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Thông tin cổ phiếu 

Chỉ tiêu 21/05/2012 

Giá chào sàn 36.000 ñồng 

Cổ phiếu lưu hành 1.895.000.000 cp 

Vồn ñiểu lệ 18.950 tỳ ñồng 

Vốn hóa thị trường   62.220 tỷ ñồng 
 

Chỉ tiêu (USD) 2012F 
Doanh thu công ty 
mẹ 

2.476.414.815 

LN gộp  469.763.737 

LNTT 469.787.787 

LNST cty mẹ  385.225.986 
 

ðịnh giá 21/05/2012 

Book value 16.660 ñồng 

EPS 4.269 ñồng 

P/BV 2,16 

P/E 8,43 

Cơ cấu cổ ñông 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Bản cáo bạch PV Gas 

CẬP NHẬT CHÀO SÀN  

PV Gas (GAS), công ty duy nh�t t�i Vi�t Nam trong ngành công 

nghi�p khí, có h� th�ng c� s� h� t�ng công trình khí khép kín t� 

khâu thâu gom, v	n chuy
n, ch� bi�n, phân ph�i khí. Trong 20 

năm hình thành và phát tri
n, PV Gas ñã cung c�p ra th� tr��ng 

h�n 63,31 t� m
3
. S�n l��ng khai thác th�c hàng năm PV Gas (h�p 

nh�t) t� 8-9 t� m
3
/năm t��ng ñ��ng 320-360 tri�u MMBTU /năm 

(giai ño�n 2009 – 2011), cung c�p nguyên li�u, nhiên li�u khí ñ�u 

vào ñ
 s�n xu�t cho 40% t�ng s�n l��ng ñi�n qu�c gia, 30% s�n 

l��ng phân bón c� n��c. 

Lợi nhuận 2011 vượt 81% kế hoạch, cổ tức 19,2% bằng tiền 

Hầu hết các chỉ tiêu năm 2011 của PV Gas ñều hoàn thành vượt 
kế hoạch. Doanh thu hợp nhất ñạt 64,224 tỷ ñồng, vượt 45% kế 
hoạch, tăng 34% so với năm 2010. Lợi nhuận của cổ công ty mẹ 
ñạt 5.912 tỷ ñồng (theo hợp nhất), riêng lợi nhuận sau thuế công ty 
mẹ ñã chiếm 5.749 tỷ ñồng, tăng 19,72% so với năm trước, tương 
ñương EPS 3.120 ñồng/cp. 

 
Trong năm 2012, PVGas ñặt kế hoạch 55.168 tỷ ñồng doanh 
thu, lợi nhuận ròng 5.285 tỷ ñồng (trong ñó công ty mẹ ñóng 
góp 5,093 tỷ ñồng). Kết thúc Q.1/2012 doanh thu công ty mẹ ñã 
ñạt 15.686 tỷ ñồng, lãi gộp ñạt 3.104 tỷ ñồng, lợi nhuận ròng ñạt 
2.296 tỷ ñồng. Như vậy, kết thúc quý I, công ty mẹ ñã hoàn thành 
55% kế hoạch lợi nhuận của công ty mẹ, EPS của công ty mẹ 
ñóng góp là 1.210 ñồng trong Q.1. 

 
Tổng trữ lượng khí Việt Nam khá dồi dào với trữ lượng hiện 
nay có thể khai thác trong 25 năm kế tiếp 

Nguyên liệu ñầu vào chính cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của 
PV Gas là khí tự nhiên hay khí ẩm. Theo dự báo của Tổng Công ty 
thăm dò khai thác dầu khí thì tổng trữ lượng khí Việt Nam khoảng 
1.400 tỷ m3 trong ñó trữ lượng ñược phê duyệt khai thác là 335 tỷ 
m3. Hiện nay, PV Gas ñã và ñang khai thác 3 bể: Cửu Long, Nam 
Côn Sơn và Malay – Thổ chu, tổng sản lượng khí ñã cung cấp ra 
thị trường ñạt 63,31 tỷ m3. Với sản lượng trung bình khai thác thực 
tế hàng năm (PV Gas hợp nhất) cung cấp ra thị trường từ 8-9 tỷ 
m3/năm tương ñương 320- 360 triệu MMBTU/năm, ñiều này cho 
thấy nguồn lực của PV Gas còn khá lớn với trữ lượng có thể khai 
thác lên ñến 25 năm. 

      TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  (HOSE : GAS)                            MUA 

          Ngành: Phân phối khí ñốt tự nhiên                                                   Cập nhật ngày : 21/05/2012 
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Với sự phát triển các lô mới trong bể Cửu Long, Nam Côn Sơn và Malay Thổ Chu, nguồn cung khí của 
PV Gas sẽ trở nên dồi dào hơn, theo kế hoạch khai thác của PV Gas tốc ñộ tăng trưởng sản lượng trung 
bình trong 5 năm tới có thể ñạt CARG 10%  

Trong các năm tới nhiều mỏ dầu/khí tiếp tục ñược ñưa vào khai thác sẽ cung cấp thêm nguồn khí cho PV Gas 
như mỏ Hải Sư Trắng, Tê giác trắng thuộc bể Cửu Long, mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh, Chim Sáo, Thiên Ưng trong 
bể Nam Côn Sơn và lô B trong bể Malay – Thổ Chu. Dự kiến ñến năm 2016 trữ lượng khái thác lên ñến 14,27 tỷ 
m3/năm so với hiện nay chỉ 8,87 tỷ m3/năm (2012). 

 
Tốc ñộ tăng trưởng biên lợi nhuận của PV Gas kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu nhờ sự kết hợp 
giữa tăng sản lượng và giá bán ở hầu hết các mảng hoạt ñộng 

Nhờ sự kết hợp giữa tăng sản lượng khí khô khi ñưa thêm nguồn khí mới vào khai thác tại các lô Hải Thạch – 
Mộc Tinh (5.2 và 5.3) tại bể Nam Côn Sơn trong năm 2012 và theo lộ trình tăng giá bán khí ñược áp dụng kể từ 
ngày 01/03/2011 ở hầu hết các mảng hoạt ñộng như kinh doanh khí khô, Condensate, cước vận chuyển khí 
Condensate nên nhiều khả năng tỷ suất lợi nhuận của PV Gas ñược tăng lên ñáng kể so với cùng kỳ năm trước. 

 
PVGas có thể trở thành trụ cột mới cho thị trường 

Cổ phiếu của PVGas sẽ trở thành một trong những trụ cột mới của thị trường, tương ñương với các "tứ trụ" của 
VN-Index hiện nay gồm CP Tập ñoàn Masan (MSN), Vincom (VIC), Tập ñoàn Bảo Việt (BVH) và Vinamilk (VNM). 
PVGas ñăng ký niêm yết tổng cộng 1.895.000.000 cổ phiếu với toàn bộ vốn ñiều lệ 18.950 tỷ ñồng. Trong số 1,9 
tỉ CP nói trên, chỉ 2,97% trong số này ñã bán thành công ra công chúng, phần còn lại 97,03% vẫn ñang nằm 
trong PetroVietnam và cổ ñông nội bộ. Như vậy sau khi niêm yết, cổ phiếu PV Gas sẽ có tỷ trọng lớn thứ 2 trong 
VN index. Tuy nhiên là cổ phiếu mới ñược niêm yết nên nhiều khả năng PV Gas sẽ chưa ñược ñưa vào rổ cổ 
phiếu VN 30 ñể tính Index, ít nhất sau 6 tháng niêm yết thì mới ñược xem xét trong VN 30. Thêm vào ñó, tỷ lệ cổ 
phiếu tự do chuyển nhượng khá thấp với 3,28% trên tổng vốn ñiều lệ nên nhiều khả năng hiện nay các Quỹ ETF1 
cũng chưa ñưa PV Gas vào ñể tính chỉ số (MSCI2 chỉ xem xét các cổ phiếu trên 5% cổ phiếu tự do chuyển 
nhượng ñể tính index). Tuy nhiên, về dài hạn thì PV Gas sẽ là tâm ñiểm ñược chú ý khi tác ñộng ñáng kể trên thị 
trường. 

Nh	n ñ�nh chung: Trong năm 2012, tốc ñộ tăng trưởng doanh thu có phần chậm lại so với các năm trước do 

tăng trưởng doanh thu từ khí khô mặc dù tăng 17,98% so với năm 2011 (tăng cả về lượng và giá bán) nhưng 

doanh thu LPG lại tăng trưởng âm với việc giảm sút 6,68% so với năm 2011 chủ yếu ñến từ việc tiêu thụ LPG 

công nghiệp giảm, nguyên nhân là do giá bán LPG quý ñầu năm tăng 40% so với cùng kỳ năm trước ñã làm ảnh 

hưởng ñến sức tiêu thụ của khách hàng dùng LPG công nghiệp. Tuy nhiên, năm 2012 vẫn là năm ghi nhận tăng 

trưởng mạnh mẽ trong biên lợi nhuận hoạt ñộng của PV Gas bởi hầu hết giá bán các mảng hoạt ñộng ñều tăng 

nhanh. Chúng tôi mong ñợi PV Gas sẽ ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng lợi nhuận ròng với 36,82% so với cùng kỳ 

năm trước. Thêm vào ñó, ROE sẽ ñược cải thiện từ 26% năm 2011 lên 29,92% năm 2012. Tăng trưởng mạnh lợi 

nhuận giúp P/E forward hấp dẫn hơn vào năm 2012 với mức ñịnh giá 8,43x (giá chào sàn là 36.000 vnd) so với 

năm 2011 P/E trailing là 11,54x. 

                                                           
1 Quỹ ETF là quỹ ñầu tư mô phỏng chỉ số, Quỹ này sẽ sử dụng chỉ số chuẩn xây dựng bởi MSCI và tìm kiếm kết quả ñầu tư dựa trên 
việc mô phỏng lại chỉ số này. 

2 Morgan Stanley Capital International (MSCI) xây dựng các chỉ số chứng khoán cho các thị trường quốc gia và quốc tế 
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Khuyến nghị: ðể ñịnh giá PV Gas trong ñợt chào sàn, chúng tôi tiến hành ñịnh giá theo phương pháp so sánh 
với các công ty hoạt ñộng kinh doanh khí trong khu vực châu Á có cùng quy mô, do hiện nay trên sàn niêm yết 
không có doanh nghiệp trong ngành có quy mô lớn, tương tự như PV Gas. Với kết quả so sánh bên dưới, giá 
chào sàn PV Gas là 36.000 ñồng/cổ phiếu thì P/E forwad năm nay 8,43x, nghĩa là ñang thấp hơn so với trung 

bình P/E 10,45x của các công ty trong ngành khí thuộc khu vực Châu Á. Chúng tôi khuyến nghị MUA với giá 

mục tiêu của PV Gas có thể ñạt ñược là 44.600 ñồng/cổ phiếu, ñây là một cơ hội ñầu tư tốt trong năm nay cho 
các nhà ñầu tư giá trị, với mức chiết khấu giá hấp dẫn 23,89% so với mức ñịnh giá. 

 

STT 
Mã cổ phiếu thuộc ngành 

khí, khu vực Châu Á Tên công ty Quốc gia 
P/E 

forward 

1 ONGC Oil And Natural Gas Corporation India 11,25 

2 GAIL:IN GAIL (India) Ltd India 11,31 

3 IGL:IN Indraprastha Gas Ltd India 9,36 

4 CAIR:IN Cairn India Ltd India 8 

5 SHI.N Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd China 14,12 

6 883:HK CNOOC Ltd China 7,43 

7 PTR:US PetroChina Co Ltd China 8,91 

8 SNP:US China Petroleum & Chemical Corp China 6,4 

9 KNMG:MK KNM Group Bhd Malaysia 9,06 

10 WSC:MK Wah Seong Corp Bhd Malaysia 11,24 

11 PENB:MK Petra Energy Bhd Malaysia 8,82 

12 DEHB:MK Dayang Enterprise Holdings Bhd Malaysia 12,37 

13 OGDC:PA Oil & Gas Development Co Ltd Pakistan 8,16 

14 PSE:PEC PNOC Exploration Corp Philippines 23 

15 010950:Korea SE S-Oil Corporation Korea 9,15 

16 1605:JP Inpex Corp Japan 8,55 

 
Trung bình 

  
10,45 

 
GAS 

PetroVietnam Gas Joint Stock 
Corporation 

Viet Nam 8,43 

Nguồn: reuters.com và FPTS tổng hợp 

Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng(*) 

Tăng trưởng 2009 2010 2011 2012F 

Tăng trưởng doanh thu (%) - 57,60% 33,80% 1,56% 

Tăng trưởng lợi nhuận ròng (%) - 48,70% 30,40% 36,82% 

Khả năng sinh lợi 2009 2010 2011 2012F 

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) 17,90% 15,60% 16,40% 18,97% 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (%) 15,40% 12,50% 13,30% 18,97% 

Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) 10,90% 10,30% 10,00% 15,56% 

ROE (%) 89,30% 32,30% 26,00% 29,92% 

ROA (%) 30,00% 15,40% 13,90% 17,99% 
 (*)  Kết quả kinh doanh năm 2012F là con số dự phóng của FPTS dựa trên kết quả trong quá khứ và các dữ liệu thu nhập 
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Tổng quan hoạt ñộng qua các năm 

Là nhà cung cấp Khí khô3 duy nhất tại Việt Nam. Với lợi thế là công ty con của PetroVietnam, PV Gas ñược 
ưu tiên tiếp cận các mỏ khí trong ñó PetroVietnam có cổ phần và nằm trong vùng lãnh hải Việt Nam. PV Gas 
cũng là công ty duy nhất tại Việt Nam sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng các công trình khí ñồng bộ, khép kín từ 
khâu thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến và phân phối khí và các sản phẩm khí. 

Hiện nay, doanh thu khí khô chiếm 50,5% tổng doanh thu năm 2011 của PV Gas, là nguồn thu quan trọng tạo 
tiền ñề cho các các mảng hoạt ñộng khác như LPG4 và Condensate5 và vận chuyển khí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp hợp nhất 2011 

Nguồn: Báo cáo tài chính 2011 PV Gas 

PVGas ñang sở hữu và vận hành 3 hệ thống ñường ống dẫn khí tại Việt Nam nhằm thu gom, vận chuyển khí 
khai thác ngoài khơi vào bờ với tổng công suất khoảng 11 tỷ m3 khí/năm.  

Ngoài 3 hệ thống ñường ống chính kể trên, PVGas còn sỡ hữu các hệ thống dẫn khí trên ñất liền gồm: 

- Hệ thống ñường ống dẫn khí Phú Mỹ - Tp.HCM cung cấp khí ñến nhà máy ñiện Nhơn Trach 1, 2 và nhà máy 
ñiện Hiệp Phước. Công suất thiết kế là 2 tỷ m3 khí/năm 

- Hệ thống ñường ống dẫn khí thấp áp Phú Mỹ - Mỹ Xuân – Gò Dầu: Hệ thống này nhận khí từ bể Cửu Long và 
Nam Côn Sơn từ tram phân phối khí Phú Mỹ, cung cấp cho các hộ tiêu thụ tại khu công nghiệp Phú Mỹ - Mỹ 
Xuân – Gò Dầu  

- Các trạm phân phối khí và các trung tâm phân phối khí khác 

 

 

                                                           
3 Khí khô Là khí thiên nhiên hay khí ñồng hành sau khi ñược xử lý tách loại nước và các tạp chất cơ học, tách khí hóa lỏng (LPG) và 
khí ngưng tụ (Condensate) tại nhà máy xử lý khí. Khí khô ñược cung cấp cho nhà máy ñiện, nhà máy ñạm và các hộ công nghiệp 
(cung cấp khí thấp áp, CNG trong ngành chế biến thực phẩm, gốm sứ, luyện kim v.v…) 

4 LPG Sử dụng làm chất ñốt trong dân dụng hay còn gọi là Gas, ngoài ra còn làm nhiên nhiên liệu cho giao thông vận tải… 

5 Condensate ñược dùng chủ yếu ñể pha xăng, dung môi pha sơn, dung môi trong công nghiệp… 
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Danh sách các ñường ống dẫn khí PV Gas ñang sở hữu, quản lý và vận hành 

 

Tên ñường ống  Tỷ lệ sở hữu Bể khí 
Chiều dài 

(Km) 
Công suất 

(m3/năm) 

Bạch Hổ PV Gas (100%) Cửu Long 145 2 tỷ 

Nam Côn Sơn 
PV Gas (51%); 
Bp(32,7%); 
ConocoPhillips (16/3%) 

Nam Côn Sơn 410 7 tỷ 

PM3 - Cà Mau PV Gas (100%) Malay - Thổ Chu 325 4 tỷ 

Tổng cộng 
 

  
11 tỷ 

Nguồn: BCB PV Gas 

Hệ thống khí PVGas 

 
Ghi chú: GDC: Gas Distribution Center, trung tâm phân phối khí 

GDS: Gas Distribution Station, trạm phân phối khí 

Nguồn: BCB PV Gas 

Hiện toàn bộ lượng khí ñưa vào bờ hiện nay của PV Gas chưa ñáp ứng ñược nhu cầu tiêu thụ khí ngày càng gia 
tăng từ các nhà máy ñiện, do ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn là rào cản gây tình trạng thiếu ñiện từ các nhà máy 
thủy ñiện. Do vậy, Chính phủ ñã có chủ trương chuyển dần cung cấp ñiện từ các nhà máy thủy ñiện nhà máy 
ñiện sử dụng nhiều nguồn năng lượng ổn ñịnh như dầu, khí ñốt và than ñá…Theo ước tính của  PV Gas chỉ có 
thể cung cấp 88% tổng nhu cầu trong 5 năm tiếp theo. 

 

Cung, cầu sử dụng khí tại Việt Nam 

Chỉ tiêu (Tỷ m3) 2012 2013 2014 2015 

Nhu cầu tiêu thụ khí khô 11,17 11,4 12,13 14,1 

Sản lượng cung cấp khí khô 8,87 10,5 10,65 12,73 
Nguồn: PV Gas 
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Khả năng cung cấp khí khô của PV Gas(*) trong 5 năm tới 

Bể khí 2012F 2013F 2014F 20,5F 2016F Tổng 

Cửu Long 1,07 1,62 1,36 1,2 1,09 6,34 

Nam Côn Sơn 6,22 6,81 7,08 8,5 7,68 36,29 

Malay - Thổ Chu 1,57 2 2 2,79 5,01 13,37 

Thái Bình - Hàm Rồng _ 0,07 0,21 0,24 0,48 1,00 

Tổng 8,86 10,5 10,65 12,73 14,26 57,00 
(*)Ghi chú: Tổng sản lượng theo hợp nhất 

Nhìn chung giá khí ñầu vào của PV Gas ít bị biến ñộng bởi giá khí thế giới, nguyên liệu ñầu vào của PV Gas là 
khí ẩm6 (PV Gas chỉ sở hữu, quản lý và vận hành ñường ống dẫn khí, còn giá mua khí cụ thể là giá khí ẩm phải 
mua từ chủ mỏ có thể PVN hoặc các công ty nước ngoài hợp tác, liên doanh với PVN). 3 bể khí chính của 
PVGas hiện nay là Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay - Thổ Chu ñược mua với các mức giá khác nhau. Bể Cửu 
Long và bể Nam Côn Sơn giá ñược ấn ñịnh bởi hợp ñồng mua bán khí dài hạn giữa PVGas và các chủ mỏ. 
Riêng bể Malay - Thổ Chu giá mua khí theo biến ñộng của giá dầu FO, DO tại thị trường Singapore. Tuy nhiên 
ñể hạn chế biến ñộng của giá ñầu vào ảnh hưởng ñến biên lợi nhuận của PVGas, Công ty ñã áp dụng biến ñộng 
giá mua khí PM3 và 46-Cái Nước sẽ ñược phản ánh tương ứng vào giá bán của PV Gas cho các hộ tiêu thụ.  

 

Giá mua khí ẩm 
USD/MM BTU 2011 2012 2013 2014 2015 Ghi chú 

Bể Cửu Long 2,7 2,81 2,94 3,19 3,26 Giá mua khí ẩm ñược ấn ñịnh bởi PVN 
ñến hết năm 2015 

Bể Nam Côn Sơn 01/04/2011 - 
31/03/2012 

01/04/2012 - 
31/03/2012     

Lô 06.1 3,46 3,53    

ðược xác ñịnh bởi Hð mua bán khí dài 
hạn giữa bên mua khí là PV Gas và bên 
bán khí là các chủ mỏ gồm PVN, ONGC 
Videsh Ltd., BP Exploration Operating 
Company Ltd (nay là TNK) 

 
25/10/2011 - 

25/10/2012 
25/10/2012- 
24/10/2013     

Lô 11.2 3,11 3,26     

Bể Malay - Thổ Chu 7,9 8,07    

Giá mua ñược tính dựa trên giá dầu FO, 
DO tại thị trường Singapore với mức 
chiết khấu 46% giá dầu FO, theo 
phương pháp ñược ấn ñịnh trong hợp 
mua khí giữa bên mua là PV Gas và bên 
bán là các chủ mỏ khí gồm PVN và 
Talisman VN Limited 

Nguồn: BCB PV Gas 

                                                           
6 Khí ẩm hay còn gọi là khí ñồng hành hay khí thiên nhiên ñi cùng với dầu trong qua trình khai thác, Khí này ñược ñưa vào hệ thống 
xử lý ñể sản xuất ra 3 loại sản phẩm khí khô, LPG và Condensate 
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Giá bán khí ñược PV Gas áp dụng theo mức linh hoạt, khi giá khí mua của chủ mỏ tương ứng bao nhiêu thì 
PVGas sẽ bán lại cho các hộ tiêu thụ cũng theo giá mua cộng với chi phí vận chuyển của chủ ñường ống. 

Hiện nay, có 3 ñối tượng chính mua khí khô của PV Gas là nhà máy ñiện (88% sản lượng), ðạm (7%s ản lượng ) 
và phần còn lại các hộ công nghiệp (5% sản lượng). Giá bán cho các ñối tượng sẽ khác nhau, do chính sách ưu 
tiên an ninh quốc gia va an ninh lương thực nên giá bán cho các nhà máy ñiện và nhà máy ñạm sẽ thấp hơn khá 
nhiều so với giá bán cho các hộ công nghiệp. 

 
Giá bán khí trung bình (USD/MMBTU) 2011 2012 2013-2015 

Nhà máy ñiện (USD/MMBTU) 4,1 4,33 Tăng mỗi năm 4% 

Nhà máy ñạm (USD/MMBTU) 3,58 3,65 Tăng mỗi năm 2% 

Các hộ công nghiệp (USD/MMBTU) 6,3 8 Chiết khấu 65% so với giá dầu 
 
Lộ trình tăng giá khí như trên có ý nghĩa rất quan trọng ñối với PVGas nhằm tạo lợi nhuận thặng dư và là nguồn 
lực ñể ñầu tư cho các dự án chiến lược trong tương lai. Với chính sách giá bán như hiện nay, có thể thấy biên 
lợi nhuận gộp khi bán khí cho các hộ công nghiệp có mức tỷ suất lợi nhuận gộp cao nhất 40% so với bán cho 
nhà máy ñiện và nhà máy phân bón chỉ có 15-16%. 

Kết quả kinh doanh khí khô qua các năm 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 

Sản lượng khí khô ( Triệu m3) 7.909 9.339 8.534 

Doanh thu khí khô (Tỷ ñồng) 20.417 28.034 32.431 

Giá vốn khí khô (Tỷ ñồng) 17.749 25.034 26.913 

Biên giá vốn 86,93% 89,30% 82,99% 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất PV Gas 

Là nhà cung cấp LPG số 1 với thị phần chiếm trên 70% thị phần khí hóa lỏng phục vụ các ngành công 
nghiệp và dân dụng trong cả nước, năng lực tự sản xuất thông qua 3 nguồn chính là nhà máy xử lý khí Dinh 
Cố và phân phối LPG (từ năm 2009) do nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất, với tổng sản lượng cung cấp 
trong nước là 245.000 tấn LPG/năm, phần còn lại 922.000 tấn tương ứng 79,07% là nhập khẩu LPG (Thống kê 
năm 2011). 

Trong các mảng hoạt ñộng thì kinh doanh LPG có biên lợi gộp khá thấp trung bình từ 11%-14% trên doanh thu 
do 1. Giá bị kiểm soát theo quy ñịnh của Nhà Nước; 2. Sản lượng nhập khẩu LPG thường lớn do trong nước 
chưa tự sản xuất ñược hoàn toàn mà còn phụ thuộc nhiều vào lượng nhập khẩu trong khi ñó giá nhập khẩu LPG 
biến ñộng theo xu hướng giá tăng trên thị trường thế giới cộng với biên lợi nhuận gộp thường không cao so với 
tự sản xuất tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố (tổng chi phí sản xuất LPG tại PV Gas khá thấp, ước tính hơn 600 
USD/tấn trong khí giá thị trường hiện tại là hơn 1.000 USD/tấn) nên biên lợi nhuận gộp chung chỉ vào khoảng 
7,8% như trong kết quả kinh doanh 2011. 

Giá LPG trung bình(*) qua các năm 

Năm 2008 2009 2010 2011 

Giá LPG trung bình thế giới (USD/tấn) 776 511 712 850 

Tăng/giảm (%)  -34,1% 39,3% 19,4% 

(*) Ghi chú: Giá LPG trên là giá theo hợp ñồng chưa tính chi phí sản xuất, quản lý, kinh doanh và lợi nhuận của DN, 

thuế giá trị gia tăng; thuế nhập khẩu; Nguồn: BCB PV Gas 
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Kết quả kinh doanh LPG qua các năm 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 

Sản lượng LPG (Tấn) 692.000 793.000 1.166.000 

Doanh thu LPG (Tỷ ñồng) 8.231 17.292 28.627 

Giá vốn LPG (Tỷ ñồng) 6.388 14.715 26.394 

Biên giá vốn 77,61% 85,10% 92,20% 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất PV Gas 

Hoạt ñộng Condensate, Condensate ñược sản xuất bằng việc xử lý nguồn khí ẩm từ bể khí Cửu Long tại nhà 
nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Condensate thương phẩm ñược sử dụng làm nguyên liệu chính ñể sản xuất xăng và 
ñược bán cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) theo mức giá cố ñịnh trong hợp ñồng dài hạn từ nay ñến hết 
năm 2013. 

Kết quả sản xuất Condensate qua các năm 

Chỉ tiêu 2010 2011 Tăng/giảm 2010 

Sản lượng (Tấn) 58.297 58.956 1,13% 

Doanh Thu (Tỷ ñồng) 244,21 297,17 21,69% 

Giá vốn hàng bán 128 184,7 44,30% 

Biên giá vốn 52,41% 62,15% 18,58% 
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất PV Gas 

Giá bán Condensate qua các năm 

Giá bán  (USD/tấn) 2011 2012 2013 Từ 2014 trở ñi 

Condensate  244 293 352 Theo Giá thị trường 
Nguồn: BCB PV Gas 

 

Hoạt ñộng vận chuyển khí và condensate mang lại giá trị tăng thêm cho PV Gas với tỷ suất lợi gộp trung 
bình từ 76% - 83,8% 

Hiện PV Gas ñang sở hữu 3 ñường ống: ñường ống Bạch Hổ (100%vốn), ñường ống Nam Côn Sơn (góp vốn 
51% với các chủ mỏ khác), ñường ống PM3 - Cà Mau (100%vốn) vì vậy PV Gas có thêm nguồn thu từ việc vận 
chuyển vào các trạm tiếp nhận và phân phối trên ñất liền qua các ñường ống dẫn khí. Cước phí vận chuyển qua 
ñường ống Bạch hổ và ñường ống PM3 - Cà Mau ñược cộng vào giá bán khác với ñường ống Nam Côn Sơn 
ñược ghi nhận riêng trên báo cáo kết quả kinh doanh. Như vậy, việc ghi nhận doanh thu hoạt ñộng này gồm khí 
khô chủ yếu do sản lượng tiêu thụ khí tại bể Nam Côn Sơn. 
Mặc dù doanh thu vận chuyển khí chỉ chiếm 3% trên tổng doanh thu nhưng do biên lợi nhuận gộp khá cao trung 
bình trên 75% nên mảng hoạt ñộng này ñóng góp ñến 14% cơ cấu lợi nhuận gộp của PV Gas.  

Kết quả kinh doanh hoạt ñộng vận chuyển khí qua các năm 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tăng/giảm 2010 

Sản lượng Khí khô (Triệu m3) 7.909 9.339 8.534 -8,62% 

Sản lượng Condersate (Tấn) 693 58.297 58.956 1,13% 

Doanh thu vận chuyển khí khô và Condersate (Tỷ ñồng) 1.641,94 2.332,12 1.929,66 -17,26% 
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Giá vốn (Tỷ ñồng) 377,34 402,72 448,15 11,28% 

Biên giá vốn 22,98% 17,27% 23,22% 34,49% 
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất PV Gas 

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2012 

Chúng tôi dự phóng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận chỉ tính ñến hoạt ñộng kinh doanh của công ty mẹ ñể làm 
cở sở cho việc tính toán do nhận thấy sự chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế công ty mẹ trong báo cáo tài chính 
riêng năm 2011 là 5.749 tỷ ñồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ ñông ty mẹ là 5.912 tỷ ñồng, không có 
sự chênh lệch nhiều giữa sự ñóng góp của các công ty con vào lợi nhuận hợp nhất. 

Các giả ñịnh trong dự phóng: 

- Tổng Doanh thu sẽ bao gồm 3 mảng hoạt ñộng chính của PV Gas hiện nay là: Hoạt ñộng kinh doanh Khí khô, 
Hoạt ñộng kinh doanh LPG, Hoạt ñộng kinh doanh Condensate, vận chuyển khí và condensate 

- Thụ nhập từ hoạt ñộng tài chính và lãi vay trong kỳ căn cứ vào cơ cấu vay nợ và tình hình tài chính của công ty 
trong năm tài chính gần nhất và tham khảo thêm kết quả kinh doanh trong Q.1/2012. 

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ñược tính theo mức trung bình 2% (làm tròn số) trên doanh thu. 
ðây cũng là mức chi phí trung bình trong 3 năm gần ñây. 

- Hoạt ñộng kinh doanh của công ty mẹ không ghi nhận thu nhập từ công ty liên kết, thu nhập khác do các khoản 
thu nhập này thường bất thường và số tiền tương ñối nhỏ so với quy mô của Công ty. 

 

Tổng hợp kết quả kinh doanh dự phóng của công ty mẹ PV Gas năm 2012 

Dự phóng kết quả kinh doanh (USD) 2011 2012 Tăng/giảm 

Doanh thu khí khô 1.150.140.400 1.356.909.167 17,98% 

Doanh thu LPG 1.167.000.000 972.378.000 -16,68% 

Doanh thu Condensate 14.385.264 16.994.000 18,13% 

Doanh thu vận chuyển khí và Condensate 106.739.532 130.133.648 21,92% 

Tổng doanh thu (USD) 2.438.265.196 2.476.414.815 1,56% 

Lợi nhuận gộp khí khô 207.288.564 254.221.269 22,64% 

Lợi nhuận gộp LPG 95.060.000 110.766.240 16,52% 

Lợi nhuận gộp Condensate 5.444.822 6.432.229 18,13% 

Lợi nhuận gộp vận chuyển khí và 
Condensate 80.797.043 98.343.999 21,72% 

Tổng lợi nhuận gộp (USD) 388.590.429 469.763.737 20,89% 

EPS (VND) 3.120 4.269 36,83% 

Nguồn: BCB PV Gas và FPTS ước tính 

Các mảng hoạt ñộng chính ñược dự phóng như sau: 

1. Hoạt ñộng kinh doanh Khí khô năm 2012 

Năm 2012, tiếp tục là năm có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp cao cho hoạt ñộng kinh doanh Khí 
khô bởi 1. Nhu cầu ngày càng gia tăng từ các khách hàng là nhà máy ñiện (dự kiến thêm 8 nhà máy ñiện có ñịnh 
hướng sử dụng khí), nhà máy ñạm (thêm nhà máy ðạm Cà Mau), hộ công nghiệp (cầu ñang cao hơn cung là 
1,59 lần theo khảo sát từ PV Gas); 2. Sản lượng khí cung cấp năm 2012 của công ty mẹ dự kiến tăng 9,73% so 
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với năm 2011 nhờ bổ sung thêm các nguồn khí mới từ bể Nam Côn Sơn với các lô Lan Tây/ Lan ðỏ (06.1); lô 
Rồng ðôi (11.2); 3. Tốc ñộ tăng giá bán trung bình nhanh hơn giá khí ñầu vào trung bình, ñặc biệt biên lợi nhuận 
gộp ñến từ nhóm khách hàng hộ công nghiệp khoảng 40% so với biên lợi nhuận gộp 15-16% cho nhà máy ñiện 
và nhà máy phân bón qua ñó giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp chung của mảng kinh doanh khí từ 18% lên 19% 
trong năm nay. 

 

Chỉ tiêu  2011 2012 Diễn giải 

Sản lượng bán cho nhà máy 
ñiện(MM BTU) 

229.100.000 237.827.161 
 

Giá bán (USD/MM BTU) 4,1 4,33  
Lợi nhuận gộp (USD) 140.896.500 154.468.741 Biên lợi nhuận gộp trung bình 15% 
Sản lượng bán cho nhà máy 
ñạm (MM BTU) 

20.880.000 35.496.000 Thêm nhà máy ðạm Cà Mau 

Giá bán (USD/MM BTU) 3,58 3,65  
Lợi nhuận gộp (USD) 11.960.064 20.729.664 Biên lợi nhuận gộp trung bình 16% 
Sản lượng bán cho hộ công 
nghiệp (MM BTU) 

21.600.000 24.694.645 
 

Giá bán  (USD/MM BTU) 6,3 8  
Lợi nhuận gộp (USD) 54.432.000 79.022.864 Biên lợi nhuận gộp trung bình 40% 

Tổng sản lượng  271.580.000 298.017.806 

Sản lượng ñầu ra tại Nam Côn Sơn dự 
kiến sẽ tăng khi ñưa thêm nguồn khí 
mới tại các lô Hải Thạch – Mộc Tinh 
(5.2 và 5.3) so với năm 2011 chỉ có 
các lô Lan Tây/ Lan ðỏ (06.1); lô Rồng 
ðôi (11.2) 

Tổng doanh thu (USD) 1.150.140.400 1.356.909.167  
Tổng lợi nhuận gộp (USD) 207.288.564 254.221.269  
Biên lợi nhuận gộp (USD) 18% 19%  

Nguồn: BCB PV Gas và FPTS ước tính 

 

2. Hoạt ñộng kinh doanh LPG năm 2012 

Từ ñầu năm ñến nay, Giá LPG trên thị trường thế giới liên tục tăng nhanh và ñạt mức kỷ lục 1.230 USD/tấn trong 
tháng 03/2012. Hiện giá LPG ñã có dấu hiệu giảm nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, ñầu tháng 05/2012 Công ty 
Aramco của Arập Xêút, ñơn vị chiếm thị phần rất lớn ñối với nguồn cung LPG châu Á ñã công bố mức LPG theo 

hợp ñồng giao dịch trong tháng 05/2012 là 895 USD/tấn (Nguồn: Reuters). Việc giá bán LPG tăng cao trong một 

thời gian ngắn khiến giá khả năng tiêu thụ LPG trong công nghiệp giảm sút và khả năng ñược thay thế bằng 
nguồn nhiên liệu giá rẽ hơn như biomass. Dự kiến lượng nhập khẩu LPG sẽ giảm từ 922.000 tấn xuống còn 
657.000 tấn do sức tiêu thụ chậm hơn năm trước. 

 

Dự phóng LPG 2011 2012 Diễn giải 

Trong nước 245.000 226.980  
Nhập khẩu 922.000 657.000  
Tổng sản lượng (Tấn) 1.167.000 883.980  
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Giá bán trung bình (USD/tấn) 1.000 1.100 Mức giá bán trung bình mà 
FPTS ước tính 

Chi phí sản xuất LPG tại PV 
Gas 612 612 

Với tổng chi phí sản 
xuất LPG tại PV Gas là 612 
USD/tấn 

Giá trung bình nhập khẩu và 
Dung Quất (ðã bao gồm tất cả 
chi phí) 

1.000 1.100 Mức giá mua trung bình mà 
FPTS ước tính 

Doanh thu (USD) 1.167.000.000 972.378.000  
Lợi nhuận gộp (USD) 95.060.000 110.766.240  
Biên lợi nhuận gộp 8% 11%  

Nguồn: BCB PV Gas và FPTS ước tính 

 
3. Hoạt ñộng kinh doanh Condensate, vận chuyển khí và condensate 

Hoạt ñộng kinh doanh Condensate ít biến ñộng với sản lượng Condensate trung bình khoảng 58.000 tấn/năm. 
Năm 2012 sản lượng ñược dự phóng dựa trên mức trung bình sản xuất trong 3 năm gần ñây. 

Doanh thu vận chuyển sẽ bao gồm vận chuyển khí tại Nam Côn Sơn và vận chuyển Condensate. Hoạt ñộng vận 
chuyển khí chỉ áp dụng ñối với ñường ống Nam Côn Sơn thuộc bể Nam Côn Sơn. Năm 2012 cũng là năm mức 
phí vận chuyển khí áp dụng tại ñường ống Nam Côn Sơn thuộc bể khí Nam Côn Sơn là 0,55 USD/ MMBTU cao 
hơn mức trung bình năm 2011 là 0,49 USD/MMBTU. Mức phí vận chuyển Condensate cũng tăng từ 39,66 
USD/tấn lên 40,45 USD/tấn.  

Dự phóng Condensate 2011 2012 

Sản lượng (Tấn) 58.956 58.000 

Giá bán trung bình (USD/Tấn) 244 293 

Doanh Thu (USD) 14.385.264 16.994.000 

Lợi nhuận gộp (USD) 5.444.822,42 6.432.229 

Dự phóng vận chuyển khí và Condensate   

Sản lượng khí tại mỏ Nam Côn Sơn  (MMBTU) 213.063.954 232.340.996 

Giá vận chuyển Khí (USD/MMBTU) 0,49 0,55 

Doanh thu vận chuyển khí (USD) 104.401.337 127.787.548 

Lợi nhuận gộp vận chuyển khí 80.180.227 97.757.474 

Sản lượng Condensate   (Tấn) 58.956 58.000 

Giá vận chuyển Condensate 39,66 40,45 

Doanh thu vận chuyển Condensate 2.338.195 2.346.100 

Lợi nhuận gộp vận chuyển Condensate 616.816 586.525 

Tổng doanh thu vận chuyển khí và Condensate 106.739.532 130.133.648 

Tổng lợi nhuận gộp vận chuyển khí và Condensate 80.797.043 98.343.999 

Nguồn: BCB PV Gas và FPTS ước tính 
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 Mã cổ phiếu: GAS             MUA 

BÁO CÁO GIỚI THIỆU NIÊM YẾT 

Diễn giải khuyến nghị : 

Khuyến nghị ñược ñưa ra dựa trên mức tăng/giảm tuyệt ñối của giá cổ phiếu ñể ñạt ñến giá mục tiêu, ñược xác 
ñịnh bằng công thức (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại và không liên quan ñến hoạt ñộng thị trường. 

MUA   Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường 20%   

NẮM GIỮ   Nếu giá mục tiêu cao hoặc thấp hơn giá thị trường 10%   

BÁN   Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường 20%  

KHÔNG KHUYẾN NGHỊ   Bộ phận nghiên cứu ñang hoặc có thể sẽ nghiên cứu cổ phiếu này nhưng không 
ñưa ra khuyến nghị hay giá mục tiêu vì lý do chủ quan, 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận ñịnh trong báo cáo này ñược cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là 

ñáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không ñảm bảo tính chính xác hay ñầy ñủ của các 

thông tin này. 

Nhà ñầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận ñịnh trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên 

viên phân tích FPTS. Nhà ñầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết ñịnh của mình. 

Tại thời ñiểm thực hiện báo cáo phân tích, chuyên viên phân tích không nắm giữ bất kì cổ phiếu nào của doanh 

nghiệp này. 

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác ñể ra quyết ñịnh ñầu tư của mình mà không 

bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý ñối với các thông tin ñưa ra. 

Các thông tin có liên quan ñến các chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan ñến cổ phiếu này 

có thể ñược xem tại http://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ ñược cung cấp khi có yêu cầu chính thức. 
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