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Dịch vụ khoan dầu khí (PVD)
Khó khăn phía trước

Kế hoạch lợi nhuận 2020E thận trọng do hiệu suất sử dụng giàn giảm
— Những điểm chính tại ĐHCĐ 2020: 1) cổ đông chấp thuận kế hoạch lợi nhuận thận trọng của
doanh nghiệp; 2) hiệu suất giàn khoan giảm do các nhà thấu Malaysia cắt giảm sản lượng; 3)
đầu tư tài sản cố định tăng mạnh vì hợp đồng với Brunei Shell Petroleum; và 4) không trả cổ
tức bằng tiền và chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2019 và 2020E. Cổ đông đồng ý
thông qua kế hoạch năm 2020E với lợi nhuận sau thuế đạt 66 tỷ VND, giảm 20% YoY với
doanh thu đạt 3,000 tỷ VND, tăng 7% YoY. Ban lãnh không giải thích lí do tại sao kế hoạch lại
dựa trên giá dầu Brent 60 USD nhưng vẫn lường trước được những khó khăn phía trước từ
đại dịch COVID-19 và chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Ban lãnh đạo cho biết giá dầu ở
mức thấp đã khiến các nhà thầu Malaysia cắt giảm sản lượng và dừng vài hợp đồng khoan
của PVD, dẫn đến hiệu suất giàn khoan giảm xuống 89% so với 99% từ đầu năm. PVD cũng
đang cố gắng mở rộng cơ hội khoan tại Úc, Indonesia và Trung Đông nhằm hạn chế sự phụ
thuộc vào hoạt động khai thác tại khu vực Đông Nam Á.
Chi phí đầu tư tăng mạnh với 35 triệu USD riêng cho hợp đồng với Brunei Shell Petroleum
— Chi phí đầu tư cho dự án Brunei Shell Petroleum (BSP) có giá trị khoảng 35 triệu USD và
khiến tổng giá trị đầu tư tài sản cố định 2020E tăng đột phá (tổng giá trị đầu tư năm 2019 chỉ
ở mức 2.5 triệu USD). PVD sẽ dùng 30% vốn và 70% nợ để đầu tư cụm thiết bị khoan DES
nhằm phục vụ cho giàn PV Drilling V – TAD cho dự án với BSP. Trong tháng 11/2019, ban
lãnh đạo đã công bố giàn PV Drilling V – TAD đã trúng dự án với thời hạn sáu năm với BSP
(có thể gia hạn thêm bốn năm) sau khi đã không có việc trong vòng ba năm liền.
Chỉ trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu cho 2019 và 2020E và sẽ cố gắng thu hồi nợ xấu từ PVEP
— PVD chỉ trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2019 và 2020E do công ty và ngành khoan
phải đối mặt nhiều khó khăn. Nhằm có thêm nguồn tiền mặt, PVD sẽ cố gắng thu hồi 45.3 tỷ
VND nợ xấu từ PetroVietnam Exploration Production (PVEP) liên quan đến hợp đồng khoan
năm 2015 tại Lô 09-2/09 và Lô 102/10 & 106/10. Cho dù vậy, ngành dầu khí Việt Nam đều
đang gặp khó khăn trong tình cảnh hiện tại, nên khả năng việc thu hồi nợ sẽ không khả thi.
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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.

