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PVS - TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

 

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS), tiền thân là Công ty Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí được thành lập năm 1993. Năm 2006, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt 

động là Công ty Cổ phần. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 4.779,66 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh 

chính là: Cung cấp Tàu dịch vụ chuyên ngành dầu khí; Căn cứ Cảng dịch vụ dầu khí; Dịch vụ kho nổi 

chứa, xử lý và xuất dầu thô (FSO/FPSO) ... PVS một đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc 

gia Việt Nam, PVS luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tập đoàn trong công tác sản xuất kinh 

doanh, đặc biệt được có cơ hội tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Việt Nam. PVS 

sở hữu xưởng cơ khí bảo dưỡng Diện tích 11.462 m² với các trang thiết bị, máy móc hiện đại, có thể 

sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp các dịch vụ hoán cải, nâng cấp, chế tạo các cấu kiện có kết cấu lên 

đến 500 tấn... 

PVS là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Việt Nam với 6 dịch vụ 

chính: (1) Khảo sát địa chấn, địa chất công trình và sửa chữa công trình ngầm bằng ROV5, (2) Tàu kỹ 

thuật dầu khí, (3) Căn cứ cảng, (4) Cơ khí và xây lắp, (5) Cung ứng tàu FSO/FPSO, (6) Lắp đặt và vận 

hành bảo dưỡng các công trình biển.  

Cơ cấu cổ đông lớn của PVS 

Tên Khối lượng Sở hữu Cập nhật 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 245.565.000 51,38 % 30/06/2019 

Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaCapital 26.220.922 5,87 % 10/06/2018 

VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 19.854.850 4,44 % 25/08/2015 

Vietnam Investment Property Holdings Limited 14.690.922 3,29 % 13/08/2018 

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 14.594.800 3,27 % 18/04/2012 
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KẾT QUẢ KINH DOANH 

Doanh thu tăng trưởng 

nhưng lợi nhuận sau 

thuế tăng nhờ khoản 

thu nhập khác 

Kết quả kinh doanh hợp nhất 2019: Tổng doanh thu đạt 17,050 tỷ đồng (+ 16.48% yoy), vượt 

31% kế hoạch năm, trong đó, doanh thu thuần đạt 16,968 tỷ đồng (+15.92% yoy), LNST đạt 

hơn 808 tỷ đồng (+41 % yoy), vượt hơn 44 % kế hoạch LNST. Mặc dù doanh thu thuần tăng 

trưởng so với cùng kì nhưng- lợi nhuận gộp lại tăng trưởng âm (- 19.77%) so với cùng kỳ, 

LNST có sự tăng trưởng mạnh trong kì là nhờ vào khoản thu nhập khác (hoàn nhập dự phòng 

bảo lãnh dự án). Cụ thể:  

 

 

 

Mảng chủ lực của PVS 

(1)  Dịch vụ cơ khí và xây lắp (M&C): ghi nhận 8,619 tỷ đồng doanh thu (+17,39 % yoy) 

– đây là mảng chủ lực đóng góp lớn trong tổng doanh thu của PVS chiếm 50.59 % tổng 

doanh thu. với đóng góp chủ yếu từ dự án Sao Vàng Đại Nguyệt. Mặc dù, doanh thu 

tăng nhưng biên lợi nhuận gộp lại giảm mạnh 2.06 % so với mức 10.04 % năm 2018 do 
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Khối lượng công việc từ 

các hợp đồng cũ đảm 

bảo doanh thu duy trì 

tăng trưởng đến 2022 

 

 

 

 

 

Kết quả kinh doanh ổn 

định nhờ các hợp đồng 

dài hạn đã kí trước đó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu liên tục 

giảm sút – là mảng 

chiếm tỷ trọng cao thứ 

2 trong cơ cấu doanh 

thu trong nhiều năm, 

(thông thường, các dự án ngoài khơi cho tỷ suất lợi nhuận gộp là 6-8% - cao hơn so với 

mức 2-3% của các dự án trên bờ).  

 

Đồng thời trong năm công ty đã hoàn tất bàn giao 8 tàu (7 tàu kéo và 1 tàu lai dắt) được 

đầu tư đóng mới để phục vụ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

 

(2) Dịch vụ cung ứng tàu FSO/FPSO: Hiện tại, PTSC đang sở hữu/đồng sở hữu 06 

FSO/FPSO phục vụ các hoạt động khai thác của khách hàng tại các mỏ trong và ngoài 

nước; ghi nhận doanh thu đạt 2,626 tỷ đồng (+57.15 % yoy) chủ yếu là hợp đồng cho 

Idemitsu Kosan thuê phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt với giá trị hợp 

đồng khoảng 1,850 tỷ đồng và hợp đồng cho thuê tàu FSO Lam Sơn cho PVEP với giá 

trị khoảng hơn 700 tỷ. Trong năm có sự thay đổi hợp đồng thuê tàu trần giữa Talisman 

Việt Nam (trước đó hợp đồng giữa 2 bên được kí vào 4/2017 trong thời hạn chắc chắn 

10 năm và có lựa chọn gia hạn từng năm thêm tối đa 5 năm) ngoài ra hợp đồng cho thuê 

tàu FPSO Lam Sơn và FPSO Ruby II tiếp tục được gia hạn. Biên lợi nhuận gộp năm 

2019 giảm từ mức 7,19% năm 2018 xuống 5.79%. Nhưng nhìn chung biên lợi nhuận 

gộp mảng cho thuê tàu FSO và FPSO khá ổn định khoảng 5%/ năm mặc dù có thể có sự 

thay đổi nhưng không nhiều do giá cho thuê thay đổi. 

STT TÊN TÀU SỨC CHỨA KHU VỰC HOẠT ĐỘNG 

1 Tàu FSO Orkid 745.000 thùng Mỏ PM3 CAA 

2 Tàu FPSO Ruby II 645.000 thùng Mỏ Hồng Ngọc 

3 Tàu FSO Bien Dong 01 350.000 thùng Mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh 

5 Tàu FPSO Lam Son 350.000 thùng Mỏ Thăng Long - Đông Đô 

6 FSO Golden Star 
350.000 thùng 

(đang đầu tư) 
Cụm Sao Vàng - Đại Nguyệt 

7 Tàu FSO MV12 300.000 thùng  Mỏ Rồng Đôi 

       Nguồn PVS, ABS tổng hợp  

 

(3) Dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí (OSV) - PTSC hiện đang sở hữu, quản lý đội tàu dịch vụ 

dầu khí với tổng số khoảng 19 tàu đa dạng về công suất: trong năm 2019 PTSC thanh lý 

tàu An Phong công suất 7,040 HP (ước khoảng gần 74 tỷ); đồng thời đầu từ thêm 5 tàu 

mới với 2 tàu công suất 12,000 HP; 2 tàu công suất 6,000 – 7,000 HP và 1 tàu công suất 

5,000 – 6,000 HP với khoảng giá trị hơn 766 tỷ do phần lớn các tàu của PTSC đã gần 

hết khấu hao (tính tới 31/12/2019 tổng giá trị khấu hao các tàu kĩ thuật đạt 88% nguyên 

giá). Doanh thu từ mảng này trong năm 2019 ghi nhận 1,764 tỷ đồng doanh thu (- 5.9 % 

yoy). Đáng chú ý doanh thu từ mảng tàu kĩ thuật dầu khí có xu hướng giảm dần đồng 

thời biên lợi nhuận gộp cũng giảm theo trung bình khoảng 12%/năm xuống còn 6.8% 
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đội tàu đã gần hết khấu 

hao, công việc ít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

năm 2019. Nguyên nhân là do nhu cầu và khối lượng công việc cung ứng tàu vẫn ở mức 

thấp, số lượng các hợp đồng thuê tàu dài hạn giảm. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các 

đơn vị cung ứng tàu và sức ép giảm giá thuê từ khách hàng khiến đơn giá thuê tàu giảm. 

 

 

STT Tên tàu  Công suất Loại tàu 

1 Tàu An Bang 7.040 HP  

Tàu dịch vụ đa năng  

2 Tàu An Phong 7.040 HP  

3 Tàu Phong Lan 5.300 HP 

5 Tàu Bình An 8.900 HP 

6 Tàu PTSC Tiên Phong 7.080 HP 

7 Tàu Phong Nha 5.300 HP Tàu dịch vụ đa năng 

 có hệ thống định vị động học 

DP 1  

8 Tàu PTSC Vũng Tàu 7.080 HP 

9 Tàu PTSC Hải Phòng 5.220 HP 

10 Tàu Bình Minh 5.506 HP Tàu dịch vụ đa năng  

có hệ thống định vị động học 

DP 2  

11 Tàu PTSC Thái Bình 8.080 HP 

12 Tàu PTSC Thăng Long 7.200 HP 

13 
Tàu PTSC Ngàn Năm TLHN - 

02 
3.500 HP 

Tàu lai kéo 
14 

Tàu PTSC Ngàn Năm TLHN - 

04 
4.750 HP 

15 Tàu PTSC 04 2.140 HP 

16 2 tàu mới 12.000 HP 

  

17 2 tàu mới 
6.000 - 

7.000 HP 

18 1 tàu mới 
5.000 - 

6.000 HP 

                                                                                                       Nguồn PVS, ABS tổng hợp 

(4) Dịch vụ căn cứ cảng: Hiện nay, PTSC đang quản lý, vận hành và tiếp tục triển khai đầu 

tư mở rộng hệ thống 08 căn cứ cảng dịch vụ dầu khí trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam 
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Công suất các cảng 

không lớn, cạnh tranh 

cao từ các doanh 

nghiệp cảng biển  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên tục thua lỗ trong 

nhiều năm – giải thể 

Việt Nam với tổng diện tích trên 360ha và trên 2.700m cầu cảng ghi nhận doanh thu đạt 

1.591,6 tỷ đồng (+18,9% yoy). Trong đó Cảng hạ lưu Vũng Tàu có diện tích lớn nhất 

khoảng 82 ha nhưng doanh thu tiếp tục sụt giảm do hoạt động thăm dò khai thác dầu khí 

vẫn ở mức thấp đồng thời công suất của cảng chỉ tiếp nhận được tàu 10,000 DWT.  Trong 

khi đó các cảng tổng hợp (Cảng Phú Mỹ, Bến số 1 – Cảng Dung Quất, Cảng Hòn La, 

Cảng Đình Vũ, Cảng Nghi Sơn…) tăng trưởng khá tốt, nhờ đó bù đắp sự sụt giảm của 

cảng phục vụ dầu khí. Lợi nhuận gộp tổng hợp của mảng cảng đạt 1,505 tỷ đồng (-5.4% 

yoy), biên lợi nhuận gộp đạt 17.74% - cao nhất trong các mảng kinh doanh của PVS 

nhưng tiếp tục giảm dần do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cảng biển như 

VSC, GMD, DVP… 

STT Tên cảng Chi tiết 

1 Cảng Hạ lưu Vũng Tàu 

Diện tích: 82,2 ha.  

Khả năng tiếp nhận: Tàu 10.000 DWT và 

Sà lan 10.000 DWT  

2 Cảng Hòn La (Quảng Bình) 
Diện tích: 8,8 ha  

Khả năng tiếp nhận tàu: 10.000 DWT  

3 Cảng Sơn Trà (Đà Nẵng) 
Diện tích: 10 ha 

Khả năng tiếp nhận tàu: 20.000 DWT 

4 Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) 

Diện tích: 4,2 ha và Hai cầu bến: 

Bến số 1: khả năng tiếp nhận tàu 50.000 

DWT 

Bến số 2: khả năng tiếp nhận tàu 2.000 

DWT  

5 Cảng PTSC Phú Mỹ 

Diện tích: 26,5 ha và Ba cầu bến:  

Bến số 1: khả năng tiếp nhận tàu 70.000 

DWT  

Bến số 2: khả năng tiếp nhận tàu 1.500 

DWT  

Bến số 3: khả năng tiếp nhận tàu 2.500 

DWT  

6 Cảng Nghi Sơn 

Diện tích: 35 ha và Hai cầu bến:  

Bến số 1: khả năng tiếp nhận tàu 20.000 

DWT  

Bến số 2: khả năng tiếp nhận tàu 50.000 

DWT  

7 Cảng PTSC Đình Vũ 
Diện tích: 15,2 ha  

Khả năng tiếp nhận tàu: 20.000 DWT  

8 
Cảng Sao Mai Bến Đình (Vũng 

Tàu) 
Diện tích: 163 ha  

                                                                                                       Nguồn PVS, ABS tổng hợp 

(5) Dịch vụ khảo sát địa chấn: ghi nhận doanh thu đạt 761 tỷ đồng (- 6.9 % yoy) và lợi 

nhuận gộp tiếp tục âm trong năm nay trở lại đây mặc dù có sự cải thiện so với cùng kì. 

Trong kì, PVS đã quyết liệt cơ cấu lại mảng khảo sát địa chấn – mảng có kết quả kinh 

doanh kém tích cực nhất bằng việc giải thể công ty con PTSC CGGV qua đó mảng này 



  BÁO CÁO DOANH NGHIỆP 
 

6 
 

trong năm 2019 và dự 

báo sẽ lãi từ năm 2020 

 

 

 

 

 

Luôn cho doanh thu ổn 

định  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chỉ còn lại một công ty con đảm nhiệm là công ty TNHH dịch vụ khảo sát và công trình 

ngầm PTSC. 

 (6) Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển: ghi nhận doanh 

thu đạt 789 tỷ đồng (- 19.24% yoy). Biên lợi nhuận gộp đạt 12.67% - cao hơn mức 8.59% 

năm 2018. 

Mảng liên doanh liên kết: ổn định và chiếm khoảng 50 – 60% tổng doanh thu thuần từ 

HĐKD. Tính đến 31/12/2019, PVS có 7 công ty liên doanh, gồm CTCP Chế tạo Giàn khoan 

Dầu khí, CTCP Cảng Tổng hợp Thị Vải tại Việt Nam và 5 công ty liên doanh cho thuê 

FSO/FPSO tại Singapor và Malaysia. Năm 2019, lợi nhuận từ liên doanh FSO/FPSO giảm 

19.62% yoy, đạt 580.7 tỷ đồng – nguyên nhân là do doanh thu từ CTCP chế tạo giàn khoan 

dầu khí tiếp tục kinh doanh kém tích cực khi khối lượng việc làm chưa có trong khí chi phí 

phát sinh vẫn tiếp diễn. Có thể nói, doanh thu thuần từ liên doanh liên kết đóng một vai trò 

quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận của PVS – Chiếm trung bình khoảng 50 -60 % tổng doanh 

thu hoạt động kinh doanh. 

STT Tên công ty - Địa điểm 2015 2016 2017 2018 2019 

Tỷ  lệ sở hữu của 

PVS 

 (tính đến 

31/12/2019) 

1 

CTLD Vietnam Offshore 

Floating Terminal (Ruby) 

Limited - Malaysia 
  

3.2 2.1 257.1 455.2 60 

2 

CTLD Malaysia Vietnam 

Offshore Terminal Limited - 

Malaysia 
  

176.5 172.2 342.4 138.6 49 

3 
CTLD PTSC South East Asia 

Pte Ltd - Singapor 
  

300.1 177.5 38.3 

-13.1 

51 

4 
CTLD PTSC Asia Pacific Pte 

Ltd - Singapor 

  

306.7 141 83.6 51 

5 
CTLD Rồng Đôi MV12 - 

Singapor 

  

-4.1 7.3 1.1 33 

6 
CTCP Chế tạo Giàn khoan 

Dầu khí - VN   
-115.3 -38.9   28.75 

7 
CTCP Cảng Tổng hợp Thị 

Vải - VN   
      21.46 

TC   0 667.1 461.2 722.5 580.7   

                                                                                                       Nguồn PVS, ABS tổng hợp 



  BÁO CÁO DOANH NGHIỆP 
 

7 
 

 

Sẽ không có nhiều biến 

động trong những năm 

tới 

Trong kì, PVS đã chính thức giải thể công ty khảo sát địa chấn PTSC CGGV – chi phí phát 

sinh do chênh lệch đánh giá lại là 296 tỷ giảm 351 tỷ so với cùng kì (năm 2018 PVS đã 

trích lập rất lớn từ dự án trên). Ngoài ra, doanh thu khác trong kì cũng tăng đột biến hơn 

360 tỷ từ hoàn nhập dự phòng bảo hành dự án Biển Đông qua đó làm lãi khác thuần trong 

kì đạt 129 tỷ trong khi cùng kì là âm 558 tỷ. 

Cơ cấu nợ vay của PVS theo chiều hướng giảm dần tỉ lệ vay dài hạn bằng đồng USD qua 

đó giúp doanh nghiệp tránh khỏi tác động tiêu cực từ biến động tỉ giá USD/VNĐ. Đồng 

thời, tỷ lệ vay nợ của PVS cũng có xu hướng giảm dần qua các năm cũng làm cho chi phí 

tài chính giảm đáng kể. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Vay ngắn hạn 684.35 432.15 254.72 721.24 771.27 

 Vay dài hạn 1,563.41 1,143.51 900.70 192.81 584.27 

         Vay dài hạn bằng VNĐ 299.82 251.81 195.57 83.05 519.52 

         Vay dài hạn bằng USD 1,263.59 891.69 705.13 109.76 64.75 

Vốn vay ngắn dài hạn/VCSH 0.19 0.13 0.09 0.07 0.11 

Vốn vay ngắn dài hạn/TTS 0.09 0.06 0.05 0.04 0.05 

Chi phí lãi vay 70.9 55.8 37.9 26.8 33.7 

                                                                                             Nguồn BCTC PVS, ABS tổng hợp 

Diễn biến cổ phiếu PVS: Việc chịu tác động kép từ các thông tin tiêu cực cộng hưởng 

từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid 19 tại trong nước cũng như quốc tế, tiếp đó 

là việc giá dầu giảm rất mạnh xuống mức 22 USD/thùng khiến đà giảm của nhóm dầu 

khí nói chung hay PVS nói riêng cao hơn so với nhóm của phiếu khác. Chốt ngày 03/04 

giá cổ phiếu PVS là 10,300 đồng sau khi hồi 2 phiên từ mức đáy 8,000 đồng (01/04) tức 

giảm gần 43% so với thời điểm đầu năm 2020. 
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TRIỂN VỌNG – RỦI RO 

 

 

 

 

Tổng giá trị hợp đồng 

chưa thực hiện 

(backlog) M&C cao, cơ 

hội trúng thầu những 

dự án lớn từ PVN 

nhiều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIỂN VỌNG 

Mảng M&C sẽ là động lực tăng trưởng chính của PVS trong thời gian tới trong khi các 

mảng khác ổn định hoặc tăng trưởng không đáng kể. 

Mảng M&C: Doanh thu và lợi nhuận được đảm bảo bởi dự án Sao Vàng Đại Nguyệt – 20% 

khối lượng công việc còn lại (giá trị hợp đồng còn lại khoảng 600 triệu USD) và đặc biệt là 

dự án Gallaf tại Quatar bước vào cao điểm (300 triệu USD). Ngoài ra, hai dự án sẽ mở thầu 

trong nửa đầu 2020 và giai đoạn xây dựng sẽ bắt đầu vào nửa cuối 2020 là dự án Lô B nằm 

ở bể Malay - Thổ Chu, cách Cà Mau khoảng 280km về phía Tây Nam và dự án Cá Voi Xanh 

nằm ở bể Sông Hồng, cách bờ biển Quảng Nam khoảng 70km. Cả hai đều là hai dự án khí 

lớn nhất tại Việt Nam với giá trị hợp đồng rất lớn, công suất cấp khí đạt 17 tỷ m3 khí tự 

nhiên hàng năm, gấp hai lần sản lượng hiện có của Việt Nam. 

Dự án 

Giá trị 

HĐ 

  tr USD 

Hạng mục thi công của PVS  

(*: nếu trúng thầu) 
Chi tiết và tiến độ dự án 

Sao vàng 

- Đại 

Nguyệt 

 

600 

 

160 

Xây dựng giàn trung tâm và một 

vài giàn dầu giếng (WHP) 

 

 

Cung cấp kho nổi FSO 

Hơp đồng bắt đầu từ Q1/2018 và 

dự kiến hoàn thành vào 

9/2020.Tính đến hết năm 2019 

tiến độ xây dựng đạt 80% 

 

Hợp đồng sẽ kéo dài 7 năm từ 

2021 và có thể gia hạn thêm 8 

năm nữa.  

Sư tử 

trắng GĐ 

2 

500 

Xây dựng bổ sung các giàn khai 

thác,  

giàn xử lý trung tâm và bơm ép 

để nâng sản lượng khai thác lên 

1,5 tỷ m3/năm.    

The 

Gallaf - 

Quatar 

    300 

 

Xây 3 giàn dầu giếng cho mỏ Al 

Shaheen,  

Nâng cấp công trình ngầm để đấu 

nối vào 3 giàn hiện hữu  

 Kéo dài từ quý 2/2019 đến quý 

1/2021 

Dự kiến       

Lô B 1,000 
Xây dựng 1 giàn trung tâm và 46 

giàn nhẹ *   

Cá Voi 

Xanh 
800 

Xây dựng một giàn dầu giếng 

(WHP), * 

một nhà máy xử lý khí và một 

nhà máy điện   

Nam Du 

- U Minh  
100 

Xây dựng hai giàn đầu giếng và 

một tàu FPSO để phục vụ cho 

hoạt động khai thác 

Bắt đầu triển khai từ Q1/2020 

                                                                                                 Nguồn PVS, ABS tổng hợp 
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Chuỗi giá trị ngành 

dầu khí: 

Nhóm thượng nguồn: 

PVD, PVS, PVB… 

Nhóm trung nguồn: 

GAS, BSR, PVT… 

Nhóm hạ nguồn: PLX, 

OIL… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá dầu dự báo sẽ tiếp 

tục biến động khó 

lường 

Nhu cầu cao trong nước: việc mở rộng quy mô các hoạt động thăm dò trong nước đã trở 

nên rất cấp thiết nhằm nhanh chóng phát triển các mỏ dầu và khí mới do sản lượng khai thác 

dầu trong nước đã giảm 10 -15% trong những năm gần đây. Đặc biệt trong quý 1/2020 sản 

lượng khai thác đã giảm 13% so với cùng kì. Trong khi đó nhu cầu dầu thô và khí trong nước 

liên tục tăng qua. Do đó hoạt động thăm dò khai thác sẽ cấp thiết hơn bao giờ hết, tiến độ 

xây dựng các dự án thượng nguồn quan trọng như Lô B – Ô Môn, Sư Tử Trắng giai đoạn 2 

và đặc biệt là dự án rất lớn là Cá Voi Xanh. 

 

                                                   Chuỗi giá trị ngành dầu khí, ABS tổng hợp 

RỦI RO 

Thị trường dầu mỏ thế giới đã chứng kiến sự biến động trong năm 2019 do những căng thẳng 

giữa Mỹ và Iran. Bước vào đầu năm 2020 với diễn biến phức tạm từ dịch bệnh Covid 19 bắt 

nguồn từ Trung Quốc và đã nhanh chóng lan ra toàn cầu trong những ngày tháng 3 gây ra 

những hậu quả tiêu cực trong đó có ngành dầu khí khi tâm lí e ngại đi lại, dừng hoạt động 

giao thương ở nhiều nơi, nhiều hãng hàng không đã tạm dừng khai thác đã khiến giá dầu 

giảm về mốc 40 USD/thùng.  

Hơn nữa, thời điểm đầu tháng 3 thông tin giá dầu Brent ghi nhận mức giảm mạnh chưa từng 

thấy ở mức -38% chỉ trong vài ngày giao dịch gần đây (ngày 6/3/2020 và ngày 9/3/2020), 

đánh dấu đợt giảm lớn nhất về giá dầu giao dịch trong ngày kể từ chiến tranh vùng Vịnh năm 

1991. Nguyên nhân là cuộc đàm phán của (OPEC+) đã không đạt được thỏa thuận khi Nga 
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từ chối cắt giảm thêm sản lượng vào ngày 6/3/2020 và Ả Rập Saudi sau đó đã có động thái 

trả đũa khi bất ngờ tuyên bố giảm giá bán dầu chính thức (OSP) cho tháng 4/2020.  

Hiện tại, giá dầu Brent chốt phiên ngày 4/4 tại mốc 34.1 USD/thùng có hồi phục hơn 50% 

so với đáy ngắn hạn hồi đầu tháng 3. Dự báo giá dầu tiếp tục biến động trong thời gian tới 

và xác suất hồi phục mạnh trong thời gian tới rất thấp với nguyên nhân chính là diễn biến 

dịch bệnh tiếp tục phức tạp, thậm chí quá trình khôi phục lại sản xuất kinh doanh cũng cần 

rất nhiều thời gian. Ngoài ra, tồn kho dầu thô theo Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ 

(EIA) tính tới hết tháng 3 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 2016, nguồn cung dầu thô nội địa 

tăng lên 13,8 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn rất nhiều so với dự báo trước đó của Viện 

xăng dầu Mỹ (API) là 10,5 triệu thùng. Dữ liệu của EIA cũng cho thấy nguồn cung xăng tại 

Mỹ tăng vọt 7,5 triệu thùng, cao hơn dự báo tăng 3,6 triệu thùng xăng trước đó. 

                          

                       Diễn biến giá dầu Brent trong thời gian gần đây 

 

                                                       Nguồn: tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/gia-xang-dau-ngay-283-lao-doc-tuan-thu-5-lien-tiep-1202461.html
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
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GIẢ ĐỊNH VÀ ĐỊNH GIÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Mảng M&C sẽ là động 

lực tăng trưởng chính 

của PVS trong khi các 

mảng khác dự báo tăng 

trưởng không đáng kể 

thậm chí có nhiều 

mảng tăng trưởng âm 

Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2020 của PVS đạt 18,252 tỷ đồng tăng trưởng nhẹ 7.56%; 

LNTT đạt 1,021.7 tỷ đồng giảm 7.4% so với cùng kì. Với các giả định gồm: 

- Mảng xây lắp EPC: với khối lượng công việc lớn từ các hợp đồng đã kí như dự án 

Sao Vàng Đại Nguyệt và dự án Long Phú 1 và một số dự án triển khai trong năm 

như dự án The Gallaf ở Quatar và dự án Nam Du. Do đó, doanh thu mảng này dự 

báo tăng trưởng 10 % tương đương 9,481 tỷ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp tăng 

không đáng kể (khoảng 3%) do dự án Sao Vàng Đai Nguyệt bước vào giai đoạn cuối 

với 20% khối lượng công việc còn lại, dự án ở Quata mặc dù thực hiện ở nước ngoài 

nhưng dự án này PVS đặt thầu với giá thấp – biên lợi nhuận gộp chỉ ở mức 4%. 

 

- Mảng dịch vụ FS0/FPSO: dự báo tăng trưởng ở mức 14% tương đương 2,994 tỷ 

đồng do dự án cho thuê FSO cho mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt cho đối tác Idemitsu 

Kosan vào năm 2021 trong khi các dự án FPSO Lam Son và FPSO Ruby II sẽ đàm 

phán lại giá cho thuê. Theo dự báo thận trọng, biên lợi nhuận gộp mảng này sẽ giảm 

về khoảng 5% do giá cho thuê 2 dự án trên sẽ giảm. 

 

- Mảng dịch vụ tàu: dự báo sẽ tiếp tục giảm khoảng 3% tương đương 1,711 tỷ đồng 

nhưng sẽ giảm ít hơn so với năm 2019 do trong năm 2019 PVS đã đầu tư thêm 5 tàu 

mới với công suất cao hơn nhiều các tàu cũ. Việc thanh lý các tàu cũ trong năm sẽ 

tiếp tục diễn ra do có nhiều tàu đã hết khấu hao. Biên lợi nhuận gộp sẽ tương đương 

cùng kì khoảng 7% do mặc dù có thêm nhiều tàu mới nhưng chí phí khấu hao từ các 

tàu mới này sẽ cao. 

 

 

- Mảng căn cứ cảng: dự báo tương đương cùng kì khoảng 1,500 tỷ do các dự án mở 

rộng cảng Đình Vũ, Quảng Ngãi và Sao Mai Bến Đình vẫn đang tiếp tục triển khai. 

  

- Mảng bảo dưỡng: dự báo tăng trưởng nhẹ khoảng 5% tương đương 828 tỷ do nhu 

cầu triển khai các dự án dầu khí có dấu hiệu phục hồi từ cuối năm 2019. 

 

 

- Mảng khảo sát địa chấn: tiếp tục giảm nhẹ khoảng 3% tương đương 738 tỷ đồng 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lí: dự báo tăng khoảng 3% tương đương 780 tỷ 

Lợi nhuận từ liên doanh liên kết: dự báo sẽ giảm nhẹ do phí thuê tàu FSO và FPSO 

dự báo sẽ giảm tương đương khoảng 500 tỷ  

Lãi khác: dự báo sẽ ổn định hơn do khoản lỗ từ PTSC CGGV không còn. Ngoài ra, các 

khoản dự phòng bảo dưỡng dài hạn tại các dự án được PVS trích trước như Sao Vàng 

Đại Nguyệt – 482 tỷ; The Galaff – 61 tỷ. Tuy nhiên, đây là khoản phát sinh khôn thường 

xuyên. 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: tương đương năm 2019 ở mức 477,966,290 cổ 

phiếu 
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Từ những giả định trên, EPS dự phóng năm 2020 của PVS tương đương 1,710 đồng/cp 

tăng 6.74% so với cùng kì, P/E dự phóng tương đương 5.26x tại thị giá hiện tại. 

P/E trung bình nhóm dịch vụ dầu khí là 9.27x; EPS dự phóng tương đương 1,710 đồng. 

Giá cổ phiếu PVS dự phóng tương đương 15,852 đồng/cổ phiếu. 

 

Chúng tôi đưa ra một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu 

khí tại đang giao dịch và niêm yết trên sàn để so sánh với PVS. Dữ liệu được sử dụng 

trong 4 quý gần nhất. 

STT Mã CK Sàn BVPS  EPS cơ bản  P/E cơ bản P/B 

Vốn hóa 

thị trường 

(Marcap) 

Tỷ VND 

1 PEQ UPCOM 17,914 4,170 6.38 1.48 132.08 

2 POS UPCOM 18,677 852 7.39 0.34 252.00 

3 PVB HNX 20,606 1,730 5.09 0.43 190.08 

4 PVC HNX 14,723 438 10.27 0.31 225.00 

5 PVD HOSE 32,551 438 17.23 0.23 3,178.46 

Trung 

bình   9.27   

6 PVS HNX 25,253 1,777 5.80 0.41 4,923.05 

                                                                                            Nguồn Fiinpro, ABS tổng hợp 
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Phụ Lục 

KQKD của PVS qua các năm 2015 2016 2017 2018 2019 

Doanh số thuần 23,356.90 18,682.08 16,920.71 14,638.12 16,968.49 

        Giá vốn hàng bán 

-

21,181.97 -17,899.33 -15,840.84 

-

13,519.38 -16,070.97 

Lãi gộp 2,174.93 782.75 1,079.87 1,118.74 897.51 

Thu nhập tài chính 377.95 306.32 294.75 505.85 320.20 

        Chi phí tài chính -378.09 -159.59 -84.49 -66.17 -67.26 

               Trong đó: Chi phí lãi vay -70.94 -55.84 -37.95 -26.80 -33.78 

Lãi từ liên doanh,liên kết 753.19 667.11 461.17 722.59 580.82 

       Chi phí bán hàng -98.57 -91.96 -85.23 -101.51 -107.85 

       Chi phí quản lý doanh  nghiệp -896.47 -540.23 -708.00 -644.55 -649.41 

Lãi ròng từ hoạt động kinh doanh 1,932.94 964.39 958.06 1,534.95 974.02 

Thu nhập khác, ròng 82.14 291.74 341.65 -558.62 129.24 

Lãi ròng trước thuế 2,015.08 1,256.14 1,299.71 976.33 1,103.26 

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty 

mẹ 1,517.39 1,038.74 1,006.90 1,047.29 849.37 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 3,089 2,122 1,917 2,028 1,602 

 

Cơ cấu doanh thu của PVS  

                    tỷ đồng 
2015 2016 2017 2018 2019 

Tàu kỹ thuật dầu khí 4,514 2,104 2,052 1,875 1,764 

Cung ứng tàu FSO/FPSO 3,280 3,272 2,954 1,671 2,626 

Khảo sát địa chấn 2,174 1,294 1,055 818 761 

Căn cứ cảng 2,190 1,453 1,339 1,591 1,505 

Cơ khí và xây lắp 8,523 9,362 8,355 7,342 8,619 

Bảo dưỡng 1,525 742 752 977 789 

Khác 1,148 453 411 361 901 

 

Biên lợi nhuận gộp các mảng  

                        % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Tàu kỹ thuật dầu khí 12.38 12.31 9.02 11.09 6.8 

Cung ứng tàu FSO/FPSO 4.85 4.25 4.5 7.18 5.79 

Khảo sát địa chấn -2.67 -19.24 -1.14 -48.53 -8.54 

Căn cứ cảng 22.51 18.93 24.34 21.81 17.74 

Cơ khí và xây lắp 8.67 2.31 3.83 10.04 2.06 

Bảo dưỡng 16.98 18.46 10.9 8.59 12.67 

Khác 1.83 1.32 13.14 4.98 3.22 
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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. 

 


