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ATTRACTIVE

PVD – Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ cắt
giảm chi phí
Luận điểm đầu tư

Tổng quan về Doanh nghiệp
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khíPVD được thành lập từ năm 1994 là thành viên của PVN.
PVD hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giàn khoan, dịch vụ
kỹ thuật về khoan và giếng khoan, dịch vụ cung ứng nhân lực
trong lĩnh vực khoan và giếng khoan dầu khí (ngoài khơi lẫn
trên đất liền). Đội tàu của PVD bao gồm 4 giàn tự nâng, 1 giàn
tiếp trợ khoan và 1 giàn khoan trên đất liền.
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Thống kê giá cổ phiếu
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)
KLCP khớp lệnh TB 10 phiên

23,100
11,950
2,456,354

Thông tin Cổ phiếu
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng)
KLCP lưu hành
P/B
EPS
P/E

6738.16
382.85 triệu
0.49
498
34.91

Tỉ suất lợi nhuận
Tỉ suất LN ròng
ROA
ROE

2.97%
0.00%
0.02%

Chỉ số tài chính
Tổng nợ/Tổng tài sản
Tổng nợ/ Vốn CSH

Biểu đồ kỹ thuật21/02/2018 – 21/02/2019

PVD là doanh nghiệp tiêu biểu ngành dầu khí cung cấp dịch vụ
khoan dầu. Thời gian tới, nhiều dự án khai thác dầu khí tiếp tục
được triển khai như các dự án Sao Vàng Đại Nguyệt (Nam Côn
Sơn 2), dự án Sư Tử Trắng – Giai Đoạn 2, Lô B Ô Môn… dự
kiến sẽ mang lại doanh thu cho PVD. Mặt khác, báo cáo tài
chính của công ty được cải thiện, tác động giúp công ty nâng
cao năng lực cạnh tranh, gia tăng lợi nhuận trong các năm tới.
Hiện tại giá giao dịch của PVD đang thấp hơn nhiều so với giá
trị sổ sách (P/B=0.49). SBS đánh giá PVD ở mức Hấp dẫn.
Khuyến nghị mua (chi tiết xem phần Khuyến nghị).

0.34
0.52

Giá dầu thế giới đã tạo đáy và có xu hướng tăng trở lại
 Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu
mỏ trên toàn cầu trong tháng 1/2019 giảm 1.4 triệu
thùng/ngày xuống 99.7 triệu thùng/ngày
 Những dấu hiệu cho thấy nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn
cùng với tiến triển lạc quan trong đàm phán thương mại giữa
Mỹ và Trung Quốc, giá dầu thế giới đã tăng từ 50 USD/thùng
(tháng 12/2018) lên 66 USD/thùng (tháng 2/2019).
Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ cắt giảm chi phí
 PVD được phép điều chỉnh thời gian hữu dụng khi tính khấu
hao đối với các giàn khoan tự nâng PVD II, III và VI từ 20
năm lên 35 năm, giảm chi phí khấu hao, khẳng định được
khả năng thanh toán các khoản nợ.
 Báo cáo tài chính lành mạnh hơn, giúp PVD cải thiện khả
năng cạnh tranh, nâng cao khả năng thắng thầu.
Lợi nhuận năm 2018 tăng, hoạt động cho thuê giàn khoan khả
quan hơn trong năm 2019
 Hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng cải thiện (85% năm
2018 so với 74% năm 2017), lợi nhuận năm 2018 tăng mạnh
(từ 35 tỷ năm 2017 lên 163 tỷ) .
 Số lượng giàn khoan hoạt động tại nước ngoài dự kiến tăng
trong năm 2019 do PVD II và PVD III đã ký được hợp đồng
dài hạn (6 tháng đến 1 năm) để hoạt động tại Malaysia.
Tái cấu trúc và phát triển các dịch vụ mới
 Chú trọng đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, giải thể liên doanh
BJ-PVD, bổ sung các ngành nghê kinh doanh cũ của BJ-PVD
vào liên doanh PVD-BH nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
 Phát triển mảng dịch vụ cơ khí chế tạo, sửa chữa thiết bị dầu
khí, và cung ứng nhân lực, đào tạo xuất khẩu lao động.

Rủi ro đầu tư

- Lợi nhuận bị ảnh hưởng giá dầu
- Thị trường giàn khoan bị dư cung

Phân tích doanh nghiệp
CƠ HỘI

Định giá doanh nghiệp

THÁCH THỨC

- Giá cho thuê giàn khoan
đang có xu hướng hồi phục
- Nhiều cơ hội mở rộng và
phát triển: Thị trường Đông
Nam Á đang có nhu cầu hơn
70 giàn khoan JU, trong đó
có 14-15 giàn khoan tại Việt
Nam
-Sự hợp tác và hỗ trợ kỹ
thuật của các tập đoàn dầu
khí lớn trên thế giới

- Ngành nghề của doanh
nghiệp mang tính đặc thù,
doanh thu và lợi nhuận phụ
thuôc hoàn toàn vào giá dầu
- Tại khu vực Đông Nam Á và
Châu Đại Dương, các nước
đều thiết lập hàng rào bảo hộ
để bảo vệ các công ty dịch vụ
dầu khí trong nước
- Áp lực chi phí tài chính và
thanh toán các khoản nợ lớn

ĐIỂM MẠNH

- Năng lực chuyên môn và
kinh nghiệm lâu đời trong
lĩnh vực khoan và giếngdầu
-Nhà cung cấp hàng đầu có
đủ năng lực về thiết bị, để
có thể đảm nhận những
dịch vụ xử lý tràn dầu cấp
độ từ 1 đến 3
-

- PVD là công ty chuyên cung
cấp dịch vụ dầu khí nên sẽ bị
phụ thuộc vào kế hoạch tìm
kiếm thăm dò và khai thác của
khách hàng (các công ty dầu
khí)
-Dòng tiền từ hoạt động sản
xuất kinh doanh của PVD
không đủ để đáp ứng nhu cầu
thanh toán, đặc biệt là thanh
toán các khoản nợ vay đầu tư
các
giàn
khoan
PV
DRILLING V, PV DRILLING
VI
-Chi phí khấu hao tài sản lớn

Chỉ số tài chính
Năm
EV
EBITDA
EV/EBITDA
Tăng trưởng
DT
Tăng trưởng
LNTT

Chỉ số P/B trung bình: 0.73, BV của PVD năm 2018: 35.44
Giá trị hợp lý của PVD: 25.9
(2) PP So sánh EV/EBITDA (tỉ số so sánh giá trị của công ty,
bao gồm cả nợ, với thu nhập tiền mặt thật sự của công ty):
Với giá trị EV/EBITDA hợp lý là 13
EV/EBITDA (21/02/2019): 12.59
Giá trị hợp lý của PVD: 18.2

ĐIỂM YẾU

- Giàn khoan sử dụng côngnghệ cao, hiện đại. Các
giàn khoan phù hợp với
nhiều địa hình khai thác

(1) PP So sánh P/B: So sánh chỉ số P/B của công ty với chỉ số
P/B trung bình của các công ty cung cấp dịch vụ khoan dầu
trong khu vực.

2015

2016

2017

2018

9,027.58
3,540.39
2.55
-30.84%

9,404.22
888.65
10.58
-62.89%

9,614.38
392.58
24.49
-27.41%

8,318.10
695.60
11.96
41.45%

-33.49%

-87.31%

-43.73%

48.71%

Năm 2018 là một năm tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận
của PVD so với các năm trước . LNST năm 2018 của PVD tăng
4.7 lần so với năm 2017 từ 35 tỷ lên đến 163 tỷ do tác động của
các nguyên nhân:
 Hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng cải thiện (85%
năm 2018 so với 74% năm 2017).
 Tăng doanh thu dịch vụ thương mại, cung ứng nhân lực
và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoán.
 Tiếp tục thu hồi một phần công nợ quá hạn từ PVEP,
thay đổi thời gian khấu hao, hoàn nhập một phần quỹ
KHCN.

PP định giá

Kết
quả

Tỉ
trọng

P/B

25.9

50%

EV/EBITDA

18.2

50%

Giá mục
tiêu

22.05

Khuyến nghị - Mua
SBS nhận định: PVD là doanh nghiệp tiêu biểu trong trong lĩnh
vực cung cấp dịch vụ khoan dầu khí ở Việt Nam và trong khu
vực Đông Nam Á. Các dàn khoan được đầu tư tốt về kỹ thuật. Dự
kiến năng suất sử dụng giàn khoan năm 2019 sẽ cao hơn năm
2018 do nâng cao năng lực cạnh tranh và ký được nhiều hợp
đồng dài hạn. Chi phí hoạt động giảm do thay đổi thời gian khấu
hao, lợi nhuận dự báo sẽ được cải thiện hơn so với các năm trước.
Với dự báo giá dầu sẽ có xu hướng tăng dần lên trong giai đoạn
2019-2022 và giá tham chiếu của PVD ngày 22/2/2019 là 17.6
thấp hơn giá mục tiêu là 20.18%, SBS đánh giá PVD ở mức hấp
dẫn, khuyến nghị mua.
Khuyến nghị:MUA

Giá dầu thế giới tạo đáy

Very Attractive
Attractive

Hiệu suất sử dụng giàn
khoan được cải thiện

Neutral
Dangerous

Báo cáo tài chính được
cải thiện do thay đổi
thời gian khấu hao

Very Dangerous

KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên
chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân
trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất
trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không
chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi
kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân
viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập
trong báo cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này.
Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS
hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài
liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện
truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.
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