
 

 

 

 

[Việt Nam] Hàng hóa chủ chốt  04 tháng 10, 2021 

Nắm giữ 
(Báo cáo cập nhật) 

Giá mục tiêu:  
VND 72,500 

Upside +3.87% 

 

CTCP Cơ Điện Lạnh 
(HOSE: REE) 

Nâng tầm doanh nghiệp 

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam 
Nguyễn Nam Sơn, son.nn@miraeasset.com.vn   

Các chỉ số chính 

 

 

Thị giá (04/10/2021, VND) 69,800 

 

Vốn hóa (tỷ đồng) 21,572 
LN HĐKD (21F, tỷ đồng)     2,070.4  SL cổ phiếu (triệu) 309.1 
Kỳ vọng thị trường (21F, tỷ đồng)   2,013.8  Tỷ lệ tự do chuyển nhượng (%) 48.1 
Tăng trưởng EPS (21F, %) 6.0 Tỷ lệ sổ hữu NĐTNN(%) 49.0 
P/E (21F, x) 12.5 Beta (12M) 0.7 
P/E thị trường (21F, x) 13.6 Cao nhất 52 tuần (VND) 69,900 

VN-Index 1,340 Thấp nhất 52 tuần (VND) 40,800 
Thay đổi giá cổ phiếu  Các chỉ tiêu tài chính và định giá 
(%) 1T 6T 12T 
Tuyệt đối 5.0 31.0 73.8 
Tương đối 4.6 23.1 26.6 

 

Năm 2018 2019 2020 2021F 2022F 2023F 
Doanh thu (tỷ đồng) 5,101 4,890 5,640              6,957                8,449                8,982  

LN HĐKD (tỷ đồng) 915 946 1,239              2,070                2,448                2,587  

Biên LN HĐKD (%) 17.9 19.4 22.0 29.8 29.0 28.8 

LNST (tỷ đồng) 1,784 1,639 1,628              1,725                2,101                2,394  

EPS (VND) 5,754 5,286 5,251              5,564                6,776                7,720  

ROE (%) 20.6 16.6 14.9 14.5 14.1 14.2 

P/E (x) 5.4 6.9 9.3                12.5                  10.3                    9.0  
P/B (x) 1.0 1.1 1.3                  1.6                    1.5                    1.3  
Nguồn: Bloomberg (tại ngành 04/10/2021), Mirae Asset Vietnam Research 

Quan điểm đầu tư Kết quả kinh doanh 6 tháng tăng trưởng cao so với cùng kỳ do hoạt động M&A và ngành 
nghề kinh doanh không chịu ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh 

 Doanh thu hợp nhất đạt 2,819 tỷ đồng, +14.1% so với cùng kỳ nhờ hợp nhất CTCP thủy điện Vĩnh 
Sơn – Sông Hinh (VSH – mảng điện) và Công ty TNHH TK Cộng (mảng nước – quy mô nhỏ, +23 
tỷ Doanh thu). Lợi nhuận sau thuế tăng 26.9% đạt 799 tỷ đồng do ghi nhận thêm lợi nhuận của 
nhà máy thủy điện Thượng Kontum (TKT – vận hành cuối tháng 3 năm 2021). Doanh thu và lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 40.7% và 44.1% so với kế hoạch năm 2021. 

Triển vọng cuối năm 2021: Chúng tôi đánh giá triển vọng 6T cuối 2021 dựa trên: (i) việc hợp 
nhất VSH, (ii) tình hình thủy văn thuận lợi sẽ giúp mảng thủy điện sớm bù đắp sự sụt giảm 
mạnh về lợi nhuận của mảng nhiệt điện do giá than tăng cao, (iii) triển vọng lớn đến từ 
mảng điện gió và (iv) sự phục hồi của mảng M&E khi tình hình giãn cách được nới lỏng cho 
các nhà thầu xây dựng.   

 VSH với động lực tăng trưởng từ NM thủy điện TKT (+220MW): tình hình thủy văn thuận lợi giúp 
VSH có thể đạt sản lượng ~1.55 triệu kWh trong 2021 (~3x so với 2020) và 1.7 triệu kWh trong 
năm 2022. REE đang tiến hành đàm phán lại với EVN về giá hợp đồng mua bán điện PPA cho dự 
án này (vì chi phí đầu tư lớn hơn kế hoạch cũ) với mức giá kì vọng là 1,200 – 1,300 đồng/kWh 
(+20% so với hiện tại). Dự án này cũng được nhận mức ưu đãi thuế 10% trong vòng 15 năm.   

 Bổ sung thêm 3 dự án điện gió, nâng tổng công suất REE sở hữu từ 12MW lên 87.5MW cuối 
2021 và theo đó sẽ hoạt động hết công suất cả năm 2022; đồng thời dự án văn phòng Etown 6 
sẽ bắt đầu cho thuê từ Q2/2023. 

 Mảng M&E kỳ vọng sẽ trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp phong tỏa đối với các công trình 
xây dựng trong Q4/2021 và hồi phục mạnh từ năm 2022 so với mức nền thấp trong năm 2021. 

 Mảng sản xuất và cấp nước có lợi nhuận rất ổn định và duy trì tăng trưởng qua nhiều năm 
không chịu ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh. 

Khuyến nghị và định giá Khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu 72,500 đồng 

 Chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ với REE với giá mục tiêu là 72,500 đồng (+3.87%%) bằng phương 
pháp định giá từng phần (SoTP) kết hợp với phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF. 
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Tổng quan về REE 

Tháng 11/2020, REE đã thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động kinh doanh 
với việc thành lập, chuyển đổi hình thức các công ty điện, nước, bất động sản thành công 
ty TNHH một thành viên sở hữu 100% bởi tập đoàn REE. Đây là một bước đi được đánh 
giá cao vì mô hình Holdings sẽ giúp REE trong việc: (i) tách và phân rõ chức năng của 
từng công ty con nhằm mục tiêu mở rộng hoạt động, (ii) đầu tư chiều sâu về công nghệ, 
nhân sự, quản trị, (iii) định giá dễ dàng hơn và cuối cùng là (iv) huy động vốn từ nhà đầu 
tư vào từng lĩnh vực mà không phải chịu rủi ro của các mảng kinh doanh khác. 

Hình 1: Cơ cấu quản trị của Tập đoàn REE 

 

Nguồn: REE 
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Bảng 1: Danh sách các công ty con, công ty liên kết chính của REE  

 

Nguồn: REE, Mirae Asset Vietnam Research tổng hợp 
(*) Reeland: sở hữu VIID và SGR 
(**) TMP và CHP là công ty thủy điện nhưng có đầu tư 2 dự án điện mặt trời với công suất 50MW/MWp mỗi dự án.  
TBC sở hữu 50.5% cổ phần MHP. Vì vậy tỉ lệ sở hữu MHP thực tế của REE tương đương 79.84%.   
 
Bảng 2: Các dự án điện của REE  

Mảng năng lượng Số dự án Công suất  
thiết kế 

Sở hữu của REE  

Đi vào hoạt động 16 3,854 932 

Thủy điện 8 1,068 379 

Nhiệt điện 3 2,340 295 

Điện mặt trời 3 202 135 

Điện gió 1 24 12 

Thủy điện mới - Thượng Kon Tum 1 220 111 

Chuẩn bị đưa vào khai thác   103 76.00 
Điện gió (Quý 4/2021) 3 103 75.5 

 

Nguồn: REE, Mirae Asset Vietnam Research tổng hợp 

Tên Vốn Điều lệ % REE nắm giữ Công suất thiết kế
Giá trị sổ sách 

tại 30/06/2021

(tỷ đồng) (tỷ đồng)

M&E

REE M&E (Contractor) 165               91.1%

ReeTech (Air conditioner) 150               100.0%

REEPRO (EPC Contractor ) 50                  100.0%

Bất động sản

REE Real Estate (leasing) 6                    100.0%

REE Land (*) 912               100.0%

VIID (CTCP Hạ tầng & BDS VN) 410               50.6%

SGR (CTCP Địa ốc Sài gòn) 600               28.9% 207.431              

Sản xuất và cung cấp nươc sạch

Sản xuất nước (m3/ ngày)

BOO (CTCP BOO Nước Thủ Đức) 558               42.1% 300,000                   325.196              

SWIC (CTCP DT&KD Nước sạch Sài Gòn) 150               40.0% 300,000                   293.222              

THW (CTCP DT Nước Tân Hiệp) 240               32.0% 300,000                   123.788              

VCW (CTCP DT Nước Sạch Sông Đà) 750               36.0% 300,000                   864.234              

Cung cấp nước

TDW (CTCP Cấp Nước Thủ Đức) 85                  44.2% 73.585                 

GDW (CTCP Cấp Nước Gia Định) 95                  20.1% 32.943                 

NBW (CTCP Cấp Nước Nhà Bè) 109               20.0% 40.061                 

KHW (CTCP Cấp Thoát Nước Khánh Hòa) 260               43.9% 140,000                   247.089              

Tư vấn 

Công ty TNHH TK Cộng 65.0%

Năng lượng MW

Điện mặt trời (áp mái)

REE SE (CTCP Năng Lượng Mặt Trời REE) 350               100.0% 102                           

Điện gió

TBWP (CTCP Phong Điện Thuận Bình) 275               50.0% 24                             

Bán lẻ điện

DTV (CTCP Phát Triển Điện Trà Vinh) 53                  66.3%

Thủy điện

TBC (CTCP Thủy Điện Thác Bà) 635               60.4% 120                           

VSH (CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh) 2,362            50.5% 136                           

MHP (CTCP Thủy Điện Mường Hum) 508               49.1% 35                             

TMP (CTCP Thủy Điện Thác Mơ) (**) 700               42.6% 170+50 570.109              

ISH (CTCP Thủy Điện Srok Phu Miêng IDICO) 450               34.3% 51                             195.434              

SBH (CTCP Thủy Điện Sông Ba Hạ) 1,242            25.8% 220                           626.570              

BDH (CTCP Thủy Điện Bình Điền) 155               25.5% 44                             87.364                 

CHP (CTCP Thủy Điện Miền Trung) (**) 1,386            22.7% 170+50 615.760              

SHP (CTCP Thủy Điện Miền Nam) 937               11.1% 123                           261.470              

Nhiệt điện

PPC (CTCP Nhiệt Điện Phả Lại) 3,262            24.1% 1,040                       1,384.142           

NBP (CTCP Nhiệt Điện Ninh Bình) 129               29.5% 100                           75.107                 

QTP (CTCP Nhiệt Điện Quảng Ninh) 4,500            1.2% 1,200                       59.830                 
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Triển vọng và dự phóng 2021-2023 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, có hai sự kiện lớn ảnh hưởng tích cực tới kết quả hoạt 
động kinh doanh của REE là việc hợp nhất VSH và việc khai thác tối đa của mảng năng 
lượng mặt trời áp mái (86 Mwp), được đưa vào vận hành cuối 2020. 

Bảng 3: Kết quả kinh doanh 6T 2021 của REE phân theo nhóm chính 

Đơn vị tính: tỷ đồng          

Doanh thu  

6T-
2021 

6T-
2020 

% 
tăng/giảm 

Tỷ trọng 
cơ cấu 
6T 2021 

Tỷ trọng 
cơ cấu 
6T 2020 

REE M&E 869 1,111 -21.7% 30.8% 45.0% 

REEPRO/REETECH/RMC 195 307 -36.4% 6.9% 12.4% 

Văn phòng cho thuê 489 487 0.4% 17.3% 19.7% 

Bất động sản 4 12 -63.2% 0.1% 0.5% 

Năng lượng 1,238 554 123.5% 43.9% 22.4% 

Nước 23 - n/a 0.8% 0.0% 

Khác - - n/a 0.0% 0.0% 

Cộng 2,819 2,471 14.1%   
      

LN sau thuế cho REE    
  

REE M&E 55 62 -10.3% 6.9% 9.8% 

REEPRO/REETECH/RMC 12 15 -18.1% 1.5% 2.4% 

Văn phòng cho thuê 246 252 -2.5% 30.8% 40.0% 

Bất động sản (2) 35 -105.8% -0.3% 5.6% 

Năng lượng 372 165 126.2% 46.6% 26.2% 

Nước 131 124 5.4% 16.4% 19.7% 

Khác (15) (23) 33.5% -1.9% -3.7% 

Cộng 799  630  26.9%   
 

Nguồn: REE BCTC đã kiểm toán 6T 2021 

Trong 6T 2021, bất chấp tình hình dịch bệnh khó khăn, mảng văn phòng cho thuê, năng 
lượng (trong đó trọng tâm là thủy điện) và mảng nước vẫn thể hiện sự bền vững và tăng 
trưởng, góp phần duy trì lợi nhuận ổn định cho REE trong bối cảnh có sự sụt giảm sản 
lượng lớn từ nhiệt điện. Cùng với việc thoái QTP và mua sáp nhập VSH, chúng tôi đánh 
giá REE đã thành công trong việc tập trung nguồn lực lớn vào các mảng kinh doanh ít 
rủi ro, đem lại nguồn thu nhập bền vững. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh dịch 
bệnh còn diễn biến phức tạp.    

Trong quý 2 2021, việc hợp nhất với VSH đã giúp REE phát triển mạnh danh mục nhà máy 
điện với tổng công suất thiết kế sau khi điều chỉnh theo tỷ lệ sở hữu của REE là 932MW 
(+13.5% so với 2020).  

 

 

 

 



CTCP Cơ Điện Lạnh 
 

Mirae Asset Vietnam Research   5 

04 tháng 10, 2021 

1. Mảng năng lượng 

 

Bảng 4: Kết quả kinh doanh mảng năng lượng – 6T 2021 của REE  

 

6T-
2021 

6T-
2020 

% 
tăng/giảm 

Tỉ trọng cơ 
cấu 6T 2021 

Tỉ trọng cơ 
cấu 6T 2020 

Doanh thu 1238 554 124%   

Sản xuất điện 963 298 224% 77.8% 53.8% 
Thủy điện 785 233 237% 63.4% 42.1% 
Điện mặt trời 105 4 2412% 8.5% 0.7% 
Điện gió 73 60 22% 5.9% 10.8% 
Điện bán lẻ 275 256 7% 22.2% 46.2% 
LN sau thuế 412 203 102%   

      
Nhiệt điện 88 99 -11% 21.4% 48.8% 
Thủy điện 249 90 175% 60.4% 44.3% 
Điện mặt trời 43 1 4145% 10.4% 0.5% 
Điện gió 19 5 265% 4.6% 2.5% 
Điện bán lẻ 13 8 61% 3.2% 3.9% 
LNST cho REE 372 165 126%   

 

Nguồn: REE BCTC đã kiểm toán 6T 2021 

 

Trong quý 2/2021, sản lượng thương mại của VSH đã tăng mạnh hơn 4 lần đạt 520 triệu 
kWh, trong đó nhà máy TKT đạt 330 triệu kWh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, VSH đã ghi 
nhận lợi nhuận sau thuế 236.6 tỷ đồng so với mức lỗ 3.2 tỷ cùng kì năm ngoái. Với tình 
hình thủy văn vẫn tiếp tục thuận lợi, chúng tôi dự báo sản lượng thương mại của VSH sẽ 
đạt khoảng 1.55 triệu kWh trong 2021. Từ 2022 trở đi, sản lượng của Thượng Kontum 
được dự phóng sẽ đóng góp 56.3% - 60.1% tổng sản lượng thương mại hàng năm của 
VSH (xem bảng 5). 

Ngoài ra, REE đang tiến hành đàm phán để nhà máy Thượng Kontum được hưởng giá 
PPA (hợp đồng mua bán điện) cao hơn so với dự báo trước đây do chi phí đầu tư cơ bản 
cao hơn so với kế hoạch trước đó. Chúng tôi dự báo việc đàm phán với EVN về giá PPA 
mới sẽ được hoàn tất trong Q4/2021. Hiện nay chúng tôi đang sử dụng mức giá 
VND1,284/ kWh (đã tính phần tăng giá 20% theo cơ cấu đặc biệt cho 5 năm đầu tiên) cho 
các dự phóng của mình. Nếu REE đàm phán thành công thì mức giá áp dụng cho 5 năm 
đầu tiên có thể lên tới mức tối đa VND1,400/ kWh.   

Bên cạnh đó, 3,900 tỷ các khoảng tài trợ vay cho nhà máy TKT đã được các ngân hàng 
đồng ý giảm lãi suất 1% từ đây tới cuối năm. Vì vậy, chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế 
của VSH sẽ đạt mức tăng trưởng 155.3% trong năm 2021, tương đương mức đóng góp 
cho REE vào khoảng 242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.  
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Bảng 5: Dự phóng kết quả kinh doanh VSH 2021 – 2023   

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Sản lượng thương mại (triệu kWh) 856 722 491 558 1,598 1,663 1,663 

VSH 856 722 491 558 698 663 663 
TKT     900 1,000 1,000 

Doanh thu 526 563 400 340 1,644 1,748 1,748 
Giá vốn 215 214 203 204 825 928 928 
Lợi nhuận/ chi phí tài chính 33 18 2 121 (228) (318) (282) 
Chi phí Quản lý DN 25 26 23 23 28 28 29 
LN trước thuế 319 341 176 235 563 473 509 

Thuế 33 31 17 46 83 71 75 
LN sau thuế 286 310 159 188 481 402 435 
Lợi ích cho REE  63 29 93 242 203 219 

 

Nguồn: Mirae Asset Vietnam Research dự phóng 

Triển vọng trong tương lai của REE trong mảng năng lượng cũng sẽ được đa dạng hóa 
hơn nhờ 3 dự án điện gió mới là Phú Lạc 2, Lợi Hải 2 (do Công ty CP Phong Điện Thuận 
Bình đầu tư với công suất thiết kế lần lượt là 26MW và 28.9MW cho Phú Lạc 2 và Lợi Hải 
2) và Trà Vinh số 3 (48MW, REE sở hữu 100%), đã xây dựng gần xong và dự kiến sẽ đi vào 
hoạt động trong tháng 11/2021 để kịp thời hưởng giá FIT (8.5 cent/kWh cho Phú Lạc 2 
và Lợi Hải 2, 9.8 cent/kWh cho Trà Vinh). 3 nhà máy điện gió này dự kiến sẽ hoạt động 
hết công suất trong năm 2022 cùng với ưu đãi thuế suất 0% cho 4 năm đầu tiên. Các dự 
án này được kì vọng đóng góp lần lượt 141 tỷ và 180 tỷ LNST cho REE trong năm 2022 và 
2023. 

Tổng mức đầu tư dự kiến cho 03 dự án điện gió mới sẽ vào khoản 4,100 tỷ (trong đó vốn 
vay dự kiến khoản 2,500 tỷ) và dự kiến khấu hao trong 15 năm. 

Bên cạnh vấn đề thủy văn, chúng tôi cũng có cái nhìn tích cực về triển vọng gia tăng sản 
lượng thương mại của thủy điện và mảng năng lượng tái tạo của REE trong 3 tháng cuối 
năm 2021 và 2022. Chúng tôi dự báo EVN sắp tới sẽ tăng cường thu mua điện từ các nhà 
máy thủy điện và năng lượng tái tạo để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng của nhiệt điện 
(khí, than) vì giá nguyên liệu đầu vào đã tăng rất mạnh từ quý 2/2021. Chúng tôi cũng 
giảm dự phóng đóng góp LNST cho REE của PPC xuống còn quanh 90 tỷ cho năm 2021 
và vẫn duy trì mức dự phóng cho 2022 và 2023 theo báo cáo cập nhật gần nhất.  

Về mảng năng lượng mặt trời và mặt trời áp mái, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận 
trọng. Các dự án tại mảng này có thể sẽ bị hạn chế đầu tư do sự thiếu nhất quán trong 
chính sách quy định giá mua điện. Giá FIT cố định sẽ không còn được áp dụng đối với 
các dự án mới, thay vào đó là chiến lược định giá dựa theo thị trường. Bên cạnh đó, việc 
quá tải đường truyền dẫn đến cắt giảm sản lượng vào giờ cao điểm vẫn còn chưa được 
giải quyết triệt để. Vì vậy, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư mới cũng cần thêm thời 
gian để đánh giá lại hiệu quả đầu tư trước khi bắt đầu một dự án mới.   

2. Mảng M&E và Bất động sản 

Về mảng M&E, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển 
khai thi công các dự án M&E cũng như nhu cầu năng lượng mặt trời áp mái và thị trường 
tiêu thụ điện máy. 

Tính tới cuối 2020, tổng giá trị thầu M&E còn lại của REE chỉ quanh 3,310 tỷ (giảm 43% so 
với 2019) với giá trị hợp đồng kí mới năm 2020 chỉ 2,000 tỷ đồng. Chúng tôi giảm dự 
phóng doanh thu của mảng này cho năm 2021 xuống còn 2,871 tỷ (-17% CK). Tuy nhiên, 
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với tình hình giãn cách được nới lỏng, kỳ vọng vào việc chính phủ chủ trương đẩy mạnh 
đầu tư công (sân bay Long Thành và nhà ga số 3 sân bay Tân Sơn Nhất…), cùng với vị 
thế hàng đầu của REE trong mảng M&E, chúng tôi đánh giá tình hình kinh doanh của 
mảng này sẽ bật tăng trở lại vào 2022 và 2023 (tương đương mức tăng trưởng LNST 
CAGR 2020 – 2023 là 1.61%)      

Về mảng cho thuê văn phòng, ngoài nguồn thu ổn định từ 150,000 m2 sàn thương mại 
hiện tại (tỉ lệ lấp đầy 99%), lợi nhuận của REE cũng sẽ được hỗ trợ từ dự án mới (Etown 
6), với diện tích cho thuê thuần là 40,000 m2, từ quý 2 2023. Tổng mức đầu tư dự kiến 
cho Etown 6 sẽ vào khoản 1,600 tỷ. 

Chúng tôi không dự phóng chi tiết cho mảng kinh doanh phát triển bất động sản vì tỷ 
trọng đóng góp doanh thu và lợi nhuận hiện tại rất nhỏ và cũng như các dự án còn 
vướng một số thủ tục pháp lý.   

3. Tổng hợp dự phóng 

Bảng 6: Dự phóng Doanh thu lợi nhuận của REE 2021- 2023   

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Đơn vị: tỷ đồng       
 Doanh thu thuần   5,101 4,890 5,640 6,957 8,449 8,982 

 Cơ điện lạnh  3,427 3,173 3,474 2,871 3,470 3,741 

 Hạ tầng điện nước  834 790 1,178 3,136 4,010 4,115 

 BĐS & cho cho thuê VP 839 927 987 950 969 1,126 

 Giá vốn  (3,873) (3,644) (4,034) (4,531) (5,589) (5,951) 

 Cơ điện lạnh  (3,012) (2,787) (3,000) (2,498) (3,054) (3,292) 

 Hạ tầng điện nước  (508) (544) (739) (1,728) (2,221) (2,270) 

 BĐS & cho cho thuê văn phòng  (353) (313) (296) (305) (314) (390) 

 Lợi nhuận gộp  1,228 1,246 1,606 2,426 2,860 3,031 

 Chi phí Hoạt động  (313) (300) (366) (355) (412) (444) 

 Chi phí bán hàng  (99) (78) (83) (70) (87) (101) 

 Chi phí QLDN  (215) (222) (284) (285) (325) (343) 

 EBIT  915 946 1,239 2,070 2,448 2,587 

 Doanh thu HĐTC  304 442 222 227 226 303 

 Chi phí TC  (111) (386) (475) (632) (790) (714) 

 * Chi phí lãi vay  (225) (409) (416) (632) (790) (714) 

 Lãi từ Công ty liên kết  999 907 915 720 888 936 

 Lãi từ HĐ Kinh doanh  2,106 1,910 1,901 2,385 2,773 3,112 

 Lợi nhuận khác 12 11 22 16 19 18 

 Lợi nhuận trước thuế  2,118 1,920 1,924 2,402 2,792 3,130 

 Thuế (233) (200) (210) (313) (314) (339) 

 Lợi nhuận sau thuế  1,885 1,720 1,714 2,089 2,478 2,791 

   Lợi ích của cổ đông thiểu số  101 81 85 364 377 398 

   Lợi ích của cổ đông công ty mẹ 1,784 1,639 1,628 1,725 2,101 2,394 

 EPS 5,754 5,286 5,251 5,564 6,776 7,720 
 

Nguồn: Mirae Asset Vietnam Research dự phóng 
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Bảng 7: Dự phóng đóng góp Lợi nhuận sau thuế REE 2021- 2023   

Đơn vị: tỷ đồng 2021 2022 2023 
M&E 187 217 241 
Bất động sản 451 471 548 
Năng lượng 937 1,205 1,275 
Điện gió 39 167 220 
Điện mặt trời 105 123 124 
Thủy điện 698 729 710 
Nhiệt điện 95 186 221 
Nước 291 302 338 
Bán lẻ điện 19 21 23 
Khác (160) (115) (32) 
NPAT-MI 1,725 2,101 2,394 

 

Nguồn: Mirae Asset Vietnam Research dự phóng 

 

Định giá và khuyến nghị 

Với việc tái cấu trúc công ty và danh mục đầu tư điện tái tạo đang bước vào chu kì tạo ra 
lợi nhuận lớn, chúng tôi đánh giá REE sẽ là cổ phiếu tăng trưởng (growth stock) trong 
tương lai. Vì vậy, chúng tôi sử dụng kết quả bình quân hai phương pháp DCF và tổng 
hợp các bộ phận (SoTP) để định giá cổ phiếu REE.  

1. Phương pháp chiết khấu dòng tiền 

 

Bảng 8: Giả định cho WACC   

WACC 11.83% 
Tỉ lệ nợ (%) 20.00% 
Chi phí vốn vay 8.00% 
Chi phí vốn chủ (CAPM) 13.00% 

Risk free rate 3.00% 
Beta                  1.00  
Country Risk premium 10.00% 

Thuế 10.9% 
 

Nguồn: Mirae Asset Vietnam Research dự phóng 

Chúng tôi giả định terminal growth rate của REE là 2% vì REE kinh doanh lĩnh vực thiết 
yếu và sẽ tăng trưởng bền vững theo thời gian. 
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Bảng 9: Định giá theo FCFF 

FCFF (đơn vị tỷ đồng) 2021 2022 2023 
Giá trị 

cuối cùng 

OCF 3,739 2,293 4,716  

+ chi phí lãi vay *(1-tax) 549 701 636  

- CAPEX (4,320) 0 (1,600)  

FCFF (tỷ đồng) (31) 2,993 3,752 38,952 

Hệ số chiết khấu 1.00 1.12 1.25 1.40 

Giá trị chiết khấu (31) 2,677 3,000 27,855 

Giá trị Doanh nghiệp 33,501    

- Nợ ròng 10,455    

Giá trị vốn chủ  23,047    

Số lượng cổ phiếu (triệu cổ) 310,06    

Giá trị mỗi cổ phiếu (VND) 74,300     

Nguồn: Mirae Asset Vietnam Research dự phóng 

1. Phương pháp tổng hợp các bộ phận (SoTP) 

 

Bảng 10: Dự phóng đóng góp lợi nhuận sau thuế REE 2021- 2023   

SOTP Phuong pháp Tỷ lệ sở hữu Giá trị của REE 

(tỷ đồng)       

Năng lượng   13,387 

Thủy điện (490 MW) DCF,PB 23%-60.4% 9,281 

Nhiệt điện (295 MW) DDM,PB 1.2%-24.1% 1,882 

Điện mặt trời (135 MWp) DCF,PE 100% 1,137 

Điện gió (87.5 MWp) DCF,PE 50%-100% 1,029 

DTV - truyền tải điện PB&BV 66% 58 

Bất động sản cho thuê Caprate 100% 6,850 

BĐS cho thuê hiện tại & Etown 6 
   

M&E PE 100% 1,739 

LNST 2022F (tương đương quá khứ)  217   

PE mục tiêu 8   

Nước PE 20%-44% 2,939 

LNST 2021F  291   

PE mục tiêu 10.1   

Bất động sản phát triển  100% 913 

Saigon Res BV   

VIID BV   

Giá trị Doanh nghiệp   25,827 

Điều chỉnh Nợ ròng (*)   (1,489) 

Giá trị vốn chủ sở hữu   24,339 

Chiết khấu cho holdco   10% 

Giá trị sau điều chỉnh   21,905 

Số lượng cổ phiếu   310 

Giá trị mỗi cổ phiếu (VND)   70,647 
 

Nguồn: Mirae Asset Vietnam Research dự phóng 
(*) theo BCTC công ty mẹ REE 6T 2021 và có điều chỉnh 
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Bảng 11: Xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu REE  

Phương pháp 
Giá trị hợp lý 
mỗi cổ phiếu 

Tỉ trọng Giá trị 

DCF (FCFF) 74,300 50% 37,150 

SoTP 70,647 50% 35,324 

Giá khuyến nghị (VND)   72,474 
 

Nguồn: Mirae Asset Vietnam Research dự phóng 

 

Mặc dù, hiện tại REE đang được giao dịch ở mức định giá khá cao – nhưng chúng tôi 
đánh giá triển vọng tăng giá của cổ phiếu REE sẽ vẫn tốt vì cổ phiếu đang hội tụ đủ 3 yếu 
tố: (i) cổ phiếu tăng trưởng với danh mục đầu tư đã, đang vào chu kì hái quả (thủy điện, 
điện gió, khả năng được tăng giá PPA cho nhà máy TKT), (ii) những nguồn thu nhập 
chính gần như không bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh và (iii) có yếu tố thiên thời với kì 
vọng hưởng lợi khi EVN tăng mua điện tái tạo để bù đắp cho sản lượng điện thiếu hụt từ 
nhiệt điện và cũng như khả năng REE trúng các gói thầu M&E cho mảng đầu tư công 
trong tương lai. 

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ với REE với giá mục tiêu là 72,500 đồng (+3.87%) 
để phản ánh các yếu tố đang được kỳ vọng như trên. 
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CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) 

Báo cáo kết quả HĐKD       Bảng cân đối kế toán (tóm tắt)     
(Tỷ đồng) 2020 2021 2022 2023  (Tỷ đồng) 2020 2021 2022 2023 
 Doanh thu thuần   5,640 6,957 8,449 8,982  Tiền & tương đương tiền  652 1,632 2,232 3,585 
 Cơ điện lạnh  3,474 2,871 3,470 3,741  Đầu tư ngắn hạn  1,329 500 500 1,000 
 Hạ tầng điện nước  1,178 3,136 4,010 4,115  Khoản phải thu  1,349 1,180 1,236 1,230 
 BĐS & cho cho thuê văn phòng  987 950 969 1,126  Phải thu khác  1,734 1,268 1,118 968 
 Giá vốn  (4,034) (4,531) (5,589) (5,951)  Hàng tồn kho  808 1,490 1,837 1,957 
 Cơ điện lạnh  (3,000) (2,498) (3,054) (3,292)  Tài sản khác  139 171 208 221 
 Hạ tầng điện nước  (739) (1,728) (2,221) (2,270)  Tài sản ngắn hạn  6,009 6,240 7,130 8,960 
 BĐS & cho cho thuê văn phòng  (296) (305) (314) (390)  Chi phí XDCB dở dang  276 400 1,400 - 
 Lợi nhuận gộp  1,606 2,426 2,860 3,031  Tài sản hữu hình  2,519 16,384 15,219 14,053 
 Chi phí Hoạt động  (366) (355) (412) (444)  Tài sản vô hình  66 65 64 62 
 Chi phí bán hàng  (83) (70) (87) (101)  Đầu tư CT liên kết  8,450 6,268 6,634 7,014 
 Chi phí QLDN  (284) (285) (325) (343)  Bất động sản đầu tư  1,773 1,647 1,521 2,956 
 EBIT  1,239 2,070 2,448 2,587  Lợi thế thương mại  243 305 268 230 
 Doanh thu HĐTC  222 227 226 303  Tài sản khác  1,196 696 695 695 
 Chi phí TC  (475) (632) (790) (714)  Tổng cộng tài sản  20,530 32,007 32,931 33,971 
 Lãi từ Công ty liên kết  915 720 888 936  Phải trả ngắn hạn  633 993 1,148 1,141 
 Lãi từ HĐ Kinh doanh  1,901 2,385 2,773 3,112  Khách hàng trả tiền trước  791 878 835 857 
 Lợi nhuận khác 22 16 19 18  Chi phí phải trả ngắn hạn  527 527 527 527 
 Lợi nhuận trước thuế  1,924 2,402 2,792 3,130  Phải trả ngắn hạn khác  228 228 268 282 
 Thuế (210) (313) (314) (339)  Vay ngắn hạn  1,265 1,204 1,225 1,225 
 Lợi nhuận sau thuế  1,714 2,089 2,478 2,791  Nợ ngắn hạn 3,443 3,831 4,002 4,031 
 Lợi ích của cổ đông thiểu số  85 364 377 398  Vay dài hạn 4,335 11,419 10,200 8,980 
 Lợi ích của cổ đông công ty mẹ 1,628 1,725 2,101 2,394  DT chưa thực hiện 265 265 265 265 
 EPS (VND) 5,251 5,564 6,776 7,720  Phải trả dài hạn khác 275 262 271 270 
      Tổng nợ 8,318 15,514 14,467 13,277 
Bảng LCTT (tóm tắt)           
(Tỷ đồng) 2020 2021 2022 2023  Vốn chủ 3,101 3,101 3,101 3,101 
 LNST     1,628     1,725     2,101     2,394   Thặng dư cổ phần 1,050 1,050 1,050 1,050 
 Khấu hao        322        941     1,331     1,369   Cổ phiếu quỹ (48) (48) (48) (48) 
 Tăng giảm vốn lưu động   (1,337)    1,072   (1,139)       953   Quỹ phát triển 235 235 235 235 
LCTT từ hoạt động kinh doanh        613     3,703     2,283     4,713   Lợi nhuận giữ lại 7,115 8,804 10,399 12,231 
CAPEX      (884)  (4,320)          -     (1,600)   Lợi ích cổ đông không kiểm soát 760 3,350 3,728 4,125 
Tăng giảm Tài sản dài hạn khác          57     2,581      (366)     (379)  Tổng vốn chủ 12,213 16,493 18,465 20,695 
 LCTT từ hoạt động đầu tư      (827)  (1,739)     (366)  (1,979)  Tổng nguồn vốn 20,530 32,007 32,931 33,971 
 Tăng giảm nợ phải trả        (27)    2,869   (1,199)  (1,219)       
 Trả cổ tức      (496)          -        (496)     (558)  Các chỉ số tài chính quan trọng   
 Phát hành cổ phiếu           -             -             -             -     Tăng trưởng     
 Lợi ích cổ đông thiểu số          55     2,591        377        398   Doanh thu  15.3% 23.4% 21.4% 6.3% 
 Khác (2021: điều chỉnh do hợp nhất 
VSH)      (205)  (6,444)   

 
LNST của CT mẹ -0.7% 6.0% 21.8% 13.9% 

 LCTT từ hoạt động tài chính       (674)     (984)  (1,318)  (1,380)       
 LCTT trong kỳ      (888)       981        599     1,353   Khả năng sinh lời     
 Số dư đầu kỳ     1,540        652     1,632     2,232   Biên LNG 28.5% 34.9% 33.9% 33.7% 
 Số dư cuối kỳ        652     1,632     2,232     3,585   Biên LNTT 34.1% 34.5% 33.0% 34.8% 
      EBIT % 22.0% 29.8% 29.0% 28.8% 
      EBITDA % 27.7% 43.3% 44.7% 44.0% 
      ROE 14.7% 14.5% 14.1% 14.2% 
      ROA 8.5% 7.9% 7.6% 8.3% 
           
      Thanh khoản     
      Tỉ lệ thanh toán nhanh    0.58     0.74     0.88     1.21  
      Nợ/ Vốn chủ 46% 76% 62% 49% 
Nguồn: BCTC Công ty, Mirae Asset Vietnam Research dự phóng 
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of MAS by virtue of receiving this report. This report does not take into account the particular investment objectives, financial situations, or needs of individual 
clients. The report is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. Information and opinions contained herein are as of the 
date hereof and are subject to change without notice. The price and value of the investments referred to in this report and the income from them may 
depreciate or appreciate, and investors may incur losses on investments. Past performance is not a guide to future performance. Future returns are not 
guaranteed, and a loss of original capital may occur. MAS, its affiliates and their directors, officers, employees and agents do not accept any liability for any 
loss arising out of the use hereof. 
MAS may have issued other reports that are inconsistent with, and reach different conclusions from, the opinions presented in this report. The reports may 
reflect different assumptions, views and analytical methods of the analysts who prepared them. MAS may make investment decisions that are inconsistent 
with the opinions and views expressed in this research report. MAS, its affiliates and their directors, officers, employees and agents may have long or short 
positions in any of the subject securities at any time and may make a purchase or sale, or offer to make a purchase or sale, of any such securities or other 
financial instruments from time to time in the open market or otherwise, in each case either as principals or agents. MAS and its affiliates may have had, or 
may be expecting to enter into, business relationships with the subject companies to provide investment banking, market-making or other financial services 
as are permitted under applicable laws and regulations. No part of this document may be copied or reproduced in any manner or form or redistributed or 
published, in whole or in part, without the prior written consent of MAS. 
 
 

Stock ratings Sector ratings 
Buy Expected 12-month performance: +20% or greater Overweight Expected to outperform the market over 12 months 

Trading Buy Expected 12-month performance: +10% to +20%  Neutral Expected to perform in line with the market over 12 months   

Hold Expected 12-month performance: -10% to +10% Underweight Expected to underperform the market over 12 months 

Sell Expected 12-month performance: -10% or worse   

Rating and TP history: Share price (─), TP (▬), Not Rated (■), Buy (▲), Trading Buy (■), Hold (●), Sell (◆) 
* Our investment rating is a guide to the expected return of the stock over the next 12 months. 
* Outside of the official ratings of Mirae Asset Daewoo Co., Ltd., analysts may call trading opportunities should technical or short-term material developments arise. 
* The TP was determined by the research analyst through valuation methods discussed in this report, in part based on estimates of future earnings. 
* TP achievement may be impeded by risks related to the subject securities and companies, as well as general market and economic conditions. 
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Distribution 
United Kingdom: This report is being distributed by Mirae Asset Securities (UK) Ltd. in the United Kingdom only to (i) investment professionals falling within 
Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), and (ii) high net worth companies and other 
persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(A) to (E) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant 
Persons”). This report is directed only at Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this report or any of its contents.   
United States: Mirae Asset Daewoo is not a registered broker-dealer in the United States and, therefore, is not subject to U.S. rules regarding the preparation 
of research reports and the independence of research analysts. This report is distributed in the U.S. by Mirae Asset Securities (USA) Inc., a member of 
FINRA/SIPC, to “major U.S. institutional investors” in reliance on the exemption from registration provided by Rule 15a-6(b)(4) under the U.S. Securities 
Exchange Act of 1934, as amended. All U.S. persons that receive this document by their acceptance hereof represent and warrant that they are a major U.S. 
institutional investor and have not received this report under any express or implied understanding that they will direct commission income to Mirae Asset 
Daewoo or its affiliates. Any U.S. recipient of this document wishing to effect a transaction in any securities discussed herein should contact and place orders 
with Mirae Asset Securities (USA) Inc. Mirae Asset Securities (USA) Inc. accepts responsibility for the contents of this report in the U.S., subject to the terms 
hereof, to the extent that it is delivered to a U.S. person other than a major U.S. institutional investor. Under no circumstances should any recipient of this 
research report effect any transaction to buy or sell securities or related financial instruments through Mirae Asset Daewoo. The securities described in this 
report may not have been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and, in such case, may not be offered or sold in the U.S. or to U.S. 
persons absent registration or an applicable exemption from the registration requirements.   
Hong Kong: This report is distributed in Hong Kong by Mirae Asset Securities (HK) Limited, which is regulated by the Hong Kong Securities and Futures 
Commission. The contents of this report have not been reviewed by any regulatory authority in Hong Kong. This report is for distribution only to professional 
investors within the meaning of Part I of Schedule 1 to the Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (Cap. 571, Laws of Hong Kong) and any rules 
made thereunder and may not be redistributed in whole or in part in Hong Kong to any person. 
All other jurisdictions: Customers in all other countries who wish to effect a transaction in any securities referenced in this report should contact Mirae Asset 
Daewoo or its affiliates only if distribution to or use by such customer of this report would not violate applicable laws and regulations and not subject Mirae 
Asset Daewoo and its affiliates to any registration or licensing requirement within such jurisdiction. 
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Mirae Asset Daewoo International Network 

Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. (Seoul)  Mirae Asset Securities (HK) Ltd.  Mirae Asset Securities (UK) Ltd. 
One-Asia Equity Sales Team 
Mirae Asset Center 1 Building  
26 Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul 04539 
Korea 

 Units 8501, 8507-8508, 85/F 
International Commerce Centre 
1 Austin Road West 
Kowloon 
Hong Kong 

 41st Floor, Tower 42 
25 Old Broad Street, 
London EC2N 1HQ 
United Kingdom 
 

Tel: 82-2-3774-2124  Tel: 852-2845-6332  Tel: 44-20-7982-8000  

Mirae Asset Securities (USA) Inc.  Mirae Asset Wealth Management (USA) Inc.   Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM 
810 Seventh Avenue, 37th Floor  
New York, NY 10019 
USA 
 
 

 555 S. Flower Street, Suite 4410,  
Los Angeles, California 90071 
USA 

 Rua Funchal, 418, 18th Floor, E-Tower Building  
Vila Olimpia 
Sao Paulo - SP 
04551-060 
Brazil 

Tel: 1-212-407-1000  Tel: 1-213-262-3807  Tel: 55-11-2789-2100 

PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia  Mirae Asset Securities (Singapore) Pte. Ltd.  Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC 
Equity Tower Building Lt. 50 
Sudirman Central Business District  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190 
Indonesia 

 6 Battery Road, #11-01 
Singapore 049909 
Republic of Singapore 
 

 7F, Saigon Royal Building 
91 Pasteur St. 
District 1, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City 
Vietnam  
 

Tel: 62-21-515-3281   Tel: 65-6671-9845  Tel: 84-8-3911-0633 (ext.110) 

Mirae Asset Securities Mongolia UTsK LLC  
Mirae Asset Investment Advisory (Beijing) Co., 
Ltd 

 Beijing Representative Office 

#406, Blue Sky Tower, Peace Avenue 17 
1 Khoroo, Sukhbaatar District 
Ulaanbaatar 14240 
Mongolia 
 

 2401B, 24th Floor, East Tower, Twin Towers 
B12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District  
Beijing 100022 
China 
 

 2401A, 24th Floor, East Tower, Twin Towers 
B12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District  
Beijing 100022 
China 
 

Tel: 976-7011-0806  Tel: 86-10-6567-9699  Tel: 86-10-6567-9699 (ext. 3300) 

Shanghai Representative Office  Ho Chi Minh Representative Office   

38T31, 38F, Shanghai World Financial Center 
100 Century Avenue, Pudong New Area  
Shanghai 200120 
China 

 7F, Saigon Royal Building 
91 Pasteur St. 
District 1, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City 
Vietnam  
 

  

Tel: 86-21-5013-6392  Tel: 84-8-3910-7715   
 

 


