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BÁO CÁO NGẮN: PVS (HNX) 
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 
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Ngắn & Dài hạn: Khả quan 

  

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (19/05/2022) P/E  P/B  ROE ROA 

PVS Dầu khí 477.966.290 28.300 20,08 1,13 5,25% 2,73 

  Chỉ tiêu ngành     28,65 0,96 3,93% 2,01% 

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 PTSC được đánh giá là Tổng Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật 

dầu khí tại Việt Nam. PTSC thị phần chiếm khoảng 90% dịch vụ tàu chuyên dụng phục vụ hoạt 

động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam. PTSC đang sở hữu, quản lý đội tàu dịch vụ 

dầu khí lớn nhất Việt Nam với tổng số 20 tàu. 

 Tình hình tài chính lành mạnh: lượng tiền dồi dào (chiếm 37,3% cơ cấu TTS), tỷ lệ đòn bẩy 

thấp (nợ vay ngắn và dài hạn tại 31/3/2022 là 1.230 tỷ đồng, chiếm gần 5% cơ cấu TTS). Công 

ty có lịch sử chi trả cổ tức bằng tiền khá đều đặn. Năm 2022, PVS dự kiến chi trả cổ tức 8% 

bằng tiền mặt. 

 Năm 2022, PVS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.000 tỷ đồng, giảm 32% so với thực 

hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 488 tỷ đồng, giảm 28%. Quý 

1/2022, PVS ghi nhận doanh thu đạt 3.769,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 250,29 tỷ đồng, 

lần lượt tăng 44,2% và 52,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công 

ty hoàn thành 51,3% kế hoạch lợi nhuận năm. 

 Về cơ cấu doanh thu, lĩnh vực DV cơ khí, đóng mới và xây lắp vẫn chiếm chủ đạo với 2.150 

tỷ đồng trong Quý 1/2022 (chiếm 52% cơ cấu doanh thu), sau đó đến lĩnh vực dịch vụ 

FSO/FPSO (526 tỷ đồng, chiếm 12,7%), lĩnh vực lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình 

dầu khí biển đóng góp 483 tỷ đồng (11,66%), tiếp đến là dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí & dịch vụ 

căn cứ cảng (9,31% & 8,29%). 

 Triển vọng khả quan:  

1) Triển vọng lợi nhuận ổn định từ hoạt động kho nổi FSO/FPSO: giá dầu tăng mạnh thời 

gian qua đã giúp cải thiện giá cho thuê kho nổi của PVS , đây cũng là mảng đóng góp thứ 2 

vào cơ cấu lợi nhuận của PVS trong Quý 1 (27% cơ cấu LNG, sau dịch vụ căn cứ cảng).  

2) Triển vọng phục hồi từ mảng hoạt động cơ khí dầu khí M&C: triển vọng mảng hoạt động 

này năm 2022 có thể phục hồi mạnh mẽ do năm 2021 Công ty đã trúng thầu các DA lớn ở 

nước ngoài như: DA Gallaf- gđ 3 & DA điện gió Hai Long 2 &3 ngoài khơi Đài Loan (đây là DA 

đầu tiên của PVS trong lĩnh vực năng lượng tái tạo). . 

3) Các Dự án lớn của ngành được triển khai: khi giá dầu neo ở mức cao, các Dự án lớn 

trong ngành được kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ như: Dự án Nam Côn Sơn giai đoạn 2 (Mỏ Sư tử 

trắng – giai đoạn 2), Dự án Lô B - Ô môn, Dự án Cá Voi xanh…, trong đó Dự án Lô B – Ô Môn 

có những dấu hiệu tích cực khi các DA ở khâu hạ nguồn được đẩy nhanh. Các DA này sẽ đem 

lại nhiều việc làm cho các Công ty thượng nguồn như PVS.  

Rủi ro : Rủi ro biến động giá dầu, rủi ro tỷ giá và rủi ro cạnh tranh. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 PVS đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mức 

giá 20, sau đó hồi phục lên và hiện giao dịch tại 

mức giá 28,2. 

 Thanh khoản của cổ phiếu đã giảm hơn 20% 

so với thời điểm cổ phiếu ở vùng đỉnh lịch sử. 

 Chỉ báo MACD đã cắt lên trên đường Signal 

nhưng vẫn nằm dưới đường Zero, chỉ báo RSI 

và MFI đã vượt lên trên vùng 50. 

 Giá cổ phiếu đang kiểm định lại vùng 

SMA200. 

 Chúng tôi đánh giá trong vòng 1 tháng tới cổ 

phiếu PVS sẽ điều chỉnh về vùng giá 25 – 26. 

Chỉ tiêu 2021 Q1/2022 

Doanh thu 14.198 3.769 

Lợi nhuận gộp 776 193 

LNST 677 250 

Biên lợi nhuận gộp 5,46% 5,11% 

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Chúng tôi đánh giá triển vọng  của PVS vẫn khá lạc quan . Giá cổ phiếu PVS đã sụt giảm từ đầu tháng 4/2022 do tác động chung của TTCK trong 

nuớc và hiện đã phục hồi trở lại. Duới góc độ kỹ thuật, chúng tôi đánh giá trong vòng 1 tháng tới, giá cổ phiếu PVS có thể có sự điều chỉnh sau một 

nhịp hồi phục. 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này đuợc thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn đuợc 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. 


