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Ngành dầu khí 
 02/02/2021 Dài hạn: tích cực 

Chiến lược đầu tư cổ phiếu dầu khí của chúng tôi khuyến nghị là: 

- Ưu tiên mua cổ phiếu hạ/trung nguồn trước để hưởng lợi từ đà hồi phục Covid tại Việt 

Nam. Mua ngay PLX, GAS trong giai đoạn đầu năm 2021. 

- Sau đó chuyển sang mua cổ phiếu thượng nguồn (PVD, PVS) khi thấy dấu hiệu dịch bệnh 

Covid được kiểm soát trên toàn cầu. Chúng tôi ước tính thời điểm này sẽ rơi vào 2 quý 

cuối năm 2021. Trong các nhịp giảm 15%-20% của giá cổ phiếu, có thể canh mua vào tích 

lũy hưởng lợi trong dài hạn. 

Giá dầu tăng và tiềm năng sức cầu khí LNG sẽ đẩy giá GAS 
vượt mọi cản kỹ thuật và hình thành mặt bằng giá mới phía 
trên đỉnh 2018 

 Covid lần 3 tại Việt Nam đã mở ra “điểm mua vàng” với PLX. MUA 
NGAY!!!!!! 

 

 

 

PVS vẫn giao dịch trong kênh giá rộng 10-30,000đ. Canh mua 
khi giá PVS nằm ở nửa dưới kênh giá, tức dưới 15,000đ/cp 
hoặc khi giá dầu thế giới bứt phá bền vững bên trên mức 
65USD/thùng. Khả năng cao Q3-Q4/2021 PVS sẽ có cơ hội 
vượt kênh giá hiện tại. 

 PVD không cần phải nóng vội mua đuổi. Chỉ nên mua tại các vùng 
hỗ trợ kỹ thuật thật mạnh. Giá dầu phải duy trì bền vững trên 
65USD/thùng trong 1-2 năm thì PVD mới có thể về lại vùng đỉnh 
2014. Cơ hội luôn đến trong chặng đường dài phía trước. Kiên trì 
và canh mua tại các điểm hỗ trợ là giải pháp thông minh. 

 

 

 

 

Báo cáo ngành 
Ngành dầu khí: đáy đã hình thành  
báo hiệu chu kì mới bắt đầu  
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Ngành dầu khí 
 02/02/2021 Dài hạn: tích cực 

Giá dầu: thời kỳ đen tối nhất đã ở lại sau lưng 

Mốc sự kiện giá dầu tương quan với số giàn khoan ở Mỹ 

 
Nguồn: Investing.com, Funan Securities 
Số giàn khoan ở Mỹ không thể gia tăng như đã từng xảy ra giai đoạn 2011-2014 

 
Nguồn: aogr.com, Funan Securities 
Tương quan giá dầu và số giàn khoan ở Mỹ 

 
Cột trái: giá dầu, đvt: USD/thùng; cột phải: số giàn khoan (được chốt số tại ngày 25/12/2020) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800



 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư 

 

 
 

Ngành dầu khí 
 02/02/2021 Dài hạn: tích cực 

Khi đầu tư cổ phiếu dầu khí, đặc biệt là cổ phiếu thượng nguồn (PVD và PVS), NĐT phải luôn 

đối mặt với rủi ro tương quan với giá dầu thế giới. 

Giá dầu thế giới là hàng hóa đặc biệt vì nó mang theo sứ mệnh chính trị và địa chính trị nên 

không thể dự báo. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong giai đoạn 2014-2016, hàng loạt các 

báo cáo của các tổ chức hàng đầu đều dự báo sai. 

Chúng tôi nhận thấy việc giá dầu rơi vào khủng hoảng giai đoạn 2014-2016 là do cơ chế chủ ý 

của phía chính quyền Mỹ nhằm hỗ trợ nhóm doanh nghiệp khai thác dầu đá phiến. Tuy không 

thể dự báo được chính sách của Mỹ trong tương lai với doanh nghiệp ngành khai thác dầu đá 

phiến nhưng chúng ta có thể quan sát số giàn dầu khai thác tại Mỹ để tiên lượng được mức độ 

cung cầu và xu thế giá dầu. 

Một số ẩn ý chúng tôi nhìn thấy từ thống kê số giàn khoan ở Mỹ: 

- Hiện tại, số giàn khoan dầu ở Mỹ chỉ đạt khoảng 300 giàn, thấp ½ so với mức cuối năm 

2020. 

- Khi số giàn khoan duy trì ở mốc 700-800 giàn thì giá dầu Brent xoay quanh mốc 60-

70USD/thùng. 

- Từ mức 300 giàn mà lên mức 800 giàn thì cần khoảng thời gian là 1.5-2 năm. 

- Từ cuối năm 2018, số giàn khoan dầu tại Mỹ đã rơi vào chu kỳ giảm>>>khả năng cao 

doanh nghiệp khai thác dầu đá phiến tại Mỹ đã không còn được ủng hộ phát triển. 

>>>>Lượng cung dầu từ phía Mỹ sẽ ở mức cực thấp và không thể tăng kịp để chi phối đà tăng 

giá của giá dầu thế giới sau khi thương mại toàn cầu trở lại vận hành bình thường như trước 

dịch. Tình trạng thiếu cung cục bộ trong 18-24 tháng sẽ diễn ra ở thị trường dầu sau khi Covid 

được kiểm soát là có cơ sở>>>Đó chính là cơ hội 10 năm có 1 lần với cổ phiếu dầu khí. 

Ngoài ra, với việc chính sách “Go Green” của Tổng thống Joe Biden cũng là điểm cộng cho việc 

hồi phục của giá dầu. Do nếu cam kết được thực hiện như đã nêu ra trong cuộc chạy đua vào 

Nhà Trắng, nhóm năng lượng gây ô nhiễm như dầu đá phiến sẽ thuộc nhóm không được ưu 

tiên phát triển tại Mỹ. 

Do đó chúng tôi tin giá dầu thế giới sẽ vượt mốc 70USD/tháng sau khi Covid được kiểm 

soát trên toàn cầu, khi cầu tăng đột biến trong khi cung cần thời gian tính theo năm để 

bắt kịp.  

Trong kỳ vọng trên, chúng tôi đã giả định 2 nguồn cung lớn khác là Nga và OPEC sẽ ủng hộ 

kịch bản tăng giá dầu. Chúng tôi tin nhóm này sẽ được hưởng lợi nhiều hơn là thiệt khi giá dầu 

tăng nên có rất ít cơ sở để nhóm này kiềm hãm đà tăng giá dầu khi điều kiện thuận thuận lợi.  

Do đó, chiến lược đầu tư cổ phiếu dầu khí của chúng tôi khuyến nghị là: 

- Ưu tiên mua cổ phiếu hạ/trung nguồn trước để hưởng lợi từ đà hồi phục Covid tại Việt 

Nam. Mua ngay PLX, GAS trong giai đoạn đầu năm 2021. 

- Sau đó chuyển sang mua cổ phiếu thượng nguồn (PVD, PVS) khi thấy dấu hiệu dịch bệnh 

Covid được kiểm soát trên toàn cầu. Chúng tôi ước tính thời điểm này sẽ rơi vào 2 quý 
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Ngành dầu khí 
 02/02/2021 Dài hạn: tích cực 

cuối năm 2021. Trong các nhịp giảm 15%-20% của giá cổ phiếu, có thể canh mua vào tích 

lũy hưởng lợi trong dài hạn. 

Tình hình định giá các công ty nổi trội trong ngành dầu khí 

Mã Vốn hóa (tỷ đồng) P/B 
Trung bình 
PB 5 năm 

P/E 
Trung bình 
PE 5 năm 

ROA (%) ROE (%) 
Tiền ròng 
(tỷ đồng) 

PLX                   60,575  2.97 2.83 78.73 39.01 1.59 3.9 865 

GAS                 146,417  3.13 3.13 16.1 14.24 14.64 19.74 24,123 

PVD                     7,370  0.54 0.38 61.63 27.48 1.25 1.9 -1,068 

PVS                     7,839  0.63 0.56 10.12 8.77 2.92 5.55 7,954 

PVT                     4,984  1.03 0.79 7.89 5.97 5.73 13.72 730 

PVB                        324  0.65 0.75 5.33 4.61 29.33 36.28 118 

PVC                        333  0.47 0.39 41.47 19.11 0.67 2.4 294 

BSR                   29,455  0.87   10.58   5.46 8.53 2,058 
 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

Mua mạnh doanh nghiệp hạ nguồn để hưởng lợi từ hồi phục hậu 

Covid: PLX 

Khi đầu tư vào doanh nghiệp hạ nguồn, NĐT sẽ tận hưởng 3 nguồn lợi: 

- Hưởng lợi hồi phục lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2021 vì doanh nghiệp này bị ảnh hưởng 

nặng nề nhất trong 3 phân khúc (thượng/trung/hạ nguồn) trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 

2020 do dịch bệnh Covid 

- Hưởng lợi từ sức cầu nội địa gia tăng và hạn chế rủi ro do giá dầu thế giới biến động 

- Tăng trưởng dài hạn cùng sự tăng trưởng của nền kinh tế 

Sơ kết lợi nhuận doanh nghiệp lớn ngành dầu khí 

    LNST P/E P/B 

Mã Nhóm 2020 2019     

PVD Thượng nguồn  180  172 55.9 0.5 

PVS Thượng nguồn  734  995 9.5 0.55 

GAS Trung nguồn           7,811          11,902  11.9 2.9 

PVT Trung nguồn               613                 689  6.6 0.8 

PLX Hạ nguồn 1,235 4,676  11.9 2.4 

BSR Hạ nguồn         (2,808)            2,913  n/a 0.9 
 

Nguồn: Funan Securities 

Doanh nghiệp thượng nguồn bị ảnh hưởng nặng nề do sụt giảm sản lượng và cả giá bán 

Khi đầu tư vào các doanh nghiệp thượng nguồn (PVD và PVS) chúng ta cần quan tâm đến 2 

vấn đề: 

- Lượng việc phát sinh từ việc khai thác các mỏ dầu và mỏ khí 

- Giá dầu có vượt điểm hòa vốn hay không 

Những công ty thượng nguồn bị ảnh hưởng nặng nề khi giá dầu thô dưới mức khai thác hòa 

vốn, khiến các dự án bị đinh trệ và cắt giảm sản lượng. 
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Ngành dầu khí 
 02/02/2021 Dài hạn: tích cực 

Giá dầu dưới mức hòa vốn 55-60 USD của Việt Nam sẽ ảnh hưởng nặng nề lên phân khúc 

thượng nguồn hơn hạ nguồn. 

Sản lượng khai thác của Việt Nam đã chững lại và đạt đỉnh năm 2015 do (1) giá dầu lao dốc về 

dưới điểm hòa vốn, (2) khủng hoảng địa chính trị với Trung Quốc khiến việc đưa vào hoạt động 

các mỏ mới bị gián đoạn và (3) các mỏ lớn tuổi của Việt Nam có chi phí khai thác cao. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp thượng nguồn sẽ có cơ hội tăng giá nếu các siêu dự án khí được 

chấp thuận. Các siêu sự án Cá Voi Xanh & Lô B và một số dự án khác có thể khiến sản lượng 

tăng gấp ba lần lên 28.5 tỷ mét khối cho đến năm 2030E. Cụ thể: 

Tên dự án Trữ lượng 
(tỷ m3) 

Khả năng khai 
thác (tỷ 
m3/năm) 

Vị trí Chủ đầu tư chính 

Cá Voi Xanh 150 9.7 khu vực bể Sông Hồng 
ở bờ phía Đông Bắc 

Exxon Mobil  

Lô B 176 7 bể Malay-Thổ Chu bên 
bờ Tây Nam 

PVN 

Sao Vàng Đại Nguyệt 16 1.5 bể Nam Côn Sơn bên 
bờ phía Nam  

Idemitsu Kosan 
(Nhật Bản). 

Sử Tử Trắng – giai 
đoạn 2 

Na 1.7 ở bể Cửu Long   

Nam Du-U Minh na 1.6 ở bể Malay-Thổ Chu  Mitra Energy, công ty 
con của Jadeston 
Energy 

Các dự án khí tự nhiên đi vào hoạt động có thể giúp các công ty khai thác thượng nguồn E&P 

như PVS và PVD hưởng lợi nhưng vẫn còn quá sớm để tự tin vào sự phục hồi của ngành. 

Những vấn đề liên quan rất phức tạp và liên quan đến viêc căng thẳng khu vực biển. Cũng trong 

thời gian hiện tại, sự cạnh tranh gay gắt và giá dầu thấp sẽ khiến biên lợi nhuận của PVS và PVD 

ngày càng eo hẹp. Những hợp đồng tiềm năng chủ yếu đến từ những mỏ bé hơn Cá Voi Xanh & 

Lô B gồm: Sao Vàng-Đại Nguyệt, Sư Tử Trắng giai đoạn 2 & Nam Du Minh. 

Nhưng các siêu dự án Cá Voi Xanh & Lô B có khả năng cao sẽ tiếp tục bị đình trệ và không thể 

đi hoạt động đúng tiến độ. Những dự án khai thác có thể nhìn thấy trong ngắn hạn: Đại Nguyệt 

& Sư Tử Trắng giai đoạn 2. 

Phân khúc hạ nguồn tăng trưởng cùng sự phát triển của nền kinh tế vì sức cầu nội địa 

Trong khi phân khúc thượng nguồn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố quốc tế: giá dầu và địa chính 

trị khu vực, thì khu vực hạ nguồn do có nguồn cầu nội địa lớn và còn tiềm năng tăng trưởng theo 

sự bứt phá kinh tế và thu nhập trung bình của người dân. 

Do đó, đầu tư vào các doanh nghiệp hạ nguồn sẽ ít rủi ro và hưởng lợi nhiều theo yếu tố 

vĩ mô Việt Nam. 

Hai nhánh đầu tư chính trong phân khúc hạ nguồn: (1) doanh nghiệp lọc hóa dầu và (2) doanh 

nghiệp bán lẻ xăng dầu. 

Tuy nhiên, chúng tôi yêu thích nhánh bán lẻ xăng dầu hơn vì nhánh doanh nghiệp lọc hóa dầu 

có thâm dụng vốn lớn nên dễ bị ảnh hưởng theo chu kì kinh tế (lãi suất và tỷ giá), cũng như 

là rủi ro về sự lạc hậu công nghệ trong dài hạn khiến giá thành sản phẩm kém cạnh tranh so 

với sản phẩm nhập khẩu. 

Do đó, PLX là sự lựa chọn thông minh cho nhà đầu tư yêu thích phân khúc hạ nguồn. 
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PLX có vị thế thống lĩnh trong phân khúc phân phối bán lẻ xăng dầu, với việc sở hữu hệ thống 

cửa hàng xăng dầu lớn nhất và trải dài cả nước. Với độ phủ trên khắp cả nước, PLX sẽ được 

hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng lên cho sản phẩm xăng dầu do Việt Nam đang dần thu hẹp 

chênh lệch giữa sản lượng săn tiêu thụ trên đầu người so với những nước lân cận là Thái Lan & 

Indonesia.  

PLX kiểm soát 44% thị phần bán lẻ xăng dầu với hệ thống cây xăng trải dài cả nước. PV Oil xếp 

thứ hai với 23% thị phần va cũng là công ty xăng còn lại hoạt động trên toàn cả nước. Những đối 

thủ cạnh tranh ở từng khu vực gồm Saigon Petro tập trung vào khu vực Duyên Hải Nam Trung 

Bộ và Tây Nam Bộ; Thanh Lễ hoạt động ở tỉnh Bình Dương, nơi có nhiều con đường quốc lộ 

quan trọng của Việt Nam; và Mipec cây xăng quân đội hoạt động chủ yếu ở phía Bắc Việt Nam. 

Trong dài hạn, thị trường tiêu thụ ô tô Việt Nam đã bước vô giai đoạn tăng trưởng nhanh theo sự 

giàu lên của người dân và hạ tầng giao thông phát triển. Điều này sẽ khiến mức tiêu thụ xăng 

đầu người Việt Nam (77 lít) tăng lên ngang ngửa các nước trong khu vực (Thái Lan: 106 lít và 

Indonesia 124 lít). 
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Ngành dầu khí 
 02/02/2021 Dài hạn: tích cực 

Mua mạnh doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng nhập khẩu 

khí LNG: GAS, PVT 

Doanh nghiệp thuộc trung nguồn ngành dầu khí hưởng lợi trong năm 2021 từ 2 nguồn: 

- Sự hồi phục sức cầu do Covid gây ra trong năm 2020 

- Gia tăng doanh số trong dài hạn từ nhu cầu nhập khí LNG 

Thiếu hụt nguồn cung sẽ được giải quyết bằng việc đầu tư hạ tầng nhập khí LNG 

Trong kế hoạch dài hạn, PVGAS sẽ là chủ đầu tư chính của 7/9 cảng nhập LNG trong 15 năm 

tới. Đồng thời, PVT sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí vận chuyển khí LNG nhập khẩu. 

>>>GAS và PVT sẽ hưởng lợi từ xu thế nhập khẩu khí LNG này>>>tăng trưởng sản lượng. 

GAS sẽ là chủ đầu tư cảng nhập LNG lớn nhất Việt Nam giúp gia tăng sản lượng bán khí 

Với kế hoạch mở rộng của EVN, nhu cầu khí từ các nhà máy của tập đoàn này sẽ tăng gấp 3 

trong vòng 15 năm từ nay đến 2035. Vì vậy, nhu cầu này phải được đáp ứng thông qua việc nhập 

khẩu khí vì (1) hiện tại mỏ khí tại Việt Nam chỉ đáp ứng 79% nhu cầu hiện tại và (2) sản lượng 

khí tự nhiên của các mỏ hiện hữu sẽ giảm khoảng 12.2%/năm. 

Ngoài ra, việc nhập LNG cũng sẽ một phần nào đó giúp Việt Nam giảm gia tăng thặng dư xuất 

nhập khẩu với Mỹ. Điều này sẽ góp phần làm giảm căng thẳng từ phía Mỹ cho Việt Nam trong 

cáo buộc “thao túng tiền tệ”. 

Hiện tại, GAS là công ty độc quyền trong việc vận chuyển khí tự nhiên từ các mỏ thông qua các 

đường ống dẫn. Tiếp theo, GAS sẽ là đơn vị dẫn đầu trong việc đầu tư các dự án cảng LNG để 

làm hẹp chênh lệch thiếu hụt cung cầu trên. 

Theo kế hoạch, GAS sẽ đầu tư 7/9 cảng LNG trong giai đoạn 2022-2035. Theo đó, Việt Nam sẽ 

nhập 25 triệu tấn LNG/năm.  

Một số cảng nhập khí LNG đầu tiên đi vào hoạt động: 

- Cảng Hải Linh (công suất 2 triệu tấn/năm) thuộc TNHH Hải Linh sẽ là cảng LNG đầu tiên 

đi vận hành vào năm 2021E. 

- Cảng Thị Vải (công suất 1 triệu tấn/năm) của PV Gas sẽ đi vào hoạt động năm 2022E. 

Hơn nữa, PVGas cũng đã mở thầu cho Nghiên cứu khả thi cho Thị Vải giai đoạn 2 để sớm 

đi vào hoạt động năm 2023E. 

PVT hưởng lợi vì được chọn là ứng viên sáng giá để vận chuyển lượng khí LNG đầy tiềm 

năng 

PVT và GAS đã đồng ý chiến lược tăng cường nhập khẩu LNG trong thời gian tới nhưng vẫn 

chưa công bố kế hoạch, thời gian và số lượng tàu LNG cụ thể. Chiến lược phát triển tàu của 

PVT trong giai đoạn 2021E-2022E bao gồm 14-16 tàu với tổng giá trị đầu tư 300 triệu USD 

nhưng chỉ tập trung vào tàu dầu thô, tàu sản phẩm, tàu hàng rời và tàu LPG. 

GAS đã yêu cầu PVT bắt đầu quá trình mở rộng đội tàu của mình bao gồm các tàu chở LNG và 

chúng tôi dự kiến kế hoạch chi tiết sẽ được công bố vào năm 2021E cho các tàu mới được bổ 

sung từ năm 2022E trở đi. Tương tự giai đoạn đầu vận chuyển dầu thô cho NSR, chúng tôi tin 
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rằng PVT ban đầu sẽ thuê tàu và chỉ mua các tàu LNG khi GAS bắt đầu mở rộng các cảng 

LNG.   
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Đánh giá nhanh: PLX 

PLX là công ty bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam, sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp 

tại các vị trí đắc địa và hệ thống kho chứa lớn cùng với thương hiệu uy tín nhất. PLX có 

mắt tại tất cả tỉnh thành VN, với 2,400 điểm bán xăng COCO (do công ty sở hữu và vận hành) 

và 2,800 điểm DODO (do đại lý sở hữu và vận hành), chiếm 37% tổng số trạm xăng trên cả nước 

và ghi nhận mức thị phần thống trị 48%. PLX có hệ thống kho chứa lớn nhất cả nước với tổng 

công suất 2.2 triệu m3, gấp đôi so với đối thủ cạnh tranh gần nhất. Đặc biệt, thương hiệu 

Petrolimex được người tiêu dùng đánh giá là trung thực và minh bạch trong ngành nghề kinh 

doanh có nhiều đơn vị làm ăn gian lận. 

Tăng trưởng tỷ lệ tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ cho tiềm năng tăng trưởng của 

PLX. BMI ước tính rằng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của lượng tiêu thụ xăng dầu tại Việt 

Nam sẽ đạt 4.7% trong vòng 5 năm tới, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng toàn cầu là 1.3%. 

Tăng trưởng sẽ được dẫn dắt bởi của tỷ lệ cơ giới hóa của Việt Nam, hiện đang ở mức thấp nhất 

trong khu vực, giảm thuế nhập khẩu ôtô và sản lượng công nghiệp mạnh mẽ. 

Lợi nhuận năm 2021 của PLX khả năng cao sẽ tăng gấp ba so với năm 2020, dẫn dắt bởi 

sự phục hồi của mảng xăng dầu và dầu nhiên liệu máy bay sau dịch COVID-19 cũng như lợi 

nhuận cao hơn từ mảng nhựa đường, được hỗ trợ bởi chi đầu tư cơ sở hạ tầng tăng tốc.  

Đồng thời, PLX có tiềm năng tăng trưởng từ phát triển các dịch vụ tại các trạm xăng dầu và mảng 

khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của công ty.  

Các thay đổi được thị trường suy đoán trong Nghị định 83 (quy định về ngành xăng dầu) 

có thể có tác động tích cực nhẹ đến PLX. Các thay đổi tiềm năng và đáng chú ý nhất trong dự 

thảo nghị định để thay thế Nghị định 83 bao gồm: 1) thay đổi trong cơ cấu giá xăng bán lẻ; 2)  

giảm chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 ngày còn 10 ngày, giúp làm giảm độ trễ giữa giá đầu 

ra và giá đầu vào; 3) giảm số ngày hàng tồn kho tối thiểu từ 30 ngày còn 20 ngày, giúp làm giảm 

tác động tiêu cực của lỗ hàng tồn kho khi giá dầu thô giảm; và 4) thiết lập mức trần sở hữu nước 

ngoài tối đa (FOL) là 35% của các công ty phân phối xăng dầu (so với mức 20% hiện tại của 

PLX). (Đang trong quá trình lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh 

xăng dầu) 

Tiếp tục chiến lược mở rộng CHXD trực thuộc để cải thiện biên lợi nhuận. Ban lãnh đạo 

vẫn tiếp tục giữ nguyên việc phát triển các cửa hàng xăng dầu (CHXD) trực thuộc nhằm để đẩy 

mạnh biên lợi nhuận. Dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh, các 

CHXD trực thuộc hiện đang chiếm 49.4% mạng lưới cây xăng. 
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Đơn 

vị 
2015 2016 2017 2018 2019 

TTM 
Q3/2020 

     Giá trị sổ sách/CP VNĐ 12,850 15,440 15,859 15,724 17,804 16,761 

     Giá trị sổ sách hữu hình/một cổ 
phiếu VNĐ 13,462 16,467 16,570 16,276 18,410 16,362 

     EPS cơ bản VNĐ 2,877 3,590 2,681 2,897 3,187 847 

     Vốn vay dài hạn/Vốn CSH   0.18 0.12 0.10 0.06 0.06 0.05 

     Vốn vay ngắn dài hạn/Vốn CSH   0.94 0.43 0.69 0.64 0.59 0.73 

     Tỷ suất lợi nhuận gộp % 8.97% 11.54% 8.00% 7.25% 7.47% 6.95% 

     Tỷ suất EBITDA % 4.86% 6.12% 4.18% 3.57% 3.62% 1.97% 

     Tỷ suất EBIT % 3.65% 4.46% 2.71% 2.50% 2.55% 0.53% 

     Tỷ suất lợi nhuận thuần % 2.32% 4.18% 2.55% 2.16% 2.47% 0.96% 

     ROE% % 20.04% 23.45% 14.89% 16.13% 16.97% 4.31% 

     ROA% % 5.79% 8.89% 5.98% 6.35% 7.04% 1.73% 

     Tỷ suất cổ tức % 0.00 6.65% 6.19% 5.36% 6.19% 2.47% 

     P/E   16.86 13.51 18.09 16.74 15.22 57.26 

     P/B   3.77 3.14 3.06 3.08 2.72 2.89 

 

Điểm mua đẹp đã hình thành 
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Đánh giá nhanh: GAS 

Hưởng lợi từ nhu cầu LNG ngày càng gia tăng và từ sự phục hồi của giá dầu. GAS là đơn 

vị được hưởng lợi nhất tự việc nhu cầu LNG tăng cao và cũng như việc giá dầu phục hồi như đã 

nêu trong phần quan điểm về giá dầu ở đầu báo cáo. Việc nhập khẩu khí LNG sẽ là động cơ tăng 

giá lớn nhất với GAS, bên cạnh yếu tố giá dầu. 

Tiềm năng tăng trưởng dài hạn từ các dự án khí. Tăng trưởng dài hạn 2021-2025 đạt >15% 

1) Cảng LNG Thị Vải giai đoạn 1 sẽ đi vào sản xuất đúng tiến độ vào năm 2022E và giai đoạn 2 

với công suất là 3 MPTA trong năm tiếp theo 2023; 2) dự án mỏ khí Sao Vàng-Đại Nguyệt, Sư 

Tử Trắng 2 & Nam Du U Minh sẽ bắt đầu trong 2022E hoặc 2023E. Chúng tôi chưa kỳ vọng 

nhiều vào sản lượng của các siêu dự án Cá Voi Xanh & Lô B do sự phê duyệt chậm trễ và không 

rõ thời gian đi vào hoạt động. 

  Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 

     Giá trị sổ sách/CP VNĐ 20,436 21,678 23,550 25,344 25,270 

     Giá trị sổ sách hữu hình/một cổ phiếu VNĐ 21,131 22,382 24,257 25,707 25,586 

     EPS cơ bản VNĐ 3,558 4,936 5,984 6,077 4,081 

     Vốn vay dài hạn/Vốn CSH   0.16 0.17 0.07 0.03 0.04 

     Vốn vay ngắn dài hạn/Vốn CSH   0.18 0.21 0.10 0.06 0.06 

     Tỷ suất lợi nhuận gộp % 19.56% 23.50% 23.13% 22.56% 17.70% 

     Tỷ suất EBITDA % 19.92% 22.23% 21.89% 21.79% 17.42% 

     Tỷ suất EBIT % 14.32% 18.02% 18.15% 18.20% 13.48% 

     Tỷ suất lợi nhuận thuần % 12.14% 15.40% 15.49% 16.11% 12.36% 

     ROE% % 16.77% 23.03% 25.41% 24.67% 15.78% 

     ROA% % 12.37% 16.33% 18.40% 19.08% 12.47% 

     Tỷ suất cổ tức % 5.32% 5.32% 7.05% 5.98% 0 

     Hệ số thanh toán cổ tức   1.12 0.81 0.89 0.74 0 

     P/E   21.14 15.24 12.57 12.37 18.42 

     P/B   3.68 3.47 3.19 2.97 2.98 

Giá dầu hồi phục và tiềm năng nhu cầu khí LNG sẽ đẩy giá GAS vượt tất cả cản kỹ thuật 

và hình thành mặt bằng giá mới 
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KHUYẾN CÁO (Miễn trừ trách nhiệm): 

Nội dung bản tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) cung cấp chỉ mang tính 

chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng 

FNS không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu trách nhiệm đối với bất 

kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này. 

Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, 

báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào 

mua hay bán và nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. 

Báo cáo này là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép 

sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào 

nếu không có sự đồng ý của FNS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo 

cáo này. 
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