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Thông số cơ bản 
Giá 73.100 
Vốn hóa (tỷ VND) 25.980 
Số lượng CP lưu hành 355.402.600 
KLGD TB 3T 469.933 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 34,01 
P/E 9,67 
P/B 1,68 
ROE 18,7% 
ROA 8,2% 
Sở hữu NN 4,59% 
Sở hữu NĐTNN 49,00% 
Room NĐTNN 0% 
Free-float 40,1% 
 
Biến động giá cổ phiếu 
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KQKD Q4/2022 được dẫn dắt nhờ mảng thủy điện và KQKD cả năm 
2022 tốt hơn kỳ vọng   

REE công bố LNST của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 719 tỷ đồng (-9% so 
với cùng kỳ) trong Q4.2022 và lũy kế cả năm 2022 đạt 2,69 nghìn tỷ đồng, vượt 
12% ước tính của chúng tôi. Nếu loại trừ khoản lãi 197 tỷ đồng VIID từ Q4.2021, 
NPATMI Q4.2022 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, động lực đến từ mảng điện: 

• VIID là công ty con của REE hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trong 
Q4.2021, REE đã thoái vốn tại VIID và thu về khoảng 197 tỷ đồng. Đây là lý 
do tạo ra mức nền cao trong Q4.2021 cho REE. 

• Trong Q4.2022, mảng điện của REE ghi nhận 518 tỷ đồng NPATMI (+19% 
so với cùng kỳ), chiếm đến 72% tổng NPATMI trong Q4.2022 của REE. Thủy 
điện là động lực tăng trưởng chính với NPATMI đạt 445 tỷ đồng (+35% so với 
cùng kỳ, chiếm đến 62% trong tổng NPATMI của REE). Tuy nhiên không phải 
tất cả các công ty thủy điện đều ghi nhận kết quả khả quan như vậy. Cụ thể, 
VSH, TBC, TMP có LNST tăng trưởng nhờ sản lượng bán ra tăng mạnh. Ngược 
lại, SBH và CHP ghi nhận mức NPATMI sụt giảm do sản lượng tiêu thụ giảm. 

• Tuy nhiên, NPATMI của mảng điện gió giảm 38% so với cùng kỳ đạt 51 tỷ 
đồng trong Q4.2022. Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận từ điện gió đạt 155 tỷ 
đồng, chiếm 9% tổng NPATMI của REE. Do tỷ trọng mảng điện gió ở mức 
thấp, do đó công ty ít bị ảnh hưởng hơn so với PC1 nếu xả ra rủi ro sản lượng 
tiêu thụ từ điện gió thấp hơn khi các dự án điện gió mới có chi phí thấp hơn 
(xem biểu đồ bên dưới để thấy giá bán mới từ các dự án điện mặt trời và điện 
gió thấp hơn). Đối với PC1, theo ước tính của chúng tôi, lợi nhuận từ các dự 
án điện gió có thể chiếm hơn 30% tổng LNST trong năm 2022. 

• Ngoài ra, VSH cũng chưa đàm phán xong giá bán với EVN cho dự án Thượng 
Kon Tum. Với KQKD chưa tích cực của EVN trong năm 2022, nếu giá bán lẻ 
điện cho năm 2023 không điều chỉnh, chúng tôi nhận thấy nhiều rủi ro giảm 
giá bán đối với dự án Thượng Kon Tum của VSH. Theo đó, việc phải ghi nhận 
điều chỉnh hồi tố có thể xảy ra nếu giá bán sau đàm phán của Thượng Kon 
Tum thấp hơn. 
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Bảng 1: KQKD Q4.2022 của REE (tỷ đồng) 4Q22 4Q21 YoY 3Q22 QoQ 

Doanh thu thuần 3.070 1.898 61,8% 2.233 37,5% 
Lợi nhuận gộp 1.352 863 56,7% 918 47,3% 
Lợi nhuận hoạt động 1.337 1.192 12,2% 1.149 16,4% 
EBIT 1.291 1.228 5,1% 1.146 12,6% 
EBITDA 1.589 1.513 5,0% 1.468 8,2% 
Lợi nhuận trước thuế 1.060 1.033 2,7% 924 14,7% 
Lợi nhuận ròng 968 924 4,8% 834 16,0% 
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ 719 792 -9,2% 681 5,6% 

Nguồn: SSI Research 

Sau cơ chế giá FIT, chúng tôi thấy rằng giá bán trung bình cho các dự án chuyển đổi năng lượng mặt trời và gió thấp hơn 

 

Nguồn: Bộ Công thương, EVN  

Bảng 2: KQKD Q4.2022 của các công ty con  
& công ty liên kết của REE 

4Q21 4Q22 %YoY Diễn giải 

VSH 193 382 98% Sản lượng tiêu thụ tăng 15% so với cùng kỳ trong Q4.2022 
TBC 37 84 128% Sản lượng tiêu thụ tăng 18% so với cùng kỳ trong Q4.2022 
TMP 118 145 23%  

SBH 341 284 -17% Sản lượng tiêu thụ giảm 5,6% so với cùng kỳ trong Q4.2022 
CHP 227 175 -23% Sản lượng tiêu thụ giảm 

Nguồn: SSI Research tổng hợp 

• Điều bất ngờ là trong Q4.2022 REE đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất đai cho dự án bất động sản Bồ Xuyên tại tỉnh Thái Bình trong bối 
cảnh thắt chặt ngành bất động sản như hiện nay. Tổng diện tích khu đất là 19.375 m2 bao gồm các công năng là nhà liền kề, shophouse, 
biệt thự và chung cư cao tầng. Phân khúc thấp tầng với khoảng 5.000 m2 theo kế hoạch sẽ khởi công trước với doanh số ước tính khoảng 
700 tỷ đồng. Công ty dự kiến bắt đầu mở bán từ Q3.2023. Theo ước tính của công ty và của chúng tôi, lợi nhuận từ phân khúc thấp tầng có 
thể chiếm khoảng 4,5% NPATMI trong cả năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại về mức lãi suất cho vay tăng cao và hạn mức tín dụng 
ngân hàng hiện tại có thể ảnh hưởng tiến độ bán hàng của dự án. Do đó, chúng tôi chưa tính đến dự án này trong dự báo và định giá trước 
khi nhìn thấy thêm hạn mức tín dụng bổ sung cho ngành bất động sản và lãi suất cho vay giảm xuống. 

• Chúng tôi cũng theo dõi sát việc đấu thầu hợp đồng M&E sân bay Long Thành cho REE. REE có bề dày kinh nghiệm trong mảng M&E sân 
bay với các công trình đã thực hiện như sau: 
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Các dự án M&E của REE (sân bay) Khu vực Thời gian thi công 
Sân bay Quảng Ninh - nhà ga hành khách Quảng ninh 16 tháng (11/2017 - 03/2019) 
Sân bay quốc tế Cam Ranh - nhà ga hành khách Khánh Hòa 15 tháng (02/2017 - 05/2018) 
Sân bay quốc tế Đà Nẵng - nhà ga hành khách Đà Nẵng 17 tháng (04/2016 - 09/2017) 
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - nhà ga hành khách T2 (mở rộng) TP.HCM GĐ 1: 17 tháng (05/2015 - 10/2016) 

GĐ 2: 13 tháng (07/2017 - 08/2018) 
Sân bay quốc tế Nội Bài - nhà ga hành khách T2 Hà Hội 28 tháng (08/2012 – 12/2014) 
Sân bay Cần Thơ - nhà ga hành khách Cần Thơ 21 tháng (03/2009 - 12/2010) 
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - nhà ga hành khách TP.HCM 34 tháng (11/2004 - 09/2007) 
Sân bay Liên Khương - nhà ga hành khách Lâm Đồng 24 tháng (12/2007 - 12/2009) 
Sân bay quốc tế Nội Bài - nhà ga hành khách Hà Nội 18 tháng (06/2000 - 12/2001) 

Nguồn: Công ty 

• Theo trao đổi với công ty, KH tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 có thể giảm nhẹ do mảng thủy điện hoạt động kém khả quan. Hiện tại, ước 
tính này cũng phù hợp với ước tính của chúng tôi vào năm 2023 là -8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên với động lực mới đến từ dự án bất động 
sản mới và hợp đồng tiềm năng từ nhà ga sân bay Long Thành, chúng tôi đưa REE vào danh sách cổ phiếu quan sát cho năm 2023 và duy 
trì giá mục tiêu 1 năm là 87.500 đồng/cổ phiếu cho cổ phiếu REE cùng với khuyến nghị KHẢ QUAN.           

KQKD năm 2022 của REE (tỷ đồng) 12T2022 12T2021 YoY 
% kế hoạch của 

công ty 
% ước tính của SSI 

Doanh thu thuần 9.372 5.810 61,3% 101% 114% 
Lợi nhuận gộp 4.315 2.312 86,6%   

Lợi nhuận hoạt động 4.728 2.952 60,2%   

EBIT 4.755 3.064 55,2%   

EBITDA 5.980 3.959 51,0%   

Lợi nhuận trước thuế 3.876 2.401 61,4%   

Lợi nhuận ròng 3.513 2.136 64,4%   

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 
công ty mẹ 

2.690 1.855 45,0% 130% 112% 

Nguồn: SSI Research 
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 

Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân đối với 
chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến 
khuyến nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 

Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 

Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là đáng tin 
cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa công bố nào. Các ý 
kiến thể hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi được biết, và theo ý kiến cá 
nhân của chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không 
cần thông báo. Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các 
công ty con và/ hoặc các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các 
công ty được đề cập trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối với bất 
kỳ thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, tuyên bố, dự báo, 
và dự đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 
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