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NGÀNH NĂNG LƯỢNG 
 
Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) 337 

Giá trị vốn hóa (tỷ VND) 7.728 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 421 

Giá cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 

26,3/10,2 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 7.733.915 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

7,22 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 165,56 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 7,22 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 50,41 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 
Company Snapshot 

PVD được thành lập năm 2001 theo chiến lược của 
PetroVietnam nhăm tập trung vào xây dựng và phát 
triển công nghệ dầu khí. Tháng 2/2006, PVD được cổ 
phần hóa và tháng 12/2006, cổ phiếu bắt đầu giao 
dịch trên HOSE với vốn điều lệ ban đầu là 680 tỷ 
đồng. PVD sở hữu ba giàn khoan tự nâng (PV 
DRILLING I, II, III), một giàn khoan đất liền và một 
giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm – TAD.  

 
 

 
CẬP NHẬT ĐHCĐ VÀ KQKD 6T2021 

Kỳ vọng khối lượng công việc cao hơn trong nửa cuối năm 2021 

Cập nhật ĐHCĐ năm 2021 

Gần đây PVD đã tổ chức ĐHCĐ năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến, dưới đây là một số 
điểm chính rút ra từ cuộc họp: 

• ĐHCĐ đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 như sau: 

Số liệu hợp nhất (tỷ đồng) 2020 thực tế Kế hoạch năm2021 % YoY 
Doanh thu 5.227 4.400 -16% 
NPATMI 184 25 -86% 
Chi phí 747 445 -40% 

Nguồn: Tài liệu họp ĐHCĐ của PVD 

Mặc dù các hoạt động dầu khí tại Việt Nam và khu vực đang đối mặt với nhu cầu yếu, PVD vẫn có 
thể ký hợp đồng ở hầu hết các giàn khoan đến cuối năm 2021. Tuy nhiên, giá thuê giàn khoan tự 
nâng trung bình thấp hơn -13% so với cùng kỳ, dao động khoảng 52.000 USD/ngày trong năm 2021, 
tương đương đạt mức hòa vốn và lý giải cho kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ thấp trong năm 
nay. 

Công ty cũng cung cấp bản cập nhật về khối lượng công việc hiện tại của đội giàn khoan, hầu hết 
đều hoạt động hết năm 2021: 

✓ PVD I: Khoan cho Cửu Long JOC đến tháng 9/2021, với một đến bốn giếng khoan tùy chọn. 

✓ PVD II: Khoan 4 giếng cho Hoàng Long JOC đến tháng 12/2021. 

✓ PVD III: Khoan cho JVC đến hết tháng 9, sau đó sẽ khoan cho Repsol Malaysia từ tháng 
10/2021 

✓ PVD V (giàn khoan TAD): bắt đầu khoan cho Shell Brunei từ tháng 10/2021 (chậm hơn 2 tháng 
so với kế hoạch do dịch Covid-19). 

✓ PVD VI: đang di chuyển đến Vũng Tàu để khoan cho Thăng Long JOC trong 100 ngày kể từ 
tháng 8. 

✓ PVD XI: Chờ đi Algeria trong tháng 8 để khoan cho GBRS. 

TRUNG LẬP – Giá mục tiêu 1 năm: 21.000 đồng/cp 
Giá hiện tại: 19.600 đồng/cp 

 

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD: HOSE) 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Vì hầu hết các giàn khoan đều có hợp đồng hoạt động đến hết năm 2021, công ty đang đấu thầu các hợp đồng 
năm 2022 tại các thị trường trong khu vực, với giá ngày đấu thầu khoảng 60-65 nghìn USD/ ngày. 

• Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% trên mệnh giá cho mỗi năm trong giai đoạn 2019-2020, tức là tổng tỷ lệ 
20% trên mệnh giá. Cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2021 dự kiến là 10% trên mệnh giá. 

• PVD đang đàm phán với KrisEnergy Aspara và các cơ quan chức năng của Campuchia để thu hồi số phải thu 
đến hạn. 

Cập nhật KQKD 6T2021 

Trong Q2/2021, Công ty đạt 1,1 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất (-24% so với cùng kỳ), do giá thuê giàn khoan 
JU thấp hơn như đã đề cập ở trên và doanh thu từ các dịch vụ khoan cũng giảm. Tuy nhiên, trong Q2/2020, dịch 
vụ khoan lỗ 64 tỷ đồng, có thể do chi phí liên quan đến dịch Covid-19 cao hơn và hợp đồng của công ty kết thúc 
tại Malaysia trong khi lợi nhuận gộp của mảng này là 16 tỷ đồng trong năm nay. Điều này khiến lợi nhuận gộp 
tổng thể của công ty tăng 94% so với cùng kỳ trong Q2/2021, đạt 111 tỷ đồng. 

KrisEnergy đã nộp đơn phá sản và thanh lý tài sản trong Q2/2021, và PVD ngay lập tức trích lập dự phòng 28 tỷ 
đồng (trong tổng số 35 tỷ đồng chi phí dự phòng trong quý) cho khoản phải thu KrisEnergy Aspara là 94 tỷ đồng 
vào cuối tháng 6/2021. Ngoài ra, công ty ghi nhận 37 tỷ đồng cho lợi nhuận thuần khác trong quý này so với 4 tỷ 
đồng của năm ngoái, phần lớn là từ hoàn nhập dự phòng liên quan đến chi phí bảo trì giàn khoan PVD V (TAD). 
Như vậy, LNTT đạt 47 tỷ đồng (-30% so với cùng kỳ). Nếu loại trừ chi phí dự phòng và lợi nhuận khác, LNTT 
Q2/2021 sẽ đạt 45 tỷ đồng, -22% so với cùng kỳ. 

Nếu loại trừ khoản dự phòng này, LNTT Q2/2021 của PVD sẽ đạt 75 tỷ đồng, tăng +11% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (-47% so với cùng kỳ) và lỗ trước 
thuế là -59 tỷ đồng (so với mức lãi 94 tỷ đồng trong năm trước). Trong đó, các công ty liên doanh liên kết của 
PVD đóng góp 44 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó tỷ trọng đóng góp lớn nhất từ PVD Baker Huges là 80 tỷ đồng lợi 
nhuận. NPATMI 6 tháng đầu năm 2021 đạt mức âm 95 tỷ đồng so với mức dương 86 tỷ đồng trong 6 tháng đầu 
năm 2020. 

Điều chỉnh ước tính 

Do giá thuê ngày trung bình thấp hơn dự kiến cho các giàn JU và việc triển khai giàn PVD V chậm hơn dự kiến, 
chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính đối với PVD trong năm 2021, dựa trên các giả định sau: 

• Giá thuê giàn khoan JU trung bình: 55 nghìn USD/ngày (từ 62 nghìn USD/ngày); 

• Công suất hoạt động: 85% (từ 78%), do PVD đã ký hợp đồng đối với tất cả các giàn khoan trong nửa cuối 
năm 2021; và 

• Dự phòng phải thu quá hạn của KrisEnergy là 50 tỷ đồng. 

Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính doanh thu hợp nhất trong năm 2021 xuống còn 5,1 nghìn tỷ đồng, 
tương đương giảm -1,3% so với cùng kỳ (so với mức 5,7 nghìn tỷ đồng, +9% so với cùng kỳ theo ước tính trước 
đó). Lợi nhuận gộp ước tính đạt 195 tỷ đồng, giảm -40% so với cùng kỳ (so với mức 473 tỷ đồng theo ước tính 
trước đó). Chúng tôi ước tính khoản trích lập dự phòng 50 tỷ đồng cho các khoản phải thu quá hạn của Kris Energy 
trong năm 2021. Điều này dẫn đến ước tính NPATMI mới trong năm 2021 là 35 tỷ đồng, -81% so với cùng kỳ (từ 
mức 187 tỷ đồng theo ước tính trước đó của chúng tôi). 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Năm 2022, chúng tôi ước tính doanh thu hợp nhất có thể cải thiện đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, +14,6% so với cùng 
kỳ, từ giá thuê trung bình giàn khoan JU cao hơn là 60 nghìn USD/ngày và đóng góp cả năm từ giàn khoan TAD ở 
Brunei, trong khi công suất hoạt động trung bình vẫn ngang bằng với năm 2021 ở mức 85%. Với giả định giá thuê 
ngày cao hơn, lợi nhuận gộp sẽ cải thiện đạt 417 tỷ đồng, +113% so với cùng kỳ. Chúng tôi không tính thêm 
khoản dự phòng phải thu của KrisEnergy trong năm 2022 và chờ thông tin cập nhật. Như vậy, LNTT năm 2022 
ước đạt 229 tỷ đồng, +367% so với cùng kỳ. NPATMI năm 2022 ước đạt 200 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 
2021. 

Luận điểm đầu tư 

Mặc dù chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận trong năm 2021, chúng tôi tin rằng giá dầu trong năm 2021 
và 2022 vẫn sẽ duy trì trên mức 60 USD/thùng, các dự án dầu khí tại Việt Nam và trong khu vực sẽ dần khởi động 
lại và sẽ có giá dịch vụ tốt hơn cho PVD. 

PVD đang giao dịch với hệ số P/E 2021 và 2022 lần lượt là 221x và 39x, đây là mức khá đắt. Tuy nhiên, hệ số 
P/B dự phóng cho giai đoạn 2021-2022 là 0,57x, mức hợp lý hơn nhiều. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị TRUNG 
LẬP đối với cổ phiếu PVD, với mức giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh là 21.000 đồng/cp (~ 13% từ giá hiện tại) so 
với giá mục tiêu trước đó là 23.000 đồng/cp. 

Yếu tố hỗ trợ tăng đối với khuyến nghị có thể đến từ tin tức về đấu thầu hợp đồng thành công trong năm 2022, 
hoặc giá dầu tăng cao. 

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị có thể đến từ sự chậm trễ trong việc triển khai giàn khoan TAD (bắt đầu hoạt động 
từ tháng 10/2021), cũng như giá dầu giảm.

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2019 2020 2021F 2022F  Tỷ đồng 2019 2020 2021F 2022F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 1.890 1.075 3.350 4.412  Doanh thu thuần 4.368 5.228 5.160 5.915 
+ Đầu tư ngắn hạn 1.033 1.197 0 0  Giá vốn hàng bán -3.918 -4.900 -4.964 -5.498 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 1.907 1.806 1.783 2.044  Lợi nhuận gộp 450 328 195 417 
+ Hàng tồn kho 835 959 972 1.076  Doanh thu hoạt động tài chính 165 159 95 95 
+ Tài sản ngắn hạn khác 39 78 77 88  Chi phí tài chính -241 -202 -117 -130 
Tổng tài sản ngắn hạn 5.705 5.114 6.181 7.620  Thu nhập từ các công ty liên kết 111 216 238 262 
+ Các khoản phải thu dài hạn 15 18 17 20  Chi phí bán hàng -17 -16 -15 -18 
+ GTCL Tài sản cố định 13.936 13.496 13.208 12.616  Chi phí quản lý doanh nghiệp -397 -315 -361 -473 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 71 170 34 152 
+ Tài sản dài hạn dở dang 28 206 206 206  Thu nhập khác 118 30 15 77 
+ Đầu tư dài hạn 1.051 1.790 699 699  Lợi nhuận trước thuế 189 200 49 229 
+ Tài sản dài hạn khác 157 229 229 259  Lợi nhuận ròng 172 181 44 195 
Tổng tài sản dài hạn 15.187 15.739 14.358 13.799  Lợi nhuận chia cho cổ đông 184 184 35 201 
Tổng tài sản 20.892 20.853 20.539 21.419  Lợi ích của cổ đông thiểu số -12 -4 9 -6 
+ Nợ ngắn hạn 2.862 2.804 2.841 3.146           
Trong đó: vay ngắn hạn 521 635 643 712  EPS cơ bản (VND) 438 437 84 476 
+ Nợ dài hạn 4.061 4.010 3.594 3.974  Giá trị sổ sách (VND) 32.551 32.718 32.852 33.328 
Trong đó: vay dài hạn 3.230 3.231 3.273 3.625  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 0 0 0 0 
Tổng nợ phải trả 6.923 6.814 6.435 7.120  EBIT 347 319 167 359 
+ Vốn góp 4.215 4.215 4.215 4.215  EBITDA 938 807 815 1.149 
+ Thặng dư vốn cổ phần 2.434 2.434 2.434 2.434           
+ Lợi nhuận chưa phân phối 3.805 1.936 1.972 2.172  Tăng trưởng         
+ Quỹ khác 3.514 5.453 5.483 5.477  Doanh thu -20,6% 19,7% -1,3% 14,6% 
Vốn chủ sở hữu 13.968 14.039 14.104 14.299  EBITDA -7,3% -13,9% 1,0% 40,9% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 20.892 20.853 20.539 21.419  EBIT -13,8% -8,2% -47,7% 115,7% 

      Lợi nhuận ròng -0,3% 4,9% -75,5% 340,9% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 0,9% 0,5% 0,5% 1,4% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -17 347 1.512 742  Vốn điều lệ 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -223 -1.252 691 -100  Tổng tài sản -0,5% -0,2% -1,5% 4,3% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -87 127 72 421           
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -328 -778 2.275 1.063  Định giá         
Tiền đầu kỳ 2.265 1.890 1.075 3.350  PE 0 0 221,7 39 
Tiền cuối kỳ 1.951 1.109 3.350 4.412  PB 0 0 0,6 0,6 
      Giá/Doanh thu     1,5 1,3 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức     0,0% 0,0% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,99 1,82 2,18 2,42  EV/EBITDA 0,9 2 0 0 
Hệ số thanh toán nhanh 1,69 1,45 1,81 2,05  EV/Doanh thu 0,2 0,3 0 0 
Hệ số thanh toán tiền mặt 1,02 0,81 1,18 1,4           
Nợ ròng / EBITDA 1,83 2,88 2,06 0,21  Các hệ số khả năng sinh lời         
Khả năng thanh toán lãi vay   1,42 2,76  Tỷ suất lợi nhuận gộp 10,3% 6,3% 3,8% 7,1% 
Ngày phải thu 134,4 85,9 60,5 56,2  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 2,7% 5,5% 1,1% 3,2% 
Ngày phải trả 83,8 57 51,4 49,3  Tỷ suất lợi nhuận ròng 3,9% 3,5% 0,9% 3,3% 
Ngày tồn kho 74,3 66,8 71 68  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 9,1% 6,0% 7,0% 8,0% 
Cơ cấu vốn      ROE 1,2% 1,3% 0,3% 1,4% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 1 1 0,69 0,67  ROA 0,8% 0,9% 0,2% 0,9% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0 0 0,31 0,33  ROIC 1,8% 1,6% 0,8% 1,7% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0 0 0,46 0,5       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0 0 0,28 0,3       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0 0 0,05 0,05       

Nguồn: Công ty, SSI Research ước tính 
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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. 

 

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 phân tích  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   
Chuyên viên phân tích cao cấp  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      
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