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Outperform

Khuyến nghị
Giá mục tiêu (VNĐ/CP)

65.663

Giá thị trường (29/03/2022)

56.400
16,42%

Lợi nhuận kỳ vọng

THÔNG TIN CỔ PHIẾU
Sàn giao dịch

HSX

Khoảng giá 52 tuần

47.600-63.400
71.661 Tỷ VNĐ

Vốn hóa
SL cổ phiếu lưu hành

1.270.592.235

KLGD bình quân 10 ngày

1.577.550

% sở hữu nước ngoài

16,98%

Room nước ngoài

20%

Giá trị cổ tức/cổ phần

1.200

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

2,1%

Beta

0,9

DIỄN BIẾN GIÁ
VNĐ/CP
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0,9%

-8,3%

4,8%

4,6%

-1,8%

0,8%

0,2%

10,6%

Chuyên viên phân tích
Lê Hoàng Phương
(84 24) 3928 8080 ext. 205
lehoangphuong@baoviet.com.vn

Hội đồng cổ đông bất thường hé lộ một số thông tin về hoạt động
của doanh nghiệp trong thời gian tới
Vào ngày 29/03/2022, PLX đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2022 để bầu ra thành viên Hội đồng Quản trị và ban Kiểm Soát Tập đoàn nhiệm
kỳ 2021 – 2026, chỉa sẻ của ban chủ tọa trong phần Q&A cũng hé lộ 1 số thông
tin về định hướng và hoạt động của tập đoàn xăng dầu Việt Nam trong năm 2022.
• Bắt đầu từ quý 2, PLX sẽ tăng cường nhập khẩu xăng dầu để bù đắp lượng
dầu thiếu hụt do việc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm hiệu suất lọc hóa dầu.
Tuy nhiên, Hội đồng quản trị kỳ vọng rắc rối về tài chính mà nhà máy lọc
dầu Nghi Sơn gặp phải có thể được giải quyết trong tháng 05/2022.
• Khi được hỏi về tiến độ thoái vốn của PLX tại 2 doanh nghiệp là PG Bank
(PGB) và Pjico, ban chủ tọa có 1 số chia sẻ như sau:
o Đối với trường hợp của PGB, tuần trước, nhóm đại diện vốn của tập
đoàn đã họp với Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước dưới sự chủ trì của
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái để đưa ra các lộ trình và giải pháp thoái
vốn tại PGB. Hiện tại tập đoàn đang chờ văn bản chỉ đạo từ phía Ủy
Ban trước khi báo cáo Ngân Hàng Nhà Nước để thực hiện việc thoái
vốn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thành viên ban chủ
tọa thể hiện sự lạc quan về khả năng PLX sẽ hoàn tất thoái vốn tại
PGB trong năm 2022.
o Còn đối với trường hợp của Pjico thì ban lãnh đạo tập đoàn cũng
đang chờ đợi văn bản chỉ đạo từ Ủy Ban Quản Lý Vốn.

Kết quả kinh doanh năm 2022 dự kiến hồi phục nhờ sự mở cửa trở
lại của nền kinh tế.
Trong năm 2022, cùng với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế chúng tôi kỳ vọng
sản lượng tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu của PLX nhìn chung sẽ có sự tăng
trưởng mạnh mẽ trở lại.
• Chúng tôi kỳ vọng tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu của PLX
sẽ tăng trưởng ít nhất 20% so với năm 2021 do nền kinh tế nhiều khả năng
sẽ không phải chịu rủi ro giãn cách xã hội như thời điểm quý 3 năm 2021
dẫn đến nhu cầu đi lại phục hồi mạnh. Thêm vào đó, việc nối lại hoàn toàn
hoạt động bay quốc tế kể từ ngày 15/03, cũng sẽ giúp cho sản lượng tiêu
thụ nhiên liệu bay Jet A1 hồi phục trong năm nay.
• Việc giá dầu hồi phục mạnh và neo ở vùng 100 USD/thùng đã và đang có
tác động tích cực lên doanh thu của doanh nghiệp. Việc xung đột vũ trang
giữa Nga và Ukraine nói riêng và sự đối đầu giữa NATO và Nga nói chung
vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sẽ tiếp tục hỗ trợ cho vùng giá dầu hiện tại.
Ở chiều ngược lại, việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất điều hành
trên thế giới cũng như việc Mỹ đang có động thái thúc đẩy các đồng minh
có năng lực sản xuất các sản phẩm dầu khí gia tăng sản lượng, được kỳ
vọng sẽ là những yếu tố sẽ kìm hãm đà tăng của giá dầu. Với những yếu
tố như trên, chúng tôi kỳ vọng giá dầu trong năm 2022 sẽ có biến động
mạnh trong vùng từ 100 – 130 USD/thùng. Điều này có thể sẽ tạo áp lực
lên công tác quản lý hàng tồn kho cũng như gia tăng tác động của việc thiếu
hụt xăng dầu sản xuất nội địa lên kết quả kinh doanh của PLX. Mặc dù vậy
việc nghị định 95/2021/ND-CP có hiệu lực từ ngày 02/01/2022 – điều chỉnh
chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 xuống còn 10 ngày cũng sẽ phần nào
giúp giảm áp lực cho doanh nghiệp.
• Với giả định giá dầu sẽ giao động quanh vùng 100 USD/thùng trong năm
2022, chúng tôi dự báo doanh thu năm 2022 của doanh nghiệp đạt 225.198
tỷ VNĐ – tăng +33,16% YoY, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ - không
tính đến lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi PG Bank, đạt 4.233,07 tỷ VNĐ –
tăng +49,58% YoY.

Dự báo kết quả kinh doanh quý 1/2022
Mặc dù giá dầu tăng mạnh trong quý 1/2022 được dự báo sẽ có tác động tích
cực lên doanh thu của doanh nghiệp trong quý này, nhưng như đã trình bày ở
trên, việc này cũng sẽ tạo tác động tiêu cực đến hoạt động quản lý hàng tồn kho
của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc giá dầu hạ nhiệt sau khi tiếp cận vùng 130
USD/thùng trong tháng 3 đã phần nào giảm bớt áp lực này.
• Doanh thu quý 1/2022 dự báo đạt 52.576,47 tỷ VNĐ – tăng +37.47% YoY.
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.381,68 tỷ VNĐ – tăng
+116.61% YoY.
Hình 1: Dự báo kết quả kinh doanh quý PLX giai đoạn 2022-2024:
PLX
Doanh thu thuần (Tỷ VNĐ)
Sản lượng xăng dầu tiêu thụ (triệu m3)

FY22

FY23

FY24

225.198,68

222.642,44

239.336,37

11,527

12,045

12,587

18.503,24

18.556,24

20.679,96

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ VNĐ)

6.350,39

5.815,79

7.778,11

Lợi nhuận ròng (Tỷ VNĐ)

4.233,07

3.800,29

5.313,27

33,16%

-1,14%

7,50%

Lợi nhuận gộp (Tỷ VNĐ)

Doanh thu thuần, YoY
Sản lượng tiêu thụ, YoY

20,00%

4,5%

4,5%

Lợi nhuận gộp, YoY

45,62%

0,29%

11,44%

Lợi nhuận trước thuế, YoY

48,14%

-10,56%

37,80%

Lợi nhuận ròng, YoY

33,16%

-10,22%

39,81%

BLN gộp %

8,22%

8,33%

8,64%

BLN ròng%

1,88%

1,71%

2,22%

Nguồn: Dữ liệu Công ty; BVSC dự báo

Khuyến nghị: Outperform; giá mục tiêu 65.663 đ/cp (Upside: 16,42%)
BVSC khuyến nghị Outperform đối với PLX, với giá mục tiêu được xác định bằng
phương pháp DCF là 65.663 đồng/cp. Đây là mức giá được xác định, với giả định
với kết quả kinh doanh hồi phục cùng với bối cảnh chung của nền kinh tế PLX sẽ
thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 30% mệnh giá và chưa tính đến lợi
nhuận tài chính PLX có thể thu được từ thương vụ thoái vốn tại PG Bank và việc
giảm tỷ lệ sở hữu tại Pjico.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Lê Hoàng Phương, 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
Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtien.dung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Công nghệ, Cảng biển

Ngân hàng, Tiện ích công cộng

Phân tích kỹ thuật

hoangbaongoc@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Trương Sỹ Phú

Hoàng Thị Minh Huyền

Hàng không, Tài chính

Hàng tiêu dùng, CNTT

Chuyên viên vĩ mô

dolongkhanh@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

hoangthiminhhuyen@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Ngô Trí Vinh

Lê Hoàng Phương

VLXD, BĐS, Cao su tự nhiên

Bán lẻ, Dệt may, Chứng khoán

Chiến lược thị trường

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Trần Đăng Mạnh

Nông nghiệp, Tiện ích cộng đồng

Công nghiệp, Vật liệu cơ bản, Ngân hàng

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng
Thép, Phân bón, Dầu khí
nguyenduchoang@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 08 Lê Thái Tổ, 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

