tương đương 37% tổng tài sản), chủ yếu là các khoản nợ vay có lãi 

suất thả nổi. Nếu lãi vay tăng 01 đpt sẽ khiến chi phí lãi vay tăng 47 tỷ, tương ứng với khoảng 09% lợi nhuận sau 

thuế năm 2021 của PC1. 

 

Biểu đồ 2 – Nguồn: PC1 

2. Tỷ giá ngoại tệ 

PC1 dự kiến vay ngoại tệ (giá trị khoảng 4.000 tỷ, tương đương 70% tổng mức đầu tư) để đầu tư 03 dự án điện 

gió. Khoản vay này dự kiến có lãi vay cộng thuế phí cố định 5,5% một năm, do đó chỉ có rủi ro tỷ giá chứ không có 

rủi ro lãi suất. 

Hiện nay PC1 chưa công bố sẽ vay ngoại tệ nào. Để thể hiện rủi ro ngoại tệ, chúng tôi đang tạm giả định tiền VND 

sẽ mất giá 03%/năm so với ngoại tệ khoản vay này, tương ứng với chi phí lãi vay khoảng 8,7%/năm.  
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VI. CẬP NHẬT KHUYẾN NGHỊ 

Chúng tôi áp dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền để xác định giá trị mục tiêu của cổ phiếu PC1 là 

25.200 VND/cp (-1,2% so với giá đóng cửa ngày 04/05/2021) và khuyến nghị THEO DÕI với cổ phiếu PC1. 

Quý nhà đầu tư có thể xem xét mua cổ phiếu PC1 ở mức giá 21.000 VND (tương ứng mức sinh lời kỳ vọng 20%). 

Giá mục tiêu cập nhật này tăng 32% so với Báo cáo cập nhật định giá T12/2020 ở 19.200 VND/cp, do (1) bổ sung 

03 dự án thủy điện Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên và dự án bất động sản PCC1 Vĩnh Hưng, (2) tăng triển 

vọng xây lắp điện trong 2021 nhờ làn sóng đầu tư điện gió và (3) giảm hệ số chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu xuống 

còn 13,15% (-1,18 đpt) bởi phần bù rủi ro thị trường giảm. 

Kết quả định giá như sau: 

STT Phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền Kết quả Trọng số 

1 Dòng tiền tự do chủ sở hữu (FCFE)                     24.564 50% 

2 Dòng tiền tự do doanh nghiệp (FCFF)                     25.842 50% 

 Giá mục tiêu làm tròn (VND/cp)                     25.200    

Lịch sử khuyến nghị: 

Khuyến nghị Thời gian Báo cáo chi tiết 

BÁN 12/2020 Báo cáo cập nhật định giá 

MUA 06/2020 Báo cáo cập nhật tin tức 

MUA 10/2019 Báo cáo cập nhật định giá 

MUA 04/2019 Báo cáo cập nhật tin tức 

MUA 10/2018 Báo cáo định giá lần đầu 

 

Dự phóng doanh thu và lợi nhuận 

Nhìn chung, doanh thu và lợi nhuận dự phóng của PC1 tăng khoảng 20 – 40% so với Báo cáo cập nhật định giá 

T12/2020 do (1) triển vọng xây lắp điện hưởng lợi từ làn sóng đầu tư điện gió trong 2021 và (2) cập nhật 03 dự án 

điện gió (144 MW) và dự án bất động sản PCC1 Vĩnh Hưng (TMĐT 574 tỷ). 

 

Biểu đồ 3 – Nguồn: PC1, FPTS dự phóng 
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http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
https://ezadvisorselect.fpts.com.vn/InvestmentAdvisoryReport/InvestmentAdvisoryReportDetail?idRp=14-DEC-2020%2015:54:13.504025000
https://ezadvisorselect.fpts.com.vn/InvestmentAdvisoryReport/InvestmentAdvisoryReportDetail?idRp=14-DEC-2020%2015:54:13.504025000
https://ezadvisorselect.fpts.com.vn/InvestmentAdvisoryReport/InvestmentAdvisoryReportDetail?idRp=31-AUG-2020%2011:16:04.701319000
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https://ezadvisorselect.fpts.com.vn/InvestmentAdvisoryReport/InvestmentAdvisoryReportDetail?idRp=01-SEP-2020%2016:44:03.255837000
https://ezadvisorselect.fpts.com.vn/InvestmentAdvisoryReport/InvestmentAdvisoryReportDetail?idRp=01-SEP-2020%2016:44:18.049581000
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Thay đổi quan trọng trong mô hình định giá 

Yếu tố 
Báo cáo 

T12/2020 

Báo cáo 

T05/2021 
Cơ sở giả định 

Doanh thu xây lắp 
điện và sản xuất 
công nghiệp 2021 

3.609 tỷ 4.994 tỷ  

Doanh thu dự phóng tăng do (1) giá trị hợp đồng ký mới 
năm 2020 vượt kỳ vọng, và (2) backlog chuyển sang năm 
2021 đạt 3.750 tỷ, trong đó khoảng 75% backlog là các dự 
án điện gió, cần hoàn hành trong năm nay. 

Doanh thu năng 
lượng 

2021: 815 tỷ 

2022: 832 tỷ 

2021: 993 tỷ 

2022: 1.890 tỷ 

Tăng chủ yếu tới từ 03 dự án điện gió (tổng công suất 
144MW) dự kiến hoàn thành trong Q3/2021. Các dự án này 
dự phóng sẽ đóng góp 153 tỷ và 1.032 tỷ trong năm 2021 

và 2022. 

Doanh thu chuyển 
nhượng bất động 
sản từ dự án 
PCC1 Vĩnh Hưng 

Chưa bổ sung 
2022: 320 tỷ 

2023: 220 tỷ 

Khoảng 21,5 nghìn m2 diện tích sàn căn hộ với giá bán 
trung bình 25,5 triệu/m2 (trước VAT). 

 

Giả định mô hình DCF 

Giả định mô hình T12/2020 T05/2021 Giả định mô hình T12/2020 T05/2021 

WACC 11,41% 10,41% Phần bù rủi ro 10,38% 9,36% 

Chi phí sử dụng nợ trước thuế 8,64% 8,21% Hệ số Beta đòn bẩy 0,96 0,94 

Chi phí sử dụng VCSH 14,33% 13,15% Tăng trưởng dài hạn 1% 1% 

Lãi suất phi rủi ro 2,91% 2,86% Thời gian dự phóng 15 năm 15 năm 

Phần bù rủi ro Covid-19 1,5% 1,5%    

 

Bảng phân tích độ nhạy kết quả định giá và hệ số chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 

ke 11,55% 11,95% 12,35% 12,75% 13,15% 13,55% 13,95% 14,35% 14,75% 15,15% 

Giá mục 
tiêu 

32.700 30.600 28.700 26.900 25.200 23.600 22.200 20.800* 19.500 18.300 

*: Nếu chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu không đổi so với Báo cáo T12/2020, các thay đổi trong giả định kinh doanh 

làm giá mục tiêu cập nhật đạt 20.800 VND/cp, tăng khoảng 8,3%. 

 

Tổng hợp định giá 

Tổng hợp định giá FCFE (Đơn vị: Tỷ VND) Giá trị 

Tổng giá trị hiện tại của dòng tiền chủ sở hữu 3.940 

(+) Tiền và đầu tư tài chính 1.539 

(-) Lợi ích cổ đông thiểu số 782 

Giá trị vốn chủ sở hữu 4.696 

Số lượng cổ phiếu (triệu) 191,19 

Giá mục tiêu (VND/cp) 24.564 

  

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
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Tổng hợp định giá FCFF (Đơn vị: Triệu VND) Giá trị 

Tổng giá trị hiện tại của dòng tiền doanh nghiệp 7.942 

(+) Tiền và đầu tư tài chính 1.539 

(-) Nợ ngắn hạn và dài hạn 3.758 

(-) Lợi ích cổ đông thiểu số 782 

Giá trị vốn chủ sở hữu 4.941 

Số lượng cổ phiếu 191,19 

Giá mục tiêu (VND/cp) 25.842 

 

  

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
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Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là 

đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các 

thông tin này. 

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên 

viên phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà 

không bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra. 

Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, FPTS nắm giữ 62 cổ phiếu PC1, chuyên viên phân tích và người phê duyệt 

báo cáo không nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cổ phiếu này có 

thể được xem tại http://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức. 
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