
TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: SJD (HSX) 

CTCP   Thủy điện Cần Đơn    

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 SJD báo cáo KQKD Q2/20 với doanh thu thuần đạt hơn 70 tỷ đồng giảm 14% qoq; 

LNST công ty mẹ đạt 19 tỷ đồng giảm 17% qoq so với cùng kì. Việc kết quả kinh 
doanh quý 2 của SJD kém tích cực là do thời tiết ít mưa, tình trạng El Nino quay trở 
lại trong năm 2019 làm giảm lượng nước về các hồ chứa đã gây ảnh hưởng đến hiệu 
suất phát điện của các nhà máy giảm. Ngoài ra, trong kì doanh nghiệp cũng đã bảo 
dưỡng và nâng cấp các thiết bị tại các nhà máy thủy điện Ry Ninh II và Nà Lơi khiến 
sản lượng điện sản xuất giảm đáng kể. 

 Về KQKD: có  thể thấy KQKD của SJD nói riêng và nhóm thủy điện nói chung bị ảnh 

hưởng tiêu cực bởi tình trạng nắng nóng,hạn hán kéo dài trong 6 tháng đầu năm 
2020. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ được cải thiện từ quý 3 do mùa mưa tới sẽ giúp 
các doanh nghiệp bù đắp được khoản thiếu hụt sản lượng trong những quý đầu năm. 
Ngoài ra, tình hình lũ lụt tại phía Nam Trung Quốc cũng sẽ tác động tích cực tới các 
vùng hạ nguồn như Việt Nam đặc biệt là các hồ thủy điện phía Bắc. 

 SJD hiện đang vận hành 4 nhà máy thủy điện tại Bình Phước và Đắc Lắc (Cần Đơn, 

Ny Rinh II, Nà Lơi, Hà Tây) với tổng công suất là 115 MW - đây là mức trung bình 
trong nhóm thủy điện, nhưng vị trí của các nhà máy thủy điện thuận lợi nên có hiệu 
suất hoạt động cao hơn. 

 Tình hình tài chính lành mạnh cũng là một điểm cộng đối với SJD so với các doanh 

nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, tỷ lê cổ tức duy trì đều và khá cao khoảng 25% bằng 
tiền và kế hoạch 22% cho năm 2020. 

 Triển vọng dài hạn: Do đặc thù địa hình nhiều sông ngòi như ở nước ta, sản 

lượng điện từ thủy điện luôn chiếm tỷ trọng cao khoảng gần 40%,với chi phí rẻ hơn 
hẳn so với điện than và khí. Việc nhu cầu điện luôn tăng qua mỗi năm giúp nhóm 
thủy điện được hưởng lợi về dài hạn. 

RỦI RO ĐẦU TƯ 

 Rủi ro thị phần: Khi thị trường bán lẻ điện được vận hành thí điểm vào năm 2021 sẽ 

khiến các doanh nghiệp thủy điện, nhiệt điện than và khí cạnh tranh mạnh mẽ hơn  

trong khi giá hợp đồng bán điện của nhóm thủy điện thường thấp hơn nhóm nhiệt 

điện than và khí. 

 Rủi ro thời tiết: việc biến  đổi biến động ngày càng báo động, tình trang nắng nóng và 

hạn hán kéo dài và bất thường ảnh hưởng rất tiêu cực  tới sản lượng điện thương 

phẩm của các doanh nghiệp thủy điện đặc biệt là tại khu vực đồng bằng sông Cửu 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 Thanh khoản cổ phiếu SJD mặc dù khá 

khiên tốn (30,000 – 40,000 cp khớp lệnh/

phiên) nhưng ổn định và cao hơn hẳn so 

với hầu hết các cổ phiếu thủy điện trên sàn.  

 Chỉ báo MFI hướng xuống cho thấy dòng 

tiền yếu, chỉ báo MACD chưa có tín hiệu rõ 

ràng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (30/07/2020) P/E  P/B  

SJD Điện—Thủy điện 68.998.620 17.100 8,31 1,45 

ĐÁNH GIÁ: Trung lập 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, mà chúng tôi có thể cập nhật bằng nỗ lực tối đa của 
mình. Do vậy, báo cáo chỉ nhằm mục đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Trong thực tế, giao dịch 
có thể phát sinh tùy theo thỏa thuận của các bên mua/bán và chúng tôi không chịu trách nhiệm do việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất 
kỳ mục đích sử dụng nào liên quan đến báo cáo này. 


