
                                                                                                  
 

 
www.psi.vn  

1 

 

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

Dữ liệu giao dịch 

Sàn giao dịch HNX 

Giá đóng cửa tại ngày 

28/4/2021 
32,600 

Giá cao/thấp nhất 52 tuần 36,300/27,700 

Vốn hóa thị trường (tỷ VND) 7,286.71 

SLCP đang lưu hành (triệu cp) 223.5 

KLGDBQ 52 tuần (cổ phiếu) 49,517 

 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

Cơ cấu cổ đông 

HDI Global SE (Talanx) 44.4% 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

(PVN) 
36.7% 

Funderburk Lighthouse Litmited 12.1% 

CTCP Đầu tư Đường Mặt trời 4.6% 

Cổ đông khác 2.2% 

 

Thông tin cơ bản về công ty  

Công Ty Cổ Phần PVI (HNX: PVI) tiền thân là Công 

ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam thành lập năm 1996, 

đến năm 2006, PVI là một trong những doanh 

nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cổ phần 

hóa trở thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu 

khí Việt Nam và niêm yết trên sàn chứng khoán 

năm 2007 với mã chứng khoán PVI. 

Năm 2020, A.M Best vừa tái khẳng định xếp hạng 

năng lực tài chính B++(Tốt) đối với Tổng công ty 

Bảo hiểm PVI, xếp hạng năng lực tín dụng dài hạn 

của tổ chức phát hành cũng tiếp tục ở mức bbb+. 

Triển vọng nâng hạng của cả chỉ số này đã nâng từ 

mức Ổn định lên mức Tích cực. 

 

Cập nhật thông tin từ ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần 

PVI (HNX: PVI) ngày 29/04/2021 tại Hà Nội. Sau đây là những điểm chính 

đáng lưu ý: 

1. Kế hoạch kinh doanh 2021: PVI công bố mục tiêu năm 2021 đạt 

10,411 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 14.1% so với doanh thu thực hiện 

được năm 2020. Đáng chú ý, chỉ tiêu này tương đương mức thực hiện 

năm 2019, cho thấy mục tiêu hồi phục sau năm 2020 gặp nhiều khó 

khăn. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 729 tỷ đồng, giảm 14% so với lợi nhuận 

đạt được năm 2020. 

Chỉ tiêu kế hoạch của PVI về lợi nhuận sau thuế thấp hơn tương đối 

so với dự báo của chúng tôi. Điều này thể hiện quan điểm thận trọng 

của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo PVI cho rằng thị trường bảo hiểm tiếp 

tục đối mặt với không ít thử thách khi tốc độ tăng trưởng đang có xu 

thế giảm. Dự báo thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chỉ tăng 

trưởng dao động quanh 8-9%. 

Chúng tôi kỳ vọng động lực kinh doanh của PVI đạt được trong năm 

2021 đến từ triển vọng giá dầu hồi phục, giúp gia tăng doanh thu từ hoạt 

động bảo hiểm trong lĩnh vực năng lượng. 

2. Phương án chi trả cổ tức 2021: PVI thông qua phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2020 bằng hình thức chi trả cổ tức tỷ lệ 28.5%. Đây là 

mức chi trả vượt chỉ tiêu đề ra từ trước (khoảng 22%). Bên cạnh đó, Đại 

hội cũng trình phương án chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 24% sau khi 

trích lập các quỹ. 

3. Kết quả kinh doanh Quý 1/2021: Kết thúc quý đầu năm, tổng doanh 

thu của Bảo hiểm PVI đạt 2,894 tỷ đồng, hoàn thành 112.7% kế hoạch 

quý và tăng trưởng trên 11% so với cùng kỳ năm 2020. Trên đà tăng 

trưởng hiệu quả 2 năm gần đây, lợi nhuận trước thuế quý này của Bảo 

hiểm PVI là 174.4 tỷ đồng, hoàn thành 114.8% kế hoạch quý và tăng 

trưởng 11.9% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong quý I năm 2021, Bảo hiểm PVI đã ra mắt đơn vị thành viên thứ 40 

- Bảo hiểm PVI Thủ Đức. Cùng với đó, Bảo hiểm PVI đã ký kết Thỏa thuận 

hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC và và Công 

ty Cổ phẩn TC Advisors (TCA) để mở rộng và đa dạng hóa kênh phân 

phối tới các khách hàng cá nhân. Còn trong lĩnh vực bảo hiểm công 

nghiệp, Bảo hiểm PVI đã tái tục thành công các đơn bảo hiểm của các 

khách hàng lớn. 

4. Thoái vốn tại PVI: Hai thông tin đáng lưu ý về việc thoái vốn của các 

cổ đông lớn tại PVI trong kỳ họp ĐHCĐ lần này, bao gồm: (1) Tập đoàn 

PVN vẫn đang trong quá trình thực hiện thoái vốn tại PVI sẽ có những 

tác động trực tiếp đến mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của 

PVI; (2) HDI chưa có quyết định cụ thể về việc giảm tỷ lệ sở hữu theo 

yêu cầu của UBCKNN, nhưng sẽ sớm đưa ra phương án xử lý để đảm 

bảo quyền lợi các bên. 

 CÔNG TY CỔ PHẦN PVI (HNX: PVI) 
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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 

http://www.psi.vn/
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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. 


