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PV Drilling (PVD)

Lợi nhuận sơ bộ Q3 giảm 44% YoY

Lợi nhuận sơ bộ Q3 có khả năng giảm nhiều nhất khoảng 44% YoY
— Theo bài báo online của Người Đồng Hành (NHD), lợi nhuận sơ bộ Q3 của PVD khá thấp, chỉ
đạt 15 tỷ VND (giảm 44% YoY) với doanh thu 1,156 tỷ VND (tăng 8% YoY). Điều này chứng tỏ
lợi nhuận Q3 có thể thấp hơn dự phóng của chúng tôi khoảng 32 tỷ VND (thấp hơn 50%) dù
doanh thu sơ bộ cao hơn dự phóng 909 tỷ VND của chúng tôi (cao hơn 27%) (dù KQKD sợ bộ
này có trước khi quý 3 kết thúc). Lợi nhuận sơ bộ cho 9 tháng đạt 100 tỷ VND, tăng 105% YoY
trên doanh thu đạt 4,300 tỷ VND, tăng 44% YoY dựa theo bài báo.
Chi phí do đại dịch có thể giải thích việc LN Q3 thấp hơn dự phóng của chúng tôi
— Đầu tiên, chúng tôi nghi ngờ rằng doanh thu sơ bộ cao hơn dự phóng xuất phát từ việc PVD
thuê thêm giàn tự nâng để phục vụ khu vực Việt Nam và nhu cầu lớn từ dịch vụ liên quan
đến giếng khoan. Lợi nhuận thấp hơn dự phóng có thể chủ yếu vì chi phí hoạt động cao của
các giàn tự nâng tại khu vực Malaysia do đại dịch COVID-19 tương tự Q2. Chi phí hoạt động
tại Q2 cao do việc giản cách xã hội tại Malaysia khiến PVD phải tuyển thêm nhân viên nhằm
đảm bảo cho số lượng nhân việc có thể hoạt động và di chuyển. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem
xét lại dự phóng lợi nhuận 2020E khi KQKD Q3 chính thức được công bố.
Giữ nguyên NẮM GIỮ và GMT 9,600 VND; chuyển sang mảng hạ nguồn GAS, PLX, PVT & BSR
— Chúng tôi tiếp tục khuyên nghị nhà đầu tư chuyển vị thế khỏi PV Drilling (PVD, NẮM GIỮ,
GMT 9,600 VND) và ưu tiên các công ty tại phân khúc hạ nguồn như PV GAS (GAS, MUA, GMT
89,200 VND), Petrolimex (PLX, MUA, GMT 59,800 VND), PV Trans (PVT, MUA, GMT 16,800 VND)
và Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR, MUA, GMT 8,100 VND). Chúng tôi kỳ vọng các công ty phân
khúc thượng nguồn sẽ tiếp tục chịu áp lực về lợi nhuận khi giá dầu thấp sẽ khiến các hoạt
động khai thác và khoan sẽ khó khăn hơn trong khi các công ty hạ nguồn sẽ hưởng lợi từ sự
phục hồi dù chậm của giá dầu và nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng.
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Địa chỉ: Tầng G, tầng 2 và 7, Tòa nhà Sky City số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 7303 5333 - Fax: (+84) 24 3776 5928
Chi nhánh Hà Nội:
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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:
Nắm giữ:
+15% hoặc cao hơn
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Trung lập:
Vượt trội hơn thị trường
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

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.

