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Chênh lệch cung cầu giàn khoan trong khu vực đang
ngày càng được nới rộng

Khuyến nghị
Giá kỳ vọng (VND)
Giá thị trường (11/5/2017)

16.300

Nguồn cung giàn khoan vẫn vượt cầu tại khu vực Đông Nam Á và khoảng cách
đang ngày càng được nới rộng so với thời điểm 2015.

Lợi nhuận kỳ vọng

Cung Cầu giàn khoan khu vực Đông Nam Á
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SL cổ phiếu lưu hành
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Điều này dẫn tới giá và hiệu suất và giá cho thuê giàn khoan đều giảm khoảng
30% so với cuối năm 2015.
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Triển vọng 2017: Khó khăn tiếp diễn khi nhu cầu sử dụng
giàn khoan ở mức thấp
PVD đặt kế hoạch số giàn khoan trung bình hoạt động trong năm 2017 khoảng
2,5 giàn, trong đó chủ yếu là các giàn tự nâng với giá cho thuê trung bình dao
động trong khoảng từ 50.000 – 60.000 USD/ngày. Chỉ xét riêng việc giàn nước
sâu PV Drilling 5 không hoạt động trong năm 2017 cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn
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tới PVD. PV Drilling 5 hiện là giàn khoan đóng góp nhiều lợi nhuận nhất cho PVD
trong năm 2016 bởi giá thuê giàn nước sâu thường cao hơn gấp 3-4 lần so với
các giàn khoan loại khác. Ước tính mức lợi nhuận đóng góp của giàn PV Drilling
5 trong năm 2016 vào khoảng 250 tỷ, như vậy thì trong năm 2017 PVD sẽ mất
khoảng 250 tỷ lợi nhuận so với năm 2016.
Tình hình hoạt động các giàn khoan của PVD
Mức

Giàn khoan Thời hạn hoạt động

PV Drilling I

PV Drilling II

PV Drilling III

giá

cho Các chi phí vận hành

thuê trung bình

Hiện mới hết hợp đồng cho thuê tại 50.000 – 60.000 Đã hết chi phí lãi vay, còn lại khoảng 10 năm khấu
Myanmar

USD/ngày

hao, chi phí khấu hao còn lại thấp

Hợp đồng bắt đầu từ giữa tháng 4 50.000 – 60.000 Chi phí lãi vay còn lại thấp, ước tính vào khoảng
và sẽ kết thúc vào 30/06/2017

USD/ngày

Hợp đồng sẽ kết thúc trong tháng 50.000 – 60.000
5/2017

USD/ngày

8.000 USD/ngày, còn khoảng 11 năm khấu hao

Lãi vay và khấu hao còn thấp

PV Drilling VI

Hợp đồng bắt đầu cuối tháng 3 và 50.000 – 60.000 Khấu hao khoảng 30.000 USD/ngày, lãi vay khoảng
sẽ kết thúc vào cuối tháng 6/2017 USD/ngày
20.000 USD/ngày

PV Drilling
11

Hiện đang hoạt động tại Algerie

Giàn nước
sâu PV
Drilling 5

50.000 – 60.000
Lãi vay và khấu hao còn thấp
USD/ngày

Hiện đã tháo dỡ, không còn hoạt
200.000
động do hợp đồng từ năm 2012 với
USD/ngày
POC đã kết thúc

Đã dừng hoạt động, sẽ không trích khấu hao, chỉ còn
lại một số chi phí như chi phí bảo trì rà soát nhân
công cố định vào khoảng vài ngàn USD/ngày

2017 chủ yếu trông chờ vào khoản hoàn nhập dự
phòng khoản phải thu để bớt lỗ
Hoàn nhập dự phòng và hoàn nhập quỹ công nghệ có thể giúp kết quả kinh
doanh PVD tích cực hơn một cách kỹ thuật. PVD hiện vẫn đang cố gắng thu hồi
công nợ khách hàng để cải thiện kết quả kinh doanh, nếu hoàn nhập có thể thu
về khoảng 180 tỷ. Trong khi đó quỹ công nghệ có thể đem lại dòng tiền ròng
khoảng 140 tỷ. Tổng hai khoản có thể đem lại cho PVD khoảng 320 tỷ đồng.
Trong trường hợp thu hồi công nợ không thành công, PVD có thể lỗ khoảng 700800 tỷ.

Khuyến nghị đầu tư
Trong ngắn hạn, triển vọng kinh doanh của PVD vẫn tương đối khó khăn khi nhu
cầu các giàn khoan vẫn ở mức thấp cũng như mức giá cho thuê ở dưới giá vốn.
Trong khi đó triển vọng giá dầu trong một năm tới cũng chưa có nhiều điểm tích
cực, mức giá bình quân trong năm 2017 dự kiến khoảng từ 55 – 60 USD/bbl.
Điểm hòa vốn cho hoạt động kinh doanh của PVD tương ứng với giá dầu vào
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khoảng từ 60 USD/bbl. Hai khoản hoàn nhập dự phòng phải thu và quỹ khoa học
công nghệ nếu thành công sẽ giúp cho PVD bớt lỗ trong năm 2017, khả năng
đây sẽ là thông tin tích cực duy nhất với PVD trong 2017.
Ngược lại, trong trường hợp không có hai khoản nêu trên, PVD có thể lỗ từ 800
tỷ đến 1.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mức lỗ này thì giá trị sổ sách của PVD vẫn
đạt khoảng 27.659 đồng, cao hơn 71% so với giá thị trường. Trong dài hạn, Cá
Rồng Đỏ là dự án rất tiềm năng đối với PVD do cần sử dụng giàn khoan nước
sâu PV Drilling 5. Cá Rồng Đỏ dự tính sẽ bắt đầu triển khai vào cuối năm 2018
và kéo dài trong khoảng 2,5 năm, do đó chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh
của PVD sẽ bắt đầu được cải thiện từ năm 2019.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Phan Thùy Trang xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất cả
những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không
đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là
quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm
mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến
trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
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