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Trung Tâm Phân Tích CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

Dữ liệu giao dịch 
Sàn giao dịch HSX 
Giá đóng cửa tại ngày 
26/5/2021 11,650 

Giá cao/thấp nhất 52 tuần 14,750/8,526 
Vốn hóa thị trường (tỷ VND) 27,283 
SLCP đang lưu hành (triệu 
cp) 2,341 

KLGDBQ 52 tuần (cổ phiếu) 5,868,483 
 
Diễn biến giá cổ phiếu 

 
 
Cơ cấu cổ đông 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(PVN) 79,94% 

Cổ đông khác 20,06% 
 
Thông tin cơ bản về công ty  
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - 
CTCP, tiền thân là Công ty TNHH MTV do Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều 
lệ và chính thức chuyển đổi mô hình hoạt 
động sang Công ty cổ phần từ 01/07/2018.  
PV POWER là nhà sản xuất điện lớn thứ hai 
Việt Nam, chỉ sau Tập đoàn điện lực Việt 
Nam. Tổng công suất đạt 4,2GW, tương 
đương 9% công suất cả nước. Năm 2020, 
TCT đạt cột mốc sản xuất cho hệ thống điện 
lưới quốc gia 200 tỷ kWh.  
 
 
 
 

 
Cập nhật thông tin từ ĐHCĐ thường niên năm 2021 của PV 
POWER (HSX:POW) ngày 27/05/2021 tại Hà Nội. Sau đây là 
những điểm chính đáng lưu ý:  
 
1. Kế hoạch kinh doanh 2021: POW công bố kế hoạch năm 2021 
với tổng sản lượng điện sản xuất đạt 18.700 triệu kWh (- 2,4% 
yoy), doanh thu đạt 28.403,6 tỷ đồng (- 4,5% yoy) và LNST đạt 
1.325,3 tỷ đồng (- 50,2% yoy). Mục tiêu này thấp hơn tương đối 
so với dự báo hiện tại của chúng tôi ước tính doanh nghiệp có thể 
đạt LNST là 3.106 tỷ đồng. Điều này thể hiện quan điểm khá thận 
trọng của POW trong bối cảnh: (1) Chi phí sản xuất tăng do nguồn 
nhiên liệu khí đầu vào mới bổ sung từ Sao Vàng - Đại Nguyệt có 
giá thành cao; và (2) Sản lượng điện của các NMĐ khí được huy 
động trong năm 2021 theo hợp đồng Qc thấp hơn các năm trước 
do nguồn điện năng lượng tái tạo được ưu tiên huy động.  
 
2. Phương án chi trả cổ tức: POW thông qua phương án phân 
phối lợi nhuận năm 2020 bằng hình thức chi trả cổ tức tỷ lệ 2% 
bằng tiền mặt.  
 
3. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng:  
Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 đang triển khai 
đúng kế hoạch: Về công tác lựa chọn nhà thầu, TCT đã phê 
duyệt và lựa chọn được 08/18 gói thầu. Trong quý 1/2021, POW 
tiếp tục quản lý, đôn đốc các nhà thầu thực hiện các phần việc liên 
quan đến các hạng mục đã ký trong năm 2020 để đẩy nhanh tiến 
độ triển khai Dự án. Về công tác GPMB, Ban lãnh đạo của POW 
cho biết ngày 06/05/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định 
về phương án GPMB dự án và hiện chỉ còn 7,5 ha đang tiến hành 
xử lý đền bù. POW dự kiến sẽ thực hiện các gói thầu EPC vào 
cuối 2021 theo đúng kế hoạch đặt ra. 
 
Ngoài ra trong dài hạn, TCT vẫn tiếp tục nghiên cứu xúc tiến 
các dự án điện khí LNG với 02 dự án bao gồm Dự án LNG điện 
khí ở Quảng Ninh và Dự án kho LNG ở Nam Du để cấp khí cho 
NMĐ Cà Mau 3 cũng như bổ sung khí cho NMĐ Cà Mau 1,2. Các 
dự án này đều năm trong kế hoạch phát triển dài hạn của POW. 
Chúng tôi kỳ vọng vị thế số 1 của POW trong lĩnh vực điện 
khí/LNG sẽ ngày càng được củng cố khi các Dự án NMĐ và kho 
cảng LNG được hoàn thành.  
 
 
 
 

 

 

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (HOSE: POW) 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được PSI đưa ra dựa trên những nguồn tin mà PSI coi là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, 
PSI không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác tuyệt đối của các thông tin này.  

Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua bán, nắm 
giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo cho quyết định đầu tư của mình và PSI sẽ không chịu bất cứ 
trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai 
lệch về đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này. 


