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Triển vọng Quý 1/2017. Theo ước tính của chúng tôi, PVS có thể đạt doanh thu
và lợi nhuận lần lượt đạt 3.291 tỷ đồng và 178 tỷ đồng trong Q1/2017, thực hiện
25% kế hoạch về doanh thu và 32% kế hoạch về lợi nhuận năm 2017.

Giá kỳ vọng (VND)
Giá thị trường (10/4/2017)

16.900

Dự báo 2017. PVS đặt kế hoạch 2017 với doanh thu 13.000 tỷ đồng và 560 tỷ
đồng, giảm tương ứng 30,6% về doanh thu và giảm 34,7% về lợi nhuận so với

Lợi nhuận kỳ vọng

năm 2016. EPS đạt 1.254 đồng/cổ phiếu. Theo chúng tôi, kế hoạch này là tương
đối thận trọng. Với dự báo giá dầu trung bình đạt ngưỡng 58 USD/bbl, chúng tôi
dự báo PVS có thể đạt được 15.621 tỷ đồng doanh thu và 871 tỷ đồng lợi nhuận.

THÔNG TIN CỔ PHẦN
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 Đối với mảng dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng, PVS đã trúng thầu
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Hợp đồng đóng mới và cung cấp dịch vụ vận hành 8 tàu dịch vụ cho dự
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án lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Kết quả kinh doanh dự báo sẽ được
cải thiện từ Q2/2017 sau khi 8 tàu dịch vụ trên đi vào hoạt động.
 Mảng dịch vụ FSO, FPSO có thể bị ảnh hưởng nhẹ do hợp đồng kết
thúc trước thời hạn từ công ty điều hành chung Lam Sơn. Tuy nhiên
PVS có thể nhận được một khoản phí chấm dứt hợp đồng sớm, đây
cũng không phải là mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao, do đó mức
độ ảnh hưởng không lớn.
 Đối với mảng cơ khí dầu khí, khối lượng dự án dự kiến ghi nhận trong
năm 2017 theo thông tin từ PVS khoảng 6.000 tỷ, giảm khoảng 35%
yoy. Đây là nguyên nhân chính làm giảm doanh thu PVS trong năm
2017. Tuy nhiên, với biên lợi nhuận gộp khá thấp, nên việc giảm này
không tác động đáng kể đến lợi nhuận của PVS trong năm 2017.
 Chúng tôi cũng giả định trong năm 2017 PVS hoàn nhập 180 tỷ đồng từ
chi phí bảo hành dự án, thấp hơn so với mức 275 tỷ năm trước.

 Với kỳ vọng giảm lỗ từ mảng khảo sát địa chấn địa chất, doanh thu các
mảng có biên lợi nhuận gộp cao như cung ứng tàu chuyên dụng, căn
cứ cảng dầu khí dự báo tăng, biên lợi nhuận gộp của PVS sẽ được cải
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thiện trong năm 2017, đạt 5%, cao hơn 0,9 điểm% so với cùng kỳ, là
nguyên nhân chính giúp lợi nhuận dự báo lợi nhuận sau thuế đạt 871 tỷ
đồng, tăng nhẹ 1,5% yoy. EPS dự báo đạt 1.951 đồng/cổ phiếu.
Khuyến nghị đầu tư. Với EPS 2017 dự báo đạt 1.951 đồng/cổ phần thì PVS
đang giao dịch ở mức P/E khá hấp dẫn, khoảng 8,6 lần. Về dài hạn, giá dầu
được dự báo sẽ khó có thể quay lại mức thấp như của năm 2016 trong khi giá

Chuyên viên phân tích

của PVS được thị trường chấp nhận trong mặt bằng bình quân 2016 khoảng

Phan Thùy Trang

17.750 đồng/cổ phần ±2.050 đồng độ lệch chuẩn. Điều này cũng đồng nghĩa với
việc vùng giá hiện tại của PVS được xem là ít rủi ro trong khi có thể kỳ vọng vào

(84 4) 3928 8080 ext 621
phanthuytrang@baoviet.com.vn

kết quả kinh doanh trở nên tích cực hơn vào cuối năm 2017 và các năm tới. Do
vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM cho mục đích đầu tư dài hạn đối với
cổ phiếu PVS.
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Quý 1/2017, dự báo lợi nhuận thực hiện đạt 32%
kế hoạch kinh doanh năm 2017
Dự báo kết quả kinh doanh của PVS trong quý 1/2017 (tỷ đồng)
Doanh thu
Doanh thu dịch vụ
cung ứng tàu chuyên

Q1/2017 %YoY Cơ sở dự báo
324

dụng

(24%) PVS cung cấp tới 90% dịch vụ tàu chuyên dụng phục vụ thăm dò và khai thác
dầu khí tại Việt Nam. Hiện nay, số lượng tàu sở hữu của PVS đã tăng lên 20 tầu
từ 18 tàu trong quá khứ. Trong Q1/2017, chúng tôi ước tính doanh thu dịch vụ
cung ứng tàu chuyên dụng giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái do hiệu suất sử
dụng tàu thấp hơn.
PVS đã trúng thầu Hợp đồng đóng mới và cung cấp dịch vụ vận hành 8 tàu dịch
vụ cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). PVS thực hiện khâu kiểm tra kỹ
thuật cuối cùng để có thể tiến hành bàn giao cả 8 tàu dịch vụ phục vụ dự án nhà
máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tính đến thời điểm cuối tháng 3. Do đó, kết quả kinh
doanh tích cực tại mảng hoạt động này sẽ được phản ánh bắt đầu từ Q2/2017.

Doanh thu cung ứng,
quản lý, vận hành khai

814

thác kho nổi
FSO/FPSO

0,3% Hoạt động này tương đối ổn định do mức giá sẽ cố định trong khoảng 10 năm,
do đó chúng tôi ước tính doanh thu tương đương Q4/2016.
Tuy nhiên chúng tôi lưu ý hoạt động này có thể bị ảnh hưởng bắt đầu từ nửa
cuối năm 2017 do hợp đồng FPSO Lam Sơn sớm kết thúc trước thời hạn. Ngày
05/04/2017, PVS đã có văn bản chính thức số 419/DVKT-VP thông báo chấm
dứt hợp đồng cho thuê tầu FPSO Lam Sơn trước thời hạn vào ngày 30/06/2017.
Năm 2016, FPSO Lam Sơn đóng góp khoảng 306 tỷ đồng cho PVS, chúng tôi
ước tính việc này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của PVS từ khoảng 35 – 45 tỷ
đồng.
Do phá vỡ quy định hợp đồng trước thời hạn, công ty điều hành chung Lam Sơn
(LSJOC) sẽ phải đền bù cho PVS một khoản phí chấm dứt hợp đồng trước thời
hạn. Mức phí chấm dứt hợp đồng sớm ước tính vào khoảng 230 triệu USD, sẽ
giúp PVS chi trả các khoản nợ tồn đọng khi thực hiện dự án FPSO Lam Sơn.

Doanh thu dịch vụ cơ

1.294

khí dầu khí

(45%) PVS sẽ tiếp tục thực hiện các gói thầu dự án như Daman – Phase 2, dự án Sư
tử trắng, dự án Cá rồng đỏ - FPSO, dự án xử lý khí GPP Cà Mau, dự án Nhà
máy NPK/NH3 DPM, dự án nhiệt điện Long Phú. Theo PVS, khối lượng dự án
dự kiến ghi nhận trong năm 2017 vào khoảng 6.000 tỷ, giảm 35% so với năm
ngoái. Trên cơ sở đó, chúng tôi ước tính doanh thu mảng dịch vụ cơ khí dầu khí
khoảng 1.294 tỷ đồng.

Doanh thu dịch vụ vận

441

117% Các dịch vụ này chủ yếu cung cấp cho các công trình biển đang vận hành và lắp

chuyển, lắp đặt, đấu

đặt đấu nối các dự án mới. Chúng tôi giả định mảng kinh doanh này đạt mức

nối, vận hành sửa
chữa bảo dưỡng các

tương đương Q4/2016, khoảng 441 tỷ đồng.

công trình dầu khí
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Doanh thu dịch vụ căn

456

38% Chúng tôi giả định mảng kinh doanh này tương đương Q4/2016, khoảng 456 tỷ

cứ cảng dầu khí
Doanh thu dịch vụ

đồng.
123

(28%) Diễn biến giá dầu vẫn chưa thực sự khả quan trong Q1/2017, không chênh lệch

thăm dò khảo sát địa
chấn

nhiều với mức trung bình tương đương với Q4/2016, do đó chúng tôi ước tính
doanh thu mảng dịch vụ thăm dò khảo sát địa chấn vào khoảng 123 tỷ đồng,
tương đương Q4/2016.

Tổng Doanh thu

3.291

Giá vốn

3.068

Lợi nhuận sau thuế

(25%)
Chúng tôi giả định mức biên lợi nhuận các hoạt động của PVS sẽ vẫn duy trì
tương đương so với năm 2016, ngoại trừ hoạt động thăm dò khai thác dự báo
mức biên sẽ được cải thiện khi giá dầu đạt ngưỡng trung bình khoảng 58
USD/bbl trong năm 2017.

178

Dự báo 2017
PVS đặt kế hoạch 2017 với doanh thu 13.000 tỷ đồng và 560 tỷ đồng, giảm tương
ứng 30,6% về doanh thu và giảm 34,7% về lợi nhuận so với năm 2016. EPS đạt
1.254 đồng/cổ phiếu. Theo chúng tôi, kế hoạch này là tương đối thận trọng. Với
dự báo giá dầu trung bình đạt ngưỡng 58 USD/bbl, chúng tôi dự báo PVS có thể
đạt được 15.621 tỷ đồng doanh thu và 871 tỷ đồng lợi nhuận.
 Đối với mảng dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng, PVS đã trúng thầu Hợp
đồng đóng mới và cung cấp dịch vụ vận hành 8 tàu dịch vụ cho dự án
lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Kết quả kinh doanh dự báo sẽ được cải
thiện từ Q2/2017 sau khi 8 tàu dịch vụ trên đi vào hoạt động.
 Mảng dịch vụ FSO, FPSO có thể bị ảnh hưởng nhẹ do hợp đồng kết thúc
trước thời hạn từ công ty điều hành chung Lam Sơn. Tuy nhiên PVS có
thể nhận được một khoản phí chấm dứt hợp đồng sớm, đây cũng không
phải là mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao, do đó mức độ ảnh hưởng
không lớn.
 Đối với mảng cơ khí dầu khí, khối lượng dự án dự kiến ghi nhận trong
năm 2017 theo thông tin từ PVS khoảng 6.000 tỷ, giảm khoảng 35% yoy.
Đây là nguyên nhân chính làm giảm doanh thu PVS trong năm 2017. Tuy
nhiên, với biên lợi nhuận gộp khá thấp, nên việc giảm này không tác
động đáng kể đến lợi nhuận của PVS trong năm 2017.
 Chúng tôi cũng giả định trong năm 2017 PVS hoàn nhập 180 tỷ đồng từ
chi phí bảo hành dự án, thấp hơn so với mức 275 tỷ năm trước.

 Với kỳ vọng giảm lỗ từ mảng khảo sát địa chấn địa chất, doanh thu các
mảng có biên lợi nhuận gộp cao như cung ứng tàu chuyên dụng, căn cứ
cảng dầu khí dự báo tăng, biên lợi nhuận gộp của PVS sẽ được cải thiện
trong năm 2017, đạt 5%, cao hơn 0,9 điểm% so với cùng kỳ, là nguyên
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nhân chính giúp lợi nhuận dự báo lợi nhuận sau thuế đạt 871 tỷ đồng,
tăng nhẹ 1,5% yoy. EPS dự báo đạt 1.951 đồng/cổ phần.

Khuyến nghị đầu tư
Với EPS 2017 dự báo đạt 1.951 đồng/cổ phần thì PVS đang giao dịch ở mức
P/E khá hấp dẫn, khoảng 8,6 lần. Ngoài ra, quan sát mối tương quan giữa giá
cổ phiếu và chỉ số P/E của PVS thường bám sát nhau trong các năm trước đây
(2012-2015). Tuy nhiên, khoảng cách đang được giãn ra kể từ đầu năm 2016,
nguyên nhân là do lợi nhuận của PVS bị sụt giảm trong khi giá cổ phiếu vẫn đi
ngang. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư vẫn chấp nhận vùng giá hiện tại của PVS
dù yếu tố cơ bản của doanh nghiệp có đang đi xuống do ảnh hưởng bởi giá dầu.
Về tương quan giữa P/E của PVS so với giá dầu, chúng tôi nhận thấy vẫn diễn
biến tương quan sát nhau.
Giá cổ phiếu PVS v.s P/E

P/E v.s Giá dầu
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Về tương quan giữa giá cổ phiếu và giá dầu, giá dầu hiện tại đã tăng gần 80%
so với vùng đáy tại thời điểm đầu năm 2016 trong khi giá cổ phiếu PVS mới chỉ
tăng khoảng 18%. Trong khi khảo sát ảnh hưởng của giá dầu tới biện lợi nhuận
gộp của PVS chúng tôi thấy có độ trễ ~1 năm. Giá dầu bình quân 2016 ở mức
43,8 USD/thùng, giá dầu bình quân quý 1/2017 vào khoảng 52,1 USD/thùng và
dự báo cả năm dao động quanh mức 58 USD/thùng. Như vậy, kết quả kinh
doanh của PVS cũng sẽ được kỳ vọng tốt hơn vào thời điểm cuối năm 2017 khi
mà các hợp đồng có thể được ký kết lại.
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Giá cổ phiếu v.s Giá dầu
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Về dài hạn, giá dầu được dự báo sẽ khó có thể quay lại mức thấp như của năm
2016 trong khi giá của PVS được thị trường chấp nhận trong mặt bằng bình quân
2016 khoảng 17.750 đồng/cổ phần ±2.050 đồng độ lệch chuẩn. Điều này cũng
đồng nghĩa với việc vùng giá hiện tại của PVS được xem là ít rủi ro trong khi có
thể kỳ vọng vào kết quả kinh doanh trở nên tích cực hơn vào cuối năm 2017 và
các năm tới. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM cho mục đích đầu
tư dài hạn đối với cổ phiếu PVS.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Phan Thùy Trang xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất cả
những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không
đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là
quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm
mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ 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 những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Nguyễn Xuân Bình

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

nguyenxuanbinh@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Thị Hải Yến

Bạch Ngọc Thắng

Ngân hàng, Bảo hiểm

Hàng hóa tiêu dùng

Kinh tế trưởng

nguyenthuha@baoviet.com.vn

nguyenthihaiyenB@baoviet.com.vn

bachngocthang@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Thép, Phân bón, Điện

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

chethimaitrang@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Phan Thùy Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Đức Anh

Cao su tự nhiên, Mía đường

Ô tô & Phụ tùng

Chiến lược thị trường

phanthuytrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranducanh@baoviet.com.vn

Định Thị Thu Thảo

Hà Thị Thu Hằng

Trần Xuân Bách

Cảng biển & Logistics

Dệt may

Phân tích kỹ thuật

dinhthithuthao@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Thái Anh Hào

Công nghệ thông tin

Hạ tầng nước

nguyentiendungbvsc@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

 Tel: (84 4) 3 928 8080

 Tel: (84 8) 3 914 6888

