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Việt Nam có tiềm năng năng lượng mặt trời lớn
Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về nguồn năng lượng mặt trời. Theo kết
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quả nghiên cứu đánh giá sơ bộ của Chương trình Trợ giúp năng lượng MOIT/GIZ
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thì tổng tiềm năng kinh tế của các dự án điện mặt trời trên mặt đất, nối lưới tại
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Việt Nam khoảng 20 Gigawatt (GW), trên mái nhà từ 2 đến 5 GW.
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GEG là doanh nghiệp tiên phong và đang dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng mặt
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tiên ở Việt Nam là Phong Điền (48 MWp) và Krông Pa (69 MWp). Danh mục đầu
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tư điện mặt trời của GEG lên tới 17 dự án trong đó có 2 dự án đã vận hành thương
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mại, 2 dự án dự kiến sẽ vận hành thương mại trong Quý 2/2019 và 4 dự án khác
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trong năm 2019. Tổng công suất lắp đặt các dự án của GEG lên tới 817 MWp với
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tổng số vốn đầu tư là 731 triệu USD. Việc triển khai và đưa những dự án này vận

20,000

1,000,000
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Mảng thủy điện: Sở hữu 14 nhà máy và không còn nợ vay
GEG đang sở hữu 14 dự án thủy điện với tổng công suất 84 MW. Các nhà máy
của GEG đều là nhà máy nhỏ dưới 30MW và được hưởng cơ chế chi phí tranh
được với mức giá bán bình quân khoảng 1.100 VND/kWh. Theo chia sẻ của ban
lãnh đạo thì các nhà máy thủy điện của GEG đang có hoạt động ổn định ở mức
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cao, không còn nợ vay và cơ bản đã khấu hao hết khoảng 50%. BVSC đánh giá
những nhà máy thủy điện này là những tài sản tốt, có thể hoạt động trong dài hạn
và tạo ra dòng tiền tốt cho GEG.
Quan điểm đầu tư
Ban lãnh đạo công ty dự kiến doanh thu và lợi nhuận của GEG sẽ có bước tăng
trưởng đột phá trong năm 2019 nhờ việc đưa vào vận hành các nhà máy năng
lượng mặt trời. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GEG sẽ dự kiến đạt lần lượt
là 930 tỷ (+66,1% yoy) và 240 tỷ (+65,8% yoy) tương đương với EPS là 1.174,17
VND/CP. GEG là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, sở
hữu danh mục dự án lớn đảm bảo tăng trưởng trong những năm tới. Bên cạnh
đó, GEG cũng sở hữu 14 nhà máy thủy điện với tổng công suất lên tới 84 MW

Chuyên viên phân tích

giúp tạo ra dòng tiền ổn định cho GEG. Tuy nhiên, trong ngắn hạn mảng thủy điện

Lê Thanh Hòa

có thể giảm do tác động của hiện tượng El Nino. Cùng với đó, năng lượng mặt

(84 8) 3914.6888 ext 257

trời là một ngành rất mới ở Việt Nam và BVSC sẽ cần theo dõi thêm kết quả hoạt

lethanhhoa@baoviet.com.vn

động của của nhà máy năng lượng mặt trời trong thời gian tới.
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Việt Nam có tiềm năng năng lượng mặt trời lớn
Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về nguồn năng lượng mặt trời. Theo kết quả nghiên cứu
đánh giá sơ bộ của Chương trình Trợ giúp năng lượng MOIT/GIZ thì tổng tiềm năng kinh tế của
các dự án điện mặt trời trên mặt đất, nối lưới tại Việt Nam khoảng 20 Gigawatt (GW), trên mái
nhà từ 2 đến 5 GW.
Tiềm năng năng lượng mặt trời

Vùng

Số giờ
nắng/năm

Đông Bắc

1,600-1,750

Tây Bắc

1,750-1,800

Bắc Trung Bộ

1,700-2,000

Miền Nam
Tây Nguyên, duyên hải
trung bộ và nam bộ

Đánh giá
Không tiềm
năng
Không tiềm
năng

Bức xạ
(kWh/m2/day)

Đánh giá

3.3-4.1

Trung bình

4.1-4.9

Trung bình

Tiềm Năng

4.6-5.2

Tốt

2,200-2,500

Rất tiềm năng

4.3-4.9

Rất tốt

2,000-2,600

Rất tiềm năng

4.9-5.7

Rất tốt
Nguồn: GEG

Bản đồ Bức xạ

Nguồn: Worldbank
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Tính tới thời điểm cuối năm 2018, có khoảng 23 dự án điện mặt trời đã được khởi công xây
dựng với tổng công suất lắp đặt là 1,89 GW. Trong đó có một số nhà máy đã đi vào hoạt động
như: Nhà máy Điện mặt trời TTC Phong Điền (48 MWp), Nhà máy Điện mặt trời TTC Krông Pa
(69 MWp) và Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 (63 MWp). Đến thời điểm 30/06/2019 khi 23 dự
án đã khởi công vào cuối năm 2018 đi vào hoạt động thì tổng công suất điện mặt trời mới chỉ
đạt khoảng 10% tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời và còn tiềm năng rất lớn để phát triển.

GEG: doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng mặt trời
GEG là doanh nghiệp tiên phong và đang dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời ở Việt
Nam với việc đầu tư và vận hành hai nhà máy năng lượng mặt trời đầu tiên ở Việt Nam là Phong
Điền (48 MWp) và Krông Pa (69 MWp). Theo chia sẻ của Doanh nghiệp, doanh thu bình quân
của hai nhà máy này lần lượt là 350 triệu/ngày và 601 triệu/ngày. 2 nhà máy này được miễn
thuế trong 4 năm đầu và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo. Dự kiến lợi nhuận sau thuế của
2 nhà máy này trong năm 2019 lần lượt là 30 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.
Một số thông tin về 2 nhà máy điện mặt trời của GEG
Phong Điền - Huế

Krông Pa - Gia Lai

Vận hành thương mại

Tháng 10/2018

Vận hành thương mại

Tháng 12/2018

Công suất lắp đặt

48MWp~35MW

Công suất lắp đặt

69MWp~49MW

Tổng vốn đầu tư (triệu)

41 triệu USD

Tổng vốn đầu tư (triệu)

56 triệu USD

Sản lượng thương mại
dự kiến

60 triệu kWh/năm

Sản lượng thương mại
dự kiến

103 triệu kWh/năm

Số tấm pin mặt trời

145.550 tấm

Số tấm pin mặt trời

209.100 tấm

Doanh thu dự kiến

6 triệu USD/năm

Doanh thu dự kiến

10 triệu USD/năm

Giá bán trong 20 năm

9,35 cent/kWh

IRR
Diện tích
Giảm khí thải CO2

16%
45 ha
20.503 tấn/năm

Giá bán trong 20 năm
IRR
Diện tích
Giảm khí thải CO2

9,35 cent/kWh
16%
76 ha
29.000 tấn/năm
Nguồn: GEG

Danh mục đầu tư điện mặt trời của GEG lên tới 17 dự án trong đó có 2 dự án đã vận hành
thương mại, 2 dự án dự kiến sẽ vận hành thương mại trong Quý 2/2019 và 4 dự án khác trong
năm 2019. Tổng công suất lắp đặt các dự án của GEG lên tới 817 MWp với tổng số vốn đầu tư
là 731 triệu USD. Việc triển khai và đưa những dự án này vận hành thương mại sẽ giúp cho
GEG tăng trưởng trong những năm tới.
Ngành năng lượng của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) đang có 800 nhân viên làm việc
trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, trong đó có 50% là nhân viên kỹ thuật. Theo chia sẻ từ Ban
lãnh đạo, sau một thời gian dài cộng tác với các tổng thầu hàng đầu thế giới, TTC và GEG đã
thu được những kinh nghiệm triển khai dự án và tiến tới tự triển khai các dự án năng lượng mặt
3
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trời, từ đó có thể giúp GEG tiết kiệm chi phí triển khai khoảng 1-2 tỷ đồng/1 MW. GEG cũng sở
hữu đội ngũ vận hành nhà máy năng lượng mặt trời lành nghề và dự kiến có thể triển khai dịch
vụ vận hành nhà máy năng lượng mặt trời trong tương lai

Ưu đãi đầu tư năng lượng mặt trời có thể giảm
Bộ Công thương đã công bố dự thảo về biểu giá mua điện mặt trời đối với các dự án hòa lưới
điện từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/06/2020. Theo đó, mức giá điện mặt trời mặt đất Vùng I
là 9,2 cent, Vùng II là 7,91 cent, Vùng III là 7,09 cent và Vùng IV là 6,67 cent. Như vậy, chỉ có
biểu giá bán điện cho Vùng I xấp xỉ với mức ưu đãi của các dự án phát điện trước ngày
30/06/2019, còn các vùng còn lại đều có mức giảm đáng kể. Biểu giá này có thể sẽ được điều
chỉnh theo hướng giảm dần trong giai đoạn từ 1/7/2020 đến ngày 30/6/2021.
GEG tạo ra lợi thế lớn khi đã nhanh chóng đưa 2 nhà máy vào vận hành thương mại và tiếp tục
đưa thêm 2 nhà máy vận hành thương mại trong Quý 2/2019 và từ đó được hưởng ưu đãi đầu
tư ở mức cao với giá bán điện ở mức cao.

Mảng thủy điện: Sở hữu 14 nhà máy và không còn nợ vay
GEG đang sở hữu 14 dự án thủy điện với tổng công suất 84 MW. Các nhà máy của GEG đều
là nhà máy nhỏ dưới 30MW và được hưởng cơ chế chi phí tranh được với mức giá bán bình
quân khoảng 1.100 VND/kWh.
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nhà máy
Ayun Hạ
ĐăkPiHao 1
ĐăkPiHao 2
Kênh Bắc
Ayun Thượng
H'Chan
H'Mun
Đa Khai
Thượng Lộ
Ia Đrăng 1
Ia Đrăng 2
Ia Đrăng 3
Ia Meur 3
Ia Púch 3

Năm vận
hành
2001
2014
2008
1994
2011
2006
2010
2010
2015
2003
2002
2005
2005
2009

Chi nhánh

Công suất (MW)

Ayun Hạ

18

MangYang

40,2

Lâm Đồng
Thừa Thiên Huế

8,1
6

ChưPrông

11,8

Nguồn: GEG
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Sản lượng điện thương phẩm thủy điện (triệu kWh)
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Nguồn: GEG

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo thì các nhà máy thủy điện của GEG đang có hoạt động ổn định
ở mức cao, không còn nợ vay và cơ bản đã khấu hao hết khoảng 50%. BVSC đánh giá những
nhà máy thủy điện này là những tài sản tốt, có thể hoạt động trong dài hạn và tạo ra dòng tiền
tốt cho GEG.

Quan điểm đầu tư
Ban lãnh đạo công ty dự kiến doanh thu và lợi nhuận của GEG sẽ có bước tăng trưởng đột phá
trong năm 2019 nhờ việc đưa vào vận hành các nhà máy năng lượng mặt trời. Doanh thu và lợi
nhuận sau thuế của GEG sẽ dự kiến đạt lần lượt là 930 tỷ (+66,1% yoy) và 240 tỷ (+65,8% yoy)
tương đương với EPS là 1.174,17 VND/CP. GEG là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực
năng lượng mặt trời, sở hữu danh mục dự án lớn đảm bảo tăng trưởng trong những năm tới.
Bên cạnh đó, GEG cũng sở hữu 14 nhà máy thủy điện với tổng công suất lên tới 84 MW giúp
tạo ra dòng tiền ổn định cho GEG. Tuy nhiên, trong ngắn hạn mảng thủy điện có thể giảm do
tác động của hiện tượng El Nino. Cùng với đó, năng lượng mặt trời là một ngành rất mới ở Việt
Nam và BVSC sẽ cần theo dõi thêm kết quả hoạt động của của nhà máy năng lượng mặt trời
trong thời gian tới.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2015

2016

2017

2018

Doanh thu thuần

354

431

539

560

Giá vốn

157

213

227

257

Lợi nhuận gộp

197

219

312

303

Doanh thu tài chính

34

27

18

19

Chi phí tài chính

41

46

25

41

Lợi nhuận sau thuế

93

95

154

145

2015

2016

2017

2018

89

68

223

609

108

121

75

110

10

16

26

25

1.218

1.164

1.107

2.872

1

0

0

0

Tổng tài sản

1.885

1.552

1.659

4.359

Nợ ngắn hạn

205

135

103

527

Nợ dài hạn

518

266

237

1.425

Vốn chủ sở hữu

1.162

1.151

1.318

2.407

Tổng nguồn vốn

1.885

1.552

1.659

4.359

2015

2016

2017

2018

4,6%

21,7%

25,0%

3,8%

21,9%

2,6%

61,7%

-5,9%

Lợi nhuận gộp biên (%)

55,6%

50,7%

57,8%

54,2%

Lợi nhuận thuần biên (%)

26,2%

22,0%

28,5%

25,9%

ROA (%)

5,2%

5,5%

9,6%

4,8%

ROE (%)

9,6%

8,2%

12,5%

7,8%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

0,38

25,8%

20,5%

44,8%

Tổng nợ/Tổng vốn chủ sở hữu (%)

0,62

34,8%

25,8%

81,1%

1.244

1.276

1.584

745

15.599

15.447

13.575

12.398

Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)
Tiền & khoản tương đương tiền
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản cố định hữu hình
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu (%)
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (%)
Chỉ tiêu sinh lời

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
EPS (đồng/cổ phần)
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Lê Thanh Hòa, 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 địnhtrong 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

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtien.dung@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenthuha@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Thép, Phân bón, Điện

Điện

Phân tích kỹ thuật

chethimaitrang@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Trương Sỹ Phú

Công nghệ thông tin

Ô tô & Phụ tùng, Dệt may

nguyentiendung@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Thái Anh Hào

Cao su tự nhiên, Dầu Khí

Hạ tầng, Nước

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Ngô Trí Vinh

Dược, Thủy sản

Hàng tiêu dùng

phamleanthuan@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn
Trần Đăng Mạnh
Xây dựng
trandangmanh@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888

