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PVT – Sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức để tồn
tại trong giai đoạn tới

Luận điểm đầu tư

Tổng quan về Doanh nghiệp
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) có tiền thân là
Công ty Vận tải Dầu khí được thành lập vào năm 2002. TCT
hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tàu vận tải dầu khí,
hóa chất và các loại hàng hóa khác, cho thuê và quản lý kho
nổi, và các dịch vụ hỗ trợ khác. PVT được niêm yết tại Sở
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007.

PVT là DN Việt Nam lớn nhất về mảng vận tải biển cho ngành
dầu khí. PVT hiện sở hữu đội tàu vận tải hàng lỏng lớn nhất VN
và kiểm soát 100% thị phần cho mảng vận tải dầu thô cho nhà
máy lọc dầu Bình Sơn và 30% thị phần vận chuyển dầu sản
phẩm. PVT đang sở hữu đội tàu gồm 33 chiếc phục vụ an toàn
và hiệu quả cho thị trường trong nước và quốc tế. SBS đánh giá
PVT ở mức Trung Lập (chi tiết xem phần Khuyến nghị).

Điểm nhấn doanh nghiệp

Thống kê giá cổ phiếu
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)
KLCP khớp lệnh TB 10 phiên

18,950
7,320
3,037,516

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

2,842.55
281.44 triệu
0.50
2,421
4.17

Tỉ suất lợi nhuận
Tỉ suất LN ròng
ROA
ROE

10.47%
7.65%
14.99%

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

Biểu đồ kỹ thuật:

0.48
0.94

Ngành vận tải biển đang phải đối mặt với thách thức lớn
 Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực lên các DN vận tải biển:
từ sản lượng vận chuyển, sụt giảm tiền cước, gia tăng ngày
tàu chờ/chạy rỗng dẫn tới sự tăng vọt về chi phí.. Ngoài ra,
việc cung cấp phụ tùng vật tư cho các tàu phục vụ sửa chữa
cũng như việc thay thế và cung ứng thuyền viên đang gặp rất
nhiều khó khăn do giãn cách xã hội trên phạm vi toàn TG.
 Chi phí các doanh nghiệp vận tải biển gia tăng sau quy định
về “lưu huỳnh” của Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO). Từ
ngày 1/1/2020, theo quy định của IMO, tất cả các tàu biển
phải sử dụng nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh tối đa 0.5%
so với mức giới hạn hiện nay là 3.5%.
DT vận tải phụ thuộc vào 1 khách hàng
 Khoảng 70% doanh thu vận tải của PVT đến từ khách hàng
lớn là BSR, dự kiến BSR sẽ thực hiện bảo dưỡng lớn (3 năm
1 lần) trong Q2-Q3/2020, đồng thời chuẩn bị cho việc nâng
cấp nhà máy vào cuối năm 2021. Do đó LN của PVT cũng sẽ
bị ảnh hưởng, cho dù được bù đắp phần nào bởi hiệu suất
hoạt động cao hơn của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (hiệu suất
hoạt động dự báo tăng từ 70% 2019 lên 90% trong 2020).
 Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến tiêu thụ sản phẩm
của BSR gặp nhiều khó khăn khiến doanh nghiệp chịu lỗ hơn
2,300 tỉ đồng ngay trong Q1/2020, ngoài ra tình trạng giá dầu
giảm mạnh đã làm cho BSR chịu tổn thất giảm giá hàng tồn
kho lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các khách hàng liên tục
thông báo giãn, hoãn thời gian nhận hàng, đề nghị chậm
thanh toán. BSR phải tiếp nhận sản lượng dầu thô Bạch Hổ
tăng so với kế hoạch khoảng 2 triệu thùng trong 5 tháng đầu
2020 làm cho mức tồn kho của Nhà máy càng tăng cao.
Doanh nghiệp đang mở rộng đa dạng địa bàn hoạt động
 PVT đang đẩy mạnh việc đưa tàu ra khai thác trên TT QT từ
châu Á, Trung Đông đến Bắc Mỹ.. Với các hình thức cho
thuê đa dạng (thuê chuyến, định hạn, vận chuyển nhập khẩu)
giúp PVT tăng nguồn thu ngoại tệ, XD được thương hiệu QT
và đặc biệt là đa dạng hóa được TT, giảm bớt phụ thuộc vào
TT nội địa đang bão hòa và có xu hướng bất ổn, giảm sút.

Rủi ro đầu tư

Phân tích doanh nghiệp
CƠ HỘI

THÁCH THỨC

- Ngành dịch vụ dầu khí và
vận tải biển luôn được coi là
ngành mũi nhọn nên được
Chính phủ đặc biệt quan
tâm và tập trung đầu tư PT.
- Việc đầu tư PT và trẻ hóa
phương tiện VT trong thời
điểm giá tàu đang ở mức
thấp như hiện nay được xem
là cơ hội khá hấp dẫn.
- KQKD các năm gần đây
tăng trưởng ổn định cả DT
và LN, được các NĐT trong
và ngoài nước quan tâm.

- Do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19 nên nhu cầu dầu mỏ
cũng như sản lượng vận
chuyển sụt giảm mạnh.
-Vay nợ tăng nhanh đặc biệt là
khoản vay ngắn hạn để chi cho
mua sắm tàu mới sẽ là áp lực
khi TT khó khăn. Nợ ngắn hạn
hiện nay là 2,522 tỷ.
- Giá cước vận chuyển giảm
mạnh trong thời gian gần đây
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến LN
ròng của DN.

- Mặc dù có KQKD khá ổn định tuy nhiên giá cổ phiếu PVT lại
luôn biến động đồng pha với toàn bộ các doanh nghiệp trong ngành
do đó thời gian tới vẫn được đánh giá nhiều rủi ro.
- Do khách hàng của PVT phần lớn là các doanh nghiệp trong
ngành dầu khí nên khi giá dầu tăng/giảm cũng ảnh hưởng đến hoạt
động của PVT.
- Theo kế hoạch, PVN sẽ thực hiện thoái vốn tại PVT từ 51% hiện
nay xuống 36% trong năm 2020 hoặc sang 2021.

Định giá doanh nghiệp
(1) PP So sánh P/B:
So sánh chỉ số P/B của DN với chỉ số P/B TB của các DN đầ u
ngành hoa ̣t đô ̣ng trong ngành vận tải dầu khí.
Chỉ số P/B trung bình: 0.6; BV của PVT hiê ̣n ta ̣i: 15,570
Giá tri ̣hơ ̣p lý của PVT: 9,342 đồ ng
(2) PP So sánh P/E :
EPS hiê ̣n ta ̣i là 2,421 và P/E dự phóng 6 (P/E trung bình
của các DN vận tải dầu khí tương đương là 6).

ĐIỂM MẠNH

ĐIỂM YẾU

-PVTrans là thương hiệu
mạnh trong ngành VT biển
tại VN, có uy tín đối với
khách hàng trong và NN.
- PVT hưởng lợi từ việc
được vận hành các dự án
lọc hóa dầu trong nước ít
phải chịu sự cạnh tranh.
-Nguồn lực tài chính
mạnh, dòng tiền hoạt đông
tốt tạo cơ sở để PVT thực
hiện các mục tiêu dài hạn.

- Hoạt động phụ thuộc vào sự
điều tiết của PVN: nhiều DN
thuộc PVN dự kiến lỗ lớn, nên
PVT phải điều chỉnh chính
sách về giá nhằm hỗ trợ giảm
thiểu chi phí cho các đơn vị
trong ngành.
- Các đơn vị thành viên, công
ty con năng lực cạnh tranh
chưa cao dẫn đến hiệu quả
kinh doanh còn thấp.
- Nhiều phương tiện sản xuất
lạc hậu và có chi phí đầu tư
ban đầu cao.

-

So sánh tài chính các doanh nghiêp̣ trong ngành

Giá trị hợp lý của PVT: 14,526 đồng

PP định giá

Kết quả

Tỉ
trọng

P/B

9,342

50%

P/E

14,526

50%

Giá mục tiêu

11,934

Khuyến nghị
SBS nhận định: PVT là một thành viên thuộc PVN, doanh thu
và lợi nhuận của doanh nghiệp chịu tác động gián tiếp từ các
doanh nghiệp dầu khí, đặc biệt là BSR- thường chiếm khoảng 7080% doanh thu vận tải của PVT. Trước tình hình dịch Covid-19
và giá dầu hiện nay được dự báo trong các năm tới ở mức thấp sẽ
khiến toàn bộ các doanh nghiệp thuộc ngành dầu khí gặp nhiều
khó khăn. Cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt khi các
hãng tàu có xu thế đóng mới, đầu tư tàu kích cỡ lớn để chở hàng
hóa với khối lượng lớn hơn, giảm chi phí và hạ giá thành nhằm
nâng cao năng lực cạnh tranh, các hãng tàu trong đó có PVT sẽ
phải đối mặt với nhiều thách thức để tồn tại trong giai đoạn tới.
SBS đánh giá PVT mức Trung Lập.
Khuyến nghị:

Đội tàu của PVT
Đội tàu của PVT
- Năm 2019 ghi nhận nỗ lực của PVTrans trong việc thực hiện
chiến lược trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cho
đến nay PVTrans đã sở hữu đội tàu lên đến 33 chiếc, với tổng
tải trọng khoảng 1 triệu DWT. Các tàu đầu tư đều là tàu trẻ, có
tính năng kỹ thuật hiện đại, suất đầu tư thấp và được khai thác
hiệu quả ngay trong những năm đầu tiên.
Danh sách đội tàu năm 2018

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án lớn trong năm 2019
- Dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải 20.000
DWT Thời điểm đầu tư: Tháng 11/2019 Trọng tải: 20.000 DWT
PVTrans đã ký kết hợp đồng cho thuê định hạn khách nước ngoài
khai thác tuyến quốc tế.
- Dự án đầu tư tàu vận chuyển LPG của Gas Shipping Thời điểm
đầu tư: Tháng 09/2019 Trọng tải: 5.035,9 CBM Ngay sau khi tiếp
nhận, tàu được đưa khai thác cho khách hàng quốc tế.
- Dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất của Công ty
Phương Đông Việt Thời điểm đầu tư: Tháng 08/2019 Trọng tải:
13.056,48 DWT Ngay sau khi tiếp nhận, tàu được đưa vào khai
thác chuyến hàng đầu tiên cho khách hàng quốc tế.
- Dự án đầu tư tàu chở dầu thô Aframax của Công ty Thái Bình
Dương Thời điểm đầu tư: Tháng 06/2019 Trọng tải: 105.465
DWT Ngay sau khi tiếp nhận, tàu có được hợp đồng cho khách
hàng nước ngoài thuê định hạn dài hạn, vận chuyển quốc tế
- Dự án đầu tư tàu vận chuyển LPG của Công ty Nhật Việt Thời
điểm đầu tư: 06/2019 Trọng tải: 3.535 CBM Ngay sau khi tiếp
nhận, tàu có được hợp đồng cho khách ỔN ĐỊNH ĐỂ PHÁT
TRIỂN 39 hàng nước ngoài thuê định hạn dài hạn, vận chuyển
quốc tế.
- Dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất của Công ty
Phương Đông Việt Thời điểm đầu tư: Tháng 01/2019 Trọng tải:
13.127 DWT Ngay sau khi tiếp nhận, tàu được đưa vào khai thác
chuyến hàng đầu tiên cho khách hàng quốc tế.

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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