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Thông số cơ bản 
Giá 11.150 
Vốn hóa (tỷ VND) 26.112 
Số lượng CP lưu hành 2.341.872.000 
KLGD TB 3T 10.582.990 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 124,58 
P/E 10,75 
P/B 0,90 
ROE 8,6% 
ROA 4,2% 
Sở hữu NN 80% 
Sở hữu NĐTNN 3% 
Room NĐTNN 46% 
Free-float 87,9% 

 
Biến động giá cổ phiếu 

 
P/E so sánh 

 
 

 

 

Tăng trưởng lợi nhuận 6T2021 phần lớn đến từ lợi nhuận bất 
thường 

Tin cập nhật 

• Giá PPA của Nhơn Trạch 2 đã chính thức giảm từ Q2/2021 (trong đó thành 
phần cố định giảm 37 đồng/kwh). Trong khi đó Q1/2021 vẫn sử dụng giá PPA 
cũ. Do đó, Q2/2021 áp dụng điều chỉnh hồi tố cho Q1/2021. Do đó, LNST 
trong Q2/2021 của NT2 giảm đáng kể xuống còn 24,5 tỷ đồng (so với 249 tỷ 
đồng trong Q2/2020). 

• Giá PPA của Cà Mau chưa được chốt cho phí công suất và phí vận hành và 
bảo dưỡng. Tuy nhiên, tỷ giá ngoại tệ USD/VND được thông qua là 22.950 
đồng (trước đó là 15.894 đồng) và tỷ lệ sản lượng theo hợp đồng là 85%. Do 
đó, khả năng không phải tất cả khoản dự phòng khoảng 780 tỷ đồng có thể 
được hoàn nhập do phụ thuộc vào mức phí công suất mới và phí vận hành và 
bảo dưỡng. 

• LNST của POW trong Q2/2021 khoảng 876 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ), 
phần lớn từ việc thanh lý 292 tỷ đồng PVM (lơi nhuận bất thường). Nếu loại trừ 
khoản này, LNST điều chỉnh của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) sẽ giảm 22% 
so với cùng kỳ xuống còn 584 tỷ đồng. 

• Theo bản tin cập nhật 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận từ việc thanh lý PVM 
sẽ là 358 tỷ đồng, điều này cho thấy 66 tỷ đồng còn lại sẽ được ghi nhận trong 
nửa cuối năm 2021. 

• LNST và NPATMI điều chỉnh của POW trong 6T2021 lần lượt đạt 1,4 nghìn 
tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ) và 1,1 nghìn tỷ đồng (-9% so với cùng kỳ). 
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Sản lượng tiêu thụ (triệu kwh) 6T2021  %YoY Q2/2021 %YoY Diễn giải 

Vũng Áng 1 3.958 -2% 2.048 -6% 
Mức giảm ít hơn so với điện khí nhờ giá than ổn định trong 
nửa đầu năm 2021 

Nhơn Trạch 1 191 -62% 180 13% 
Sản lượng tăng trưởng tích cực trong Q2/2021 là do cơ sở 
so sánh thấp trong Q2/2020 (do thiếu hụt nguồn cung khí 
trong nửa đầu năm 2020). 

Nhơn Trạch 2 1.890 -22% 936 -25% 

Mức giảm đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2021 và nửa cuối 
năm 2021 do giá khí tăng cao. Giá khí leo thang đã làm cho 
giá bán bình quân từ điện khí kém cạnh tranh hơn so với 
điện than. 

Cà Mau 1 & 2 2.933 -20% 1.457 -23% Lý do tương tự Nhơn Trạch 2 
Hủa Na 233 64% 109 21% 

Nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi 
Đăkđrinh 269 88% 102 13% 
Tổng cộng 9.473 -13% 4.832 -14%  

Nguồn: POW, SSI Research  

LNST năm 2021 ước đạt 2,6 nghìn tỷ đồng đi ngang so với năm 2020. Điều này cho thấy có sự điều 
chỉnh nhẹ trong nửa cuối năm 2021 (-7,6% so với cùng kỳ) với các yếu tố sau: 

Các yếu tố có tác động tích cực: 

✓ Khoảng 780 tỷ đồng liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi của Cà Mau, dự kiến sẽ hoàn nhập 
trong nửa cuối năm 2021. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này phụ thuộc vào mức phí công suất 
và phí vận hành và bảo dưỡng cuối cùng của Cà Mau. 

✓ Q3/2020 có cơ sở so sánh thấp do NT2 tiến hành trung tu, giá CGM thấp và khoảng 70 tỷ đồng liên 
quan đến sự chênh lệch giá khí ở Cà Mau (Chênh lệch giá khí là do một số thủ tục giữa PVN/GAS và 
EVN. PVN đã gia hạn hợp đồng mua thêm khí cho Cà Mau từ Petronas với giá 12,7% giá dầu Brent 
trong khoảng từ 29/2/2020 đến 31/12/2026. Nhưng EVN đã sử dụng công thức cũ với 90% MFO để 
tính giá bán cho Cà Mau trong Q2/2020 khiến doanh thu ghi sổ giảm 70 tỷ đồng trong Q3/2020). 

✓ Q4/2020 phát sinh khoảng 40 tỷ đồng dự phòng nợ khó đòi liên quan đến Cà Mau, khiến Q4/2020 có 
cơ sở so sánh thấp. 

Các yếu tố có tác động tiêu cực: 

✓ Nhà máy Cà Mau 1 sẽ được đại tu từ tháng 8 đến tháng 9/2021. 

✓ Vũng Áng cũng sẽ tiến hành đại tu cho Tổ máy 2 từ tháng 8 đến tháng 10/2021. 

✓ Q4/2020 là cơ sở so sánh cao do Vũng Áng ghi nhận khoảng 1 nghìn tỷ đồng liên quan đến chênh 
lệch tỷ giá năm 2016-2017 trong hợp đồng PPA từ EVN (chúng tôi xin lưu ý rằng 1 nghìn tỷ đồng này 
không thể được chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, ngoại trừ PVN). 

✓ Q3/2021 với sự bùng phát của dịch Covid-19 sẽ tác động tiêu cực đến sản lượng tiêu thụ từ các nguồn 
giá cao, đặc biệt là các nhà máy điện khí (Nhơn Trạch 1 & 2 và Cà Mau). 

• Luận điểm đầu tư: Nhìn sang năm 2022, nếu không có lợi nhuân bất thường như 358 tỷ đồng từ PVM & 
hoàn nhập dự phòng liên quan đến Cà Mau, chúng tôi đánh giá triển vọng kết quả kinh doanh kém khả 
quan. Chúng tôi sẽ cung cấp phân tích chi tiết hơn và cập nhật ước tính sau khi có giá PPA điều chỉnh chính 
thức cho Cà Mau. Hiện chúng tôi có giá mục tiêu 1 năm là 12.000 đồng (tiềm năng tăng giá là 9%) dựa 
trên các ước tính hiện tại. 

 

 

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


 CẬP NHẬT CÔNG TY SSI Research 

3 Tham khảo thêm tại  https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty  
   

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. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên cao cấp Chiến lược đầu tư  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn  
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Trưởng phòng Chiến lược đầu tư  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
     
Trần Trung Kiên     
Chuyên viên cao cấp Phân tích Định lượng     
kientt@ssi.com.vn     
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
     

 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:phuonghv@ssi.com.vn
mailto:nganlt@ssi.com.vn
mailto:thanhntk@ssi.com.vn
mailto:tanntk@ssi.com.vn
mailto:tamntd@ssi.com.vn
mailto:tuntt@ssi.com.vn
mailto:tranglh@ssi.com.vn
mailto:quyenlbn@ssi.com.vn

