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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 

15/6/2021 
21,200 

Giá cao/thấp nhất 52 tuần 21,200/7,600 

Vốn hóa thị trường (tỷ VND) 6,861.41 

SLCP đang lưu hành (triệu cp) 323.6 

KLGDBQ 52 tuần (cổ phiếu) 3,378,589 

 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

Cơ cấu cổ đông 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

(PVN) 
51.00% 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt 

Nam 
5.04% 

Cổ đông khác 43.96% 

 

Thông tin cơ bản về công ty  

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tiền thân là 

Công ty Vận tải Dầu khí, doanh nghiệp Nhà nước, 

đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu khí Việt 

Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam), 

được thành lập vào ngày 27/05/2002.  

Ngành nghề kinh doanh chính: Vận chuyển dầu 

thô, Vận chuyển dầu sản phẩm/hóa chất, Vận tải 

khí hóa lỏng, Vận tải hàng rời (than), Dịch vụ kỹ 

thuật dầu khí, Dịch vụ hàng hải và logistics. 

 

PVT: ƯU TIÊN TRẺ HÓA ĐỘI TÀU, ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ 

 

Cập nhật thông tin từ ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ 

phần Vận tải dầu khí (HSX: PVT) ngày 15/06/2021 tại Hồ Chí Minh. Sau 

đây là những điểm chính đáng lưu ý: 

1. Kế hoạch kinh doanh 2021: PVT thông qua ĐHĐCĐ kế hoạch kinh 

doanh năm 2021, với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 6,000 tỷ đồng, 

và 500 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 22% và 52% so với 

thực hiện năm 2020. PVT đưa ra kế hoạch thận trọng do thị trường có 

nhiều biến động, và các chỉ tiêu này được xây dựng từ tháng 10-11/202, 

khi giá dầu chỉ ở ngưỡng 45-50 USD/thùng. 

Chỉ tiêu kế hoạch của PVT về doanh thu, lợi nhuận 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 PVT cho thấy sự thận trọng của doanh 

nghiệp trong bối cảnh thị trường vận tải đầy biến động; sản lượng vận 

tải dầu thô trong nước có thể giảm dần khi sản lượng nhập khẩu dầu 

thô BSR tăng lên, cũng như NMLD Nghi Sơn chưa ổn định như trong thời 

gian vừa qua. Tuy nhiên, PVT đang dần đa dạng hóa dịch vụ vận tải của 

mình – giảm sự phục thuộc vào mảng dầu thô, và tập trung nhiều hơn 

vào phân khúc quốc tế (80% đội tàu, 60% doanh thu và 50% lợi nhuận). 

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

2021 đến từ triển vọng phục hồi của nhu cầu vận tải dầu thô, xăng dầu, 

LPG và hàng rời.   

2. Về công tác đầu tư, PVT sẽ tiếp tục tiến hành đầu tư trẻ hóa đội tàu 

để đẩy mạnh dịch vụ vận tải quốc tế. PVT dự kiến chi tổng cộng 7.621 tỷ 

đồng trong năm nay, trong đó, nguồn vốn chi đầu tư từ vốn chủ sở hữu 

là 2.762 tỷ. Bên cạnh đó, PVT cũng có lộ trình, kế hoạch thanh lý tàu chở 

dầu thô PVT Athena, hiện tàu đã hết khấu hao, và có thể đem lại giá trị 

lớn gần 10 triệu USD, chúng tôi nhận định nguồn thu từ tàu Athena sẽ 

là nguồn bổ sung tích cực đối với nguồn vốn đầu tư tàu mới. 

3. Phương án chi trả cổ tức: tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh từng 

năm, PVT sẽ thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt từ 10-15%. Trong khoảng 

thời gian 2021-2022, PVT dự kiến chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, 

chúng tôi đánh giá đây là mức chi trả phù hợp trong bối cảnh PVT cần 

nguồn vốn lớn phục vụ công tác đầu tư tàu mới.  

4. Thoái vốn tại PVT: (1) Liên quan đến thoái vốn Nhà nước, PVT chia sẻ 

đang trình lại Chính phủ. Trong đó, kế hoạch vẫn sẽ thoái vốn ở mức 

36% và đang chờ thêm quan điểm vĩ mô của Chính phủ cũng như tập 

đoàn. (2) Đối với các đơn vị thành viên, PVT có kế hoạch thoái vốn xuống 

51% tại các đơn vị thành viên: PVT Pacific (PVP), Gas shipping (GSP), PVT 

Vũng Tàu. 
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LIÊN HỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 

Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: + 84 4 3934 3888 - Fax: +84 3934 3999 

Website: www.psi.vn 

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 
Lầu 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, 
Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-8) 3914 6789         
Fax: (84-8) 3914 6969 

Chi nhánh TP. Vũng Tàu 
Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. 
Vũng Tàu 
Điện thoại: (84-64)  254520/22/23/24/26 
Fax: (84-64) 625 4521 

Chi nhánh TP. Đà Nẵng 
Tầng G và Tầng 1, Tòa nhà PVcomBank 
Đà Nẵng, Lô A2.1 đường 30 tháng 4, 
phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, 
TP. Đà Nẵng 
Điện thoại: (84-236) 389 9338         
Fax: (84-236) 38 9933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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