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Dịch vụ khoan dầu khí (PVD) 
LN Q1 dương do sản lượng tăng trước khí cắt giảm 

 LN Q1 dương sau 3 năm lỗ liên tục 

— LN Q1 2020 đạt 24.3 tỷ VND (vs Q1 2019 ghi nhận lỗ 87.1 tỷ VND) trên doanh thu Q1 đạt 

1,676.9 tỷ VND (tăng 84.4% YoY) do 1) giá thuê giàn Jack up tăng và 2) năng suất khả dụng 

Q1 tăng trước khi cắt giảm sản lượng trong Q2. Do phụ thuộc độ trễ 6 tháng của giá dầu, giá 

thuê giàn khoan Jack up tăng 10% YoY do nhu cầu khai thác ở khu vực Đông Nam Á phục 

hồi. Trong đó, năng xuất của 4 giàn Jack up của PVD trong Q1 đạt khoảng 100%, so với 

82.5% cùng kỳ ( trước khi các nhà thầu Malaysia sẽ cắt giảm sản lượng trong tháng tư). Vì 

vậy, PVD ghi nhận ít chi phí vận chuyển giàn, khiến biên lợi nhuận được cải thiện. 2020 là 

năm đầu tiên sau 3 năm lỗ liên tục mà không có sự can thiệp của hoàn nhập Quỹ đầu tư 

phát triển. Trong năm 2020, PVD cũng không có ý định hoàn nhập quỹ này trong 2020E do 

biên lợi nhuận đã được cải thiện. 

 

Đầu tư cụm thiết bị khoan DES cho giàn TAD 

— Vào 11/2019, PVD công bố giàn PVD Drilling V (TAD) đã trúng thầu làm việc cho Brunei Shell 

Petroleum (BSP) tại Brunei với kì hạn là 6 năm cùng với quyền gia hạn thêm 4 năm. Nhằm 

phụ hợp với dự án, PVD phải đầu tư cụm thiệt bị khoan DES với tổng giá trị là 30 triệu USD 

(PVD đã mở Tín dụng thư (Letter of Credit) với giá trị 15 triệu USD vào Q1 2020). Ban lãnh 

đạo kì vọng TAD, đã không có việc trong 3 năm, sẽ sẵn sàng hoạt động vào Q4 2020 và tạo 

doanh thu vào 2H 2020. 

 

Thu hồi nợ xấu từ PVEP 

— Ban lãnh đạo kì vọng PVD sẽ thu hồi được ½ nợ xấu còn lại từ Tổng công ty Thăm Dò Khai 

thác Dầu khí (PVEP) trong năm nay (giá trị khoản mục cuối năm 2019 là 45.3 tỷ VND) và ½ 

còn lại vào năm 2021E. PVD đã thu hồi được 45.66 tỷ VND trong năm 2019 từ khoản nợ xấu 

trên. 
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Hệ thống khuyến nghị   

 

Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
  

Mua:  

+15% hoặc cao hơn 

Nắm giữ:  

trong khoảng +15% và -15% 

Bán:  

-15% hoặc thấp hơn 
 Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên 

phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các 

nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu 

là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể 

thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các 

trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết 

định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu 

tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không 

được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn 

bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ 

nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào 

khác. 

    

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
 

Khả quan: 

Vượt trội hơn thị trường 

Trung lập: 

Phù hợp thị trường 

Kém khả quan: 

Kém hơn thị trường 
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Điện thoại: (+84) 24 7303 5333 - Fax: (+84) 24 3776 5928 

Chi nhánh Hà Nội: 
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VP, số 5 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: (+84) 24 7305 3335 - Fax: (+84) 24 3822 3131 

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 
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Địa chỉ: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Q1, Hồ Chí Minh 
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Email: ccc@kbsec.com.vn 

Website: www.kbsec.com.vn 
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