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NGÀNH ĐIỆN – NHÌN LẠI

Nguồn cung thủy điện yếu, nhưng giá thị trường vẫn không tăng nhiều trong nửa đầu năm 2019
• Mảng thủy điện yếu trong 6 tháng đầu năm 2019 do:

o Tình trạng thiếu khí và than tại cuối năm 2018 buộc EVN tăng huy động nguồn thủy điện. Qua đó, mức dự trữ thủy năng tại các hồ thủy điện vào đầu năm
2019 rất thấp.

o Hiện tượng El Nino làm cho lượng mưa trong 6T/2019 thấp hơn mức trung bình nhiều năm, đặc biệt vào quý 2/2019.

• Tuy nhiên, những thay đổi trong chính sách liên quan đến giá thị trường làm cho mức giá trong nửa đầu năm 2019 không biến đổi nhiều. Qua đó, mảng nhiệt
điện đã không thể hưởng lợi từ nguồn cung thủy điện yếu; thậm chí, sản lượng của một số nhà máy nhiệt điện (PPC, PGV, NT2, HND) còn giảm.

Hình 1: Tỷ chuẩn lượng mưa trong 6T/2019 Hình 2: Dự báo xác suất xảy ra El Nino trong 6T/2019

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam Nguồn: NOAA, CTCK Rồng Việt

Hình 3: Giá thị trường trong 6T/2019 (VND/kWh)

Nguồn: EVN, CTCK Rồng Việt
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• Nguồn cung thủy điện và cung khí nhiều khả năng tiếp tục kém trong nửa cuối
năm 2019

o Theo Cơ quan Khí quyển Đại dương Quốc gia (NOAA), xác suất khí hậu trung tính
là hơn 50% trong vòng một năm kể từ tháng 8/2019. Do đó, trong 6 tháng cuối
năm 2019, khí hậu được kỳ vọng sẽ ở mức trung tính.

o Theo EVN, tổng lượng nước đang tích trong các hồ thủy điện vào cuối quý
2/2019 thấp hơn 80% so với mức bình thường, tương ứng sản lượng điện 12,49 tỷ
kWh.

o Theo EVN, một nhà máy điện lớn ở miền Nam là nhà máy Cà Mau nhiều khả năng
sẽ gặp khó khăn về nguồn cung khí trong quý 4/2019. Đây lại là một hạn chế
khác trong nguồn cung điện ở khu vực miền Nam.

• Ngoài ra, sản lượng từ năng lượng mặt trời chỉ mới đóng góp một tỷ trọng nhỏ
cho hệ thống điện quốc gia (2,3%) nên không thể bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn
cung thủy điện và cung khí.

• Sự hạn chế trong nguồn cung điện được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá thị trường trong
6 tháng cuối năm 2019

o Những nhà máy điện có đủ nguồn cung đầu vào sẽ tận dụng được điều kiện thị
trường thuận lợi. Ngoại trừ nhà máy điện Vũng Áng 1, hầu hết các nhà máy nhiệt
điện mà chúng tôi theo dõi đều đã chuẩn bị đủ nguồn cung than cho việc sản
xuất trong 6 tháng cuối năm nay. Do đó, chúng tôi kỳ vọng về triển vọng tích cực
trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của các nhà máy này trong 6 tháng cuối năm
2019.

NGÀNH ĐIỆN – NHÌN LẠI

Cho dù được bổ sung một phần lớn công suất
từ điện mặt trời, tổng cung điện toàn hệ thống
vẫn tiếp tục yếu trong nửa cuối năm 2019, qua
đó kỳ vọng hỗ trợ giá thị trường

Hình 4: Dự báo xác suất xảy ra El Nino từ tháng 8/2019

Nguồn:  NOAA, CTCK Rồng Việt



4

Sản lượng hợp đồng (Qc) thấp hơn và việc tăng giá đầu vào đã tạo áp lực lớn đến lợi nhuận của nhóm 
nhiệt điện trong nửa đầu năm 2019

• Do quá trình tự do hóa ngành điện, tỷ lệ (Qc) sản lượng điện theo hợp đồng giảm từ 95% trong năm 2012 xuống còn 80% vào năm 2019, và sẽ tiếp tục giảm xuống
còn 60% trong dài hạn. Điều này dẫn đến xu hướng giảm sản lượng hợp đồng (Qc) của các nhà máy nhiệt điện. Tình trạng này tác động tiêu cực đến nhóm nhà 
máy nhiệt điện vì giá hợp đồng của chúng thường cao hơn giá thị trường.

• Cùng với việc giá than nội địa tăng 5% trong 6T/2019, tình trạng thiếu nguồn cung than cũng kéo dài từ quý 4/2018 đến 6T/2019. Do đó, tỷ lệ ngày càng tăng của
than nhập khẩu với mức giá cao hơn than trong nước đã làm tăng áp lực cho giá than đầu vào của các nhà máy nhiệt điện. Ví dụ: PPC (+ 10%), HND (+ 14%).

NGÀNH ĐIỆN – NHÌN LẠI

Hình 6: Sản lượng hợp đồng trong giai đoạn 2015-2018 (triệu kWh)Hình 5:  Tỷ lệ Qc (%) trong giai đoạn 2012-2019

Nguồn: EVN, CTCK Rồng Việt Nguồn: EVN, CTCK Rồng Việt tổng hợp
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NGÀNH ĐIỆN – NHÌN LẠI

Sản lượng hợp đồng (Qc) thấp hơn và việc tăng giá đầu vào đã tạo áp lực lớn đến lợi nhuận của nhóm 
nhiệt điện trong nửa đầu năm 2019

• Bên cạnh đó, nguồn cung khí ở khu vực Đông Nam Bộ cũng giảm nhẹ trong 6T/2019. Nguồn khí với giá rẻ từ các mỏ khí cũ suy giảm nên khu vực này phải mua
khí từ các mỏ khí mới với mức giá cao hơn.

=> Từ ba lý do trên, thu nhập từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của hầu hết các nhà máy nhiệt điện đã chứng kiến sự sụt giảm trong 6T/2019.

Hình 7: Giá khí của nhà máy NT2 trong 6T/2019 (USD/mmBTU) Hình 8: Lợi nhuận cốt lõi của các nhà máy nhiệt điện trong 6T 2018-2019 
(tỷ đồng)

Nguồn:  NT2, CTCK Rồng Việt Nguồn: CTCK Rồng Việt
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NGÀNH ĐIỆN – TỔNG QUAN

Điện mặt trời cực “nóng” trong 6 tháng đầu năm 2019
nhưng sẽ “giảm nhiệt” trong 6 tháng cuối năm

Thị trường điện đón nhận sự tham gia của hàng loạt nhà máy (ĐMT) trong 6T/2019

• Với điều kiện các nhà máy ĐMT đóng điện trước ngày 30/6/2019 sẽ được hưởng mức giã ưu
đãi (FiT), trong tổng 89 nhà máy NLTT vận hành trong 6T/2019 thì có tới 87 nhà máy ĐMT.

• Tổng công suất và sản lượng bình quân ngày của các nhà máy ĐMT tại thời điểm cuối tháng
6/2019 lần lượt đạt 4.463 MW và 16,4 triệu Kwh/ngày, chiếm 8,3% và 2,3% hệ thống điện
quốc gia.

Trái lại, chúng tôi tin rằng rất ít nhà máy ĐMT sẽ đóng điện trong 6 tháng cuối năm nay

• Cơ chế giá ưu đãi cho các nhà máy ĐMT vận hành sau ngày 30/6/2019 vẫn chưa hoàn thiện.
Do đó, việc triển khai các dự án ĐMT đang chậm lại để chờ giá điện chính thức.

• Do Luật Quy hoạch mới năm 2017 có những thay đổi cơ bản trong quá trình phê duyệt nên
trong 6 tháng đầu năm 2019, không có dự án điện mới nào được thêm vào Kế hoạch phát
triển năng lượng quốc gia. Chúng tôi tin rằng vấn đề này khó giải quyết sớm trong năm
2019; do đó, những dự án điện vẫn chưa được đưa vào quy hoạch thì sẽ tiếp tục chậm tiến
độ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Tình trạng quá tải lưới điện truyển tải làm hạn chế khả năng vận hành của một số dự án NLTT không phải là vấn đề chung của mảng năng lượng này

• Tình trạng quá tải chỉ xảy ra ở một số điểm cụ thể trong các đường dây truyền tải của tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

• Trong số các công ty mà chúng tôi theo dõi, nhà máy ĐMT Cư Jút của CTCP Thủy điện miền Trung (CHP) được đặt tại Đăk Nông. Ngoài ra, CTCP Điện Gia Lai (GEG) chỉ
có một nhà máy ĐMT ở tỉnh Bình Thuận nhưng không nằm trong các điểm bị quá tải.

Nguồn: CTCK Rồng Việt

Hình 9: Công suất Năng lượng tái tạo (NLTT) tại thời điểm cuối
năm 2018 và cuối tháng 6/2019 (MW)
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NGÀNH ĐIỆN – TỔNG QUAN

Tình hình tài chính của một số doanh nghiệp tiêu biểu (TTM) 

Mã CP Tăng trưởng
Doanh thu (%)

Tăng trưởng
EBITDA (%) Biên EBITDA Biên LN 

hoạt động
Tăng trưởng

LNST (%) Biên LN ròng Capex/Doanh
thu (%) RoIC ROA ROE

POW 9,9 -9,7 23,3 11,3 -15,5 5,8 0,7 6,7 3,2 7,6

NT2 5,7 -16,9 19,6 10,5 -22,5 8,7 0,0 11,2 7,4 16,9

PPC -0,6 25,1 15,2 14,7 1,5 14,0 0,5 12,4 13,2 17,2

CHP -3,3 1,3 75,1 46,0 -11,4 29,4 45,7 8,3 5,2 9,9

REE 2,9 -7,6 20,9 19,6 5,1 31,6 6,7 6,5 10,1 18,1

VSH -35,6 -45,3 61,7 41,2 -55,3 39,2 276,6 2,0 2,0 5,2

HND 4,7 -4,1 34,4 14,9 7,4 4,5 0,1 9,9 2,9 7,8

SHP -1,3 -1,9 75,9 44,8 -3,9 29,3 2,2 12,1 7,7 15,7

Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Ngành Tiện ích công cộng

Vốn hoá (triệu $) 1.297

KLCP lưu hành (triệu CP) 2.342

KLGD trung bình 3 tháng (‘000) 2.411

GTGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 36,5

Tỷ lệ sở hữu NĐTNN (%) 14,9

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 79,9

MUA 42%
Giá thị trường (VND) 12.900

Giá mục tiêu (VND) 17.955

Cổ tức tiền mặt trong 12 tháng tới 300

TÀI CHÍNH 2017A 2018A 2019F 2020F

Doanh thu 29.710 32.663 34.111 40.249

Tăng trưởng (%) 5,3 9,9 4,4 18,0

LNST 2.233 1.676 2.441 3.016

Tăng trưởng (%) 107,8 -25,0 45,7 23,5

ROA (%) 3,7 2,9 4,6 5,7

ROE (%) 9,0 6,8 9,3 10,6

EPS (VND) 1.014 749 1.038 1.282

GTSS (VND) 11.437 10.474 11.169 12.098

Cổ tức tiền mặt (VND) 0 0 300 300

P/E (x) 14,2 21,4 12,9 10,4

P/B (x) 1,1 1,4 1,2 1,1

POW – Triển vọng dài hạn vẫn hấp dẫn

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
• Nhu cầu tiêu thụ điện tăng trưởng ổn định và hạn chế về nguồn cung mới là yếu tố hỗ trợ các nhà

máy điện hiện hữu trong trung hạn

o Trong giai đoạn 2019-2023, tăng trưởng sản lượng điện tiêu thụ của Việt Nam luôn ở mức hai chữ số.

Trong khi đó, nhiều dự án điện trong Quy hoạch điện Quốc gia bi chậm tiến độ. Do đó, mức thiếu hụt

điện sẽ tăng từ 3,7 tỷ kWh trong năm 2021 lên mức đỉnh điểm gần 12 tỷ kWh vào năm 2023.

• POW sở hữu danh mục nhà máy khổng lồ tập trung ở khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam

o Tình trạng thiếu điện kể trên chủ yếu xảy ra ở khu vực miền Nam, trong khi đó, 64% tổng công suất

của POW được đặt tại đây. Vì vậy, những nhà máy điện này sẽ được ưu tiên huy động với mức cao và

ít chịu áp lực cạnh tranh ngay cả trong mùa mưa.

• Nhà máy mới với công nghệ hiện đại đảm bảo cho hoạt động vận hành ổn định

o Bốn nhà máy điện khí của POW đều sử dụng tuabin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới với hiệu suất

phát điện cao và suất tiêu hao khí thấp.

• Suất đầu tư thấp và dòng tiền khỏe mạnh giúp POW gia tăng năng lực tài chính cho hoạt động đầu

tư dự án mới trong khi vẫn trả cổ tức tiền mặt

o Suất đầu tư bình quân các nhà máy của POW chỉ khoảng 0,8 triệu USD/MW.

o Nhờ việc chi phí khấu hao giảm mạnh và hoàn thành trả nợ (Cà Mau, NT1), chúng tôi kỳ vọng lợi

nhuận và dòng tiền sẽ chuyển biến tích cực rõ rệt trong 2019-2020.

RỦI RO ĐỐI VỚI KHUYẾN NGHỊ
• RủI ro về những thay đổi trong chính sách

• Rủi ro nguồn cung nhiên liệu đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện

• Rủi ro tỷ giá



POW – Nhà máy Cà Mau 1&2 là “cứu cánh” cho lợi nhuận của công ty trong 6T/2019

• Trong 6 tháng đầu năm 2019, LNST công ty mẹ tăng trưởng 26%, chủ yếu đến từ việc giảm 275 tỷ đồng chi phí khẩu hao của nhà máy Cà Mau 1&2.

• Các nhà máy điện Vũng Áng 1, Hủa Na và Dakdrinh chứng kiến sự sụt giảm sản lượng trong 6T/2019 do:

o Tình trạng thiếu than làm giảm sản lượng của nhà máy điện Vũng Áng 1 về mức 2.700 tỷ kWh

o Điều kiện thủy văn không thuận lợi khiến sản lượng của hai nhà máy thủy điện Dakdrinh và Hủa Na giảm.

Nguồn: POW, CTCK Rồng Việt
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Hình 1: Sản lượng của các nhà máy điện của POW (triệu kWh)
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Hình 2: Chi phí khấu hao của POW (tỷ đồng)



POW –Bên cạnh chi phí khấu hao giảm, sản lượng của các nhà máy điện cải thiện là nhân tố
khác hỗ trợ KQKD của POW trong nửa cuối năm 2019
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Hình 3: Sản lượng của các nhà máy điện của POW (triệu kWh) • Sản lượng của các nhà máy điện (NMĐ) lớn của POW cải thiện kỳ vọng hỗ trợ lợi
nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty trong nửa cuối năm 2019

o Sản lượng của NMĐ Vũng Áng 1 trong 2H 2019 kỳ vọng tăng do trong 2H 2018, tổ máy
1 bước vào giai đoạn trung tu nên tạm ngưng phát điện, cùng với đó là việc sản lượng
hợp đồng tăng 51% trong 2H 2019.

o Sản lượng điện của NMĐ Nhơn Trạch 2 sẽ tăng, xuất phát từ nhu cầu cao từ hệ thống,
giá thị trường và sản lượng hợp đồng cao hơn.

o Sản lượng điện của NMĐ Cà Mau 1&2 nhiều khả năng giảm do sự suy giảm nguồn cung
khí từ lô PM3 của bể Malay Thổ Chu. Tuy nhiên, do nhà máy này được áp dụng cơ chế
mua bán điện đặc biệt nên việc sản lượng giảm không ảnh hưởng đáng kể đến lợi
nhuận của nhà máy.

o Do nhà máy thủy điện Đăk Đrinh tạm ngưng hoạt đông trong tháng 11 và 12 năm 2018
nên chúng tôi tin rằng việc vận hành bình thường trở lại sẽ giúp cho sản lượng của nhà
máy cải thiện trong 2H 2019.

• Việc chi phí khấu hao của NMĐ Cà Mau 1&2 và Nhơn Trạch 1 giảm tiếp tục hỗ trợ lợi
nhuận của công ty trong nửa cuối năm 2019

o Chúng tôi dự phóng chi phí khẩu hao của NMĐ Cà Mau 1&2 sẽ giảm khoảng 280 tỷ
đồng trong 2H 2019, hỗ trợ trực tiếp cho lợi nhuận của POW.

o Ngoài ra, chúng tôi cũng kỳ vọng chi phí máy móc, thiết bị của NMĐ Nhơn Trạch 1 sẽ
hết khấu hao từ quý 3/2019, qua đó giúp lợi nhuận của POW được cải thiện.

• Trong 6 tháng cuối năm 2019, doanh thu và LNST công ty mẹ dự phóng lần lượt đạt
15.794 tỷ đồng (+6% YoY) và 879 tỷ đồng (+103% YoY)
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Hình 4: Chi phí khấu hao của POW (tỷ đồng)

Nguồn: CTCK Rồng Việt
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Ngành Công nghiệp

Vốn hoá (triệu $) 500

KLCP lưu hành (triệu CP) 310

KLGD trung bình 3 tháng (‘000) 740

GTGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 24,9

Tỷ lệ sở hữu NĐTNN (%) 49,0

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 5,3

MUA 27%
Giá thị trường (VND) 37.550

Giá mục tiêu (VND) 46.000

Cổ tức tiền mặt trong 12 tháng tới 1.800

TÀI CHÍNH 2017A 2018A 2019F 2020F

Doanh thu 4.995 5.101 5.595 5.989

Tăng trưởng (%) 37 2 10 7

LNST 1.377 1.784 1.611 1.917

Tăng trưởng (%) 26 30 -10 19

ROA (%) 9 9 8 9

ROE (%) 15 17 14 14

EPS (VND) 4.441 5.754 5.191 6.179

GTSS (VND) 25.912 30.055 33.446 37.825

Cổ tức tiền mặt (VND) 1.600 1.800 1.800 1.800

P/E (x) 9,3 5,4 6,3 5.3

P/B (x) 1,5 1,0 0,97 0.86

REE – MỨC ĐỊNH GIÁ VẪN HẤP DẪN 

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
• REE sở hữu danh mục hạ tầng điện và nước đầy tiềm năng

o REE sở hữu danh mục gồm những tài sản có chất lượng cao, mang lại dòng tiền đều đặn thông qua tỷ

suất cổ tức từ 9% - 10% hàng năm và đóng góp tới 61% lợi nhuận hợp nhất năm 2018 của công ty.

o Trong những năm tới, từng khoản đầu tư trong danh mục REE đều có nhiều tiềm năng tăng trưởng lợi

nhuận khi một số nhà máy đang nâng dần công suất vận hành, đồng thời, một số khác đang liên tục

giảm đòn bẩy nợ vay, qua đó giúp giảm nhanh chi phí tài chính.

• Mảng văn phòng cho thuê (VPCT) cũng đang tạo ra dòng tiền lớn và ổn định cho Công ty

o Chiếm hơn 20% tổng LN của REE, mảng VPCT có kế hoạch mở rộng với mức tăng trưởng kép hàng

năm về diện tích sàn cho thuê khoảng 22% giai đoạn 2017 – 2022, bình quân 30.000 m2 mỗi năm.

o REE cũng có chuỗi “thành tích” ấn tượng khi các tòa nhà mới thường được lấp đầy chỉ trong chưa đến

một năm và tỷ lệ lấp đầy bình quân các năm duy trì ở mức 97%.

• Mức định giá hấp dẫn

o REE hiện giao dịch ở mức P/B dự phóng năm 2019 khoảng 0,97x, mức định giá đang khá “rẻ” so với

nội tại của doanh nghiệp. Thực tế, mảng hạ tầng điện -nước và mảng VPCT với tỷ suất thu nhập trên

VCSH năm 2018 đạt lần lượt 15,6% và 23,8% là dẫn chứng cho thấy giá trị sổ sách vẫn chưa thể hiện

hết được giá trị của những tài sản chất lượng mà Công ty đang sở hữu

RỦI RO ĐỐI VỚI KHUYẾN NGHỊ
• Mảng bất động sản có khả năng cần nhiều thời gian hơn để hồi phục so với kỳ vọng của chúng tôi. Điều này

thậm chí ảnh hưởng đến mảng M&E.

• Kết quả HĐKD của VSH có thế thấp hơn so với dự phóng của chúng tôi do những vấn đề về pháp lỹ cũng

như tình hình khó dự báo của dự án Thượng Kon Tum (TKT).



• LNST của mảng M&E tăng nhẹ 7% YoY trong nửa đầu năm 2019. Đây được coi là một thành công của REE khi việc cấp giấy phép đầu tư cho nhiều dự án bất động
sản (BĐS) chậm tiến độ.

• LNST của mảng văn phòng cho thuê và BĐS trong 6T/2019 đã giảm 5% vì trong nửa đầu năm 2018, REE đã ghi nhận 96 tỷ đồng lợi nhuận bất thường từ việc chuyển
nhượng dự án BĐS ở đường Nơ Trang Long. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận này, mảng văn phòng cho thuê và BĐS tăng 74% YoY trong 6T/2019. Kết quả tích cực này
chủ đến đến từ hoạt động văn phòng cho thuê nhờ tòa nhà Etown Central đã được lấp đầy từ đầu năm 2019.

• Tuy vậy, mảng điện của REE khá tiêu cực trong nửa đầu năm 2019:

o Hầu hết các nhà máy thủy điện hoạt động kém do điều kiện thủy văn không thuận lợi.

o Mảng nhiệt điện cũng đạt kết quả thấp trong cả lợi nhuận kinh doanh cốt lõi và lợi nhuận báo cáo:

 Do sản lượng giảm và giá than tăng trong nửa đầu năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của các nhà máy nhiệt điện giảm mạnh.

 Khoản lợi nhuận bất thường càng tác động tiêu cực đến lợi nhuận báo cáo của các nhà máy nhiệt điện.
Hình 1: LNST của các mảng hoạt động chính của REE trong 6T/2019 
(tỷ đồng)

Hình 2: LNST định kỳ và LNST báo cáo của PPC (tỷ đồng)

Nguồn: REE, CTCK Rồng Việt

Mảng điện kém tác động tiêu cực đến lợi nhuận của REE trong nửa đầu năm 2019
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Mảng điện kém tiếp tục làm giảm lợi nhuận của REE trong nửa cuối năm 2019

Tỷ đồng 2H 2019 % thay đổi YoY Năm 2019 % thay đổi YoY Ghi chú

M&E và ReeTech 155 18% 275 13%

• Việc ghi nhận chi phí dự phòng 30 tỷ đồng trong nửa cuối năm
2019 khiến lợi nhuận giảm.

• Nếu loại bỏ tác động của chi phí dự phòng, chúng tôi kỳ vọng
LNST của mảng này sẽ ổn định và đạt kế hoạch 275 tỷ đồng
trong năm 2019.

Phát triển BĐS & Văn 
phòng cho thuê 264 25% 477 13%

• Tòa nhà Etown Central và Etown 5 là nhân tố thúc đẩy tăng 
trưởng của mảng văn phòng cho thuê. Trong đó, tòa nhà Etown
5 đã đi vào hoạt động vào cuối tháng 6/2019 nhưng đã được lấp
đầy.

Điện 334 -27% 334 -28% • Do điều kiện thủy văn không thuận lợi

Nước 96 23% 192 25%

• Công suất hoạt động của nhà máy nước Tân Hiệp 2 tiếp tục được 
cải thiện, từ 85% vào cuối năm 2018 lên 100% vào giữa năm 
2019.

• Lợi nhuận của mảng nước kỳ vọng sẽ được đóng góp từ nhà 
máy nước Khánh Hòa trong nửa cuối năm 2019.

Tổng cộng 850 -4% 1.690 -5%

Bảng 1: Dự phóng lợi nhuận của các mảng kinh doanh chính của REE trong năm 2019

Nguồn: CTCK Rồng Việt

• Mảng phát triển BĐS, văn phòng cho thuê và mảng nước kỳ vọng tiếp tục tích cực trong 6T/2019. Trong khi đó, mảng điện nhiều khả năng vẫn kém do điều kiện thủy 
văn không thuận lợi, qua đó khiến LNST của REE được dự phóng giảm còn 850 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2019.



• Gần đây, REE đang tiến hành hoàn tất ba thương vụ M&A:

Tiến triển thuận lợi trong việc giải ngân nguồn vốn M&A có thể trở thành động lực tăng trưởng
dài hạn cho REE

Thương vụ M&A Ghi chú

Nhà máy nước Khánh Hòa (KHW) • REE đặt kế hoạch mua thêm 5,46 triệu cổ phiếu của nhà máy nước Khánh Hòa (KHW), giúp tăng tỷ lệ sở hữu từ 24,85% lên 
45,85%.

Nhà máy thủy điện

• Vị trí: Phía Bắc
• Công suất: 34,8 MW
• Tổng giá trị vốn chủ sở hữu: 550 tỷ đồng
• REE và TBC, một công ty con của REE sẽ lần lượt nắm giữ 49% và 51% cổ phần của KHW.
• Doanh thu: 160 triệu Kwh
• Giá bán: 1.100 đồng / kWh
• LNST: 60-70 tỷ đồng

Dự án năng lượng gió

• Địa điểm: tỉnh Sóc Trăng
• Công suất: 48 MW
• Tổng vốn đầu tư: 2.000 tỷ đồng. Trong đó, 30% vốn đầu tư sẽ được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu
• Doanh thu: 180-190 triệu kWh
• Giá bán: 9,8 cents/kWh
• Dự án dự kiến khởi công vào tháng 10/2019 và đi vào hoạt động vào cuối năm 2020

Bảng 2:  Thương vụ M&A của REE trong thời gian gần đây

Nguồn: REE, CTCK Rồng Việt

=> Do đó, chúng tôi tin rằng những thương vụ M&A này sẽ trở thành động lực tăng trưởng dài hạn cho Công ty.

• Bên cạnh ba thương vụ trên, ban lãnh đạo của REE cũng bày tỏ thái độ tích cực về việc giải ngân vốn M&A trong thời gian tới. Do công ty dần thay đổi chiến lược M&A
bằng việc mua các dự án để tự phát triển, chúng tôi kỳ vọng rằng REE sẽ có thể đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tuy nhiên, với phương pháp M&A mới, chúng tôi tin rằng
dòng tiền và lợi nhuận từ các dự án mới trong những năm đầu có thể thấp, qua đó tạo áp lực cho REE trong việc cải thiện trong trung hạn.



15

KHỐI PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Nguyễn Thị Phương Lam
Deputy Manager
lam.ntp@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1313)
• Ngân hàng
• Thị trường

Lại Đức Dương
Senior Analyst
duong.ld@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1522)
• Bất động sản
• Vật liệu xây dựng

Trần Hà Xuân Vũ
Senior Analyst
vu.thx@vdsc.com.vn      
+ 84 28 6299 2006 (1518)
• Dầu khí
• Phân bón

Nguyễn Hà Trinh
Senior Analyst
trinh.nh@vdsc.com.vn      
+ 84 28 6299 2006 (1551)
• Xây dựng 
• Thép

Vũ Anh Tú
Analyst
tu.va@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1511)
• Kinh tế vĩ mô

Trần Thái Sơn
Analyst
son.tt@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1527)
• Thị trường
• Bán lẻ & Công nghệ
• Dược phẩm

Đỗ Thanh Tùng
Analyst
tung.dt@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1521)
• Cảng biển
• Dịch vụ hàng không

Phạm Anh Thư
Analyst
thu.pa@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1520)
• Bất động sản khu công nghiệp
• Hạ tầng & BOT

Đặng Thị Phương Thảo
Analyst
thao.dtp@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1529)
• Thực phẩm &  Đồ uống 
• Dệt may

Phạm Thị Tố Tâm
Analyst
tam.ptt@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1530)
• Bảo hiểm
• Thủy sản

Nguyễn Thị Thúy Anh
Analyst
anh2.ntt@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1531)
• Ngân hàng

Nguyễn Thị Khánh Vy
Analyst
vy.ntk@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1528)
• Ô tô & Phụ tùng

Nguyễn Tiến Hoàng
Analyst
hoang.nt@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1538)
• Thị trường

Bernard Lapointe
Senior Consultant
bernard.lapointe@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006

Trần Thị Ngọc Hà
Assistant
ha.ttn@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1526)

Trương Thị Thảo Vi
Assistant
vi.ttt@vdsc.com.vn
+ 84 28 6299 2006 (1517)


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

