Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam- HOSE
▪ Tổng quan về giá xăng và tiêu thụ nhiên liệu VN
▪ Vị trí PLX trong ngành dầu khí

▪ Lịch sử hình thành và phát triển PLX
▪ Các hệ thống công ty con và liên kết

▪ Hoạt động kinh doanh

Giá xăng dầu VN so với một số quốc gia

▪ Giá xăng hiện khoảng 0.88 USD/lít. Đứng trong
top 50 nước giá xăng rẻ nhất TG ☺
▪ So giá xăng với thu nhập bình quân đầu người
thì giá xăng Việt Nam mắc hàng đầu thế giới.
▪ Với GDP bình quân đầu người 2,788 USD
tương đương 64.7 triệu đồng ~ 117
ngàn/ngày.

▪ Giá 1 lít xăng tương ứng chiếm 13% thu nhập
mỗi ngày của người VN.
▪ So với Thái Lan, giá 1 lít xăng chỉ chiếm 5.5%
thu nhập mỗi ngày 

Giá xăng dầu VN so với một số quốc giaTiêu thụ xăng bình quân đầu người

Ước tính tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam sẽ

đạt tăng trưởng kép hàng năm từ 4,7-4,9%
trong thời gian tới, cao hơn nhiều so với thế
giới.

Theo ước tính, trong giai đoạn 2016-2020,
lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ
tại Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng kép hàng
năm 9,5% trong khi đường hàng không và
đường thủy nội địa sẽ tăng lần lượt 8,3% và
7,8%.
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China, 407.02,
17%

Korea,
597.54, 25%

Japan, 8.49,
0%
Thailand,
183.11, 8%

Nhập khẩu xăng dầu

Taiwan,
5.553, 0%

3.86 triệu tấn,
trị giá 2.41 tỷ USD
Malaysia,
636.17, 27%

Singapore,
552.94, 23%

Xăng dầu từ thị trường Đông Nam Á nhập
khẩu về Việt Nam chiếm gần 60% trong tổng
lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu
của cả nước.
5 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu xăng dầu
giảm 32,3% về lượng, giảm 35,1% về kim
ngạch và giảm 4,1% về giá so với cùng kỳ
năm trước, đạt 3,86 triệu tấn, trị giá 2,41 tỷ
USD, giá trung bình 623,9 USD/tấn.
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Mỗi lít xăng RON95 có giá bán lẻ trên thị trường là 20.134 đồng.
Tổng chi cho các khoản thuế phí, trích lập quỹ dự phòng, lợi
nhuận định mức, chi phí vận hành… nói trên (chưa bao gồm giá
CIF nhập về) là 10.950 đồng, chiếm khoảng 52% tổng giá thành
bán ra của mỗi lít xăng RON95. Tỷ lệ này giảm trong năm nay

do chính sách kiềm giá xăng để tránh lạm phát tăng sau khi đã
tăng giá điện.

Giá xăng dầu VN so với một số quốc gia
Diễn biến thuế, phí tăng qua các năm

Tổng số trích quỹ BOG trong Q2.2019: 1407 tỷ.
Đến hết Q2.2019, số dư quỹ BOG là

tỷ đồng.

3,812

Việc tăng thu thuế BVMT tăng liên tục qua các
năm giúp đảm bảo nguồn thu thuế nội địa trong
giai đoạn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do
phải cắt giảm mức thuế nhập khẩu theo các cam

kết quốc tế.

Toàn cảnh về
Petrolimex

50%

Thị phần Petrolimex luôn ổn định

qua các năm

30 hãng cung cấp nhiên liệu bay cho
hơn 30 hãng hàng không hàng đầu thế giới.

Vốn điều lệ:

6,000

Cửa hàng xăng dầu trải dài 63

tỉnh thành.

12,938 tỷ
Vốn Hóa:

2.2 triệu m3

75,634 tỷ ~ 3.2 tỷ USD

Sức chứa của hệ thống kho cảng Petrolimex

570 km
Đường ống vận chuyển xăng dầu

So sánh với PL OIL

Vốn điều lệ: 12,938 tỷ

Vốn điều lệ: 10,342 tỷ

Vốn Hóa: 75,634 tỷ

Vốn Hóa: 11,686 tỷ

Thị phần: 50%

Thị phần: 25%

Nhà Nước nắm giữ: 75.9%

Nhà Nước nắm giữ: 80.5%

KL nắm giữ: 981 triệu

KL nắm giữ: 832 triệu

Cơ cấu cổ đông PLX

JX Nippon mua cổ phần PLX ngay thời điểm giá dầu rớt xuống đáy và bỏ ra số tiền tầm 177 triệu USD để
sở hữu 8% PLX. Đến nay đây là khoản đầu tư mang lại giá trị hơn 65% chỉ trong 3 năm.
Hiện nay Bộ Công Thương vẫn giữ quyết định room khối ngoại tại PLX không quá 20% VĐL.

Các lĩnh vực Petrolimex
đầu tư

Hệ thống công ty con

Kết quả kinh doanh một số
công ty con Petrolimex

PG bank là công ty duy nhất PLX thoái vốn và sát
nhập với HD Bank. Theo đề án sáp nhập, tỷ lệ hoán

đổi cổ phiếu PGBank và HDBank là 1: 0,621 đồng
thời cam kết sẽ không chia bất kỳ các quỹ, lợi nhuận
chưa phân phối với bất kỳ hình thức nào trừ các
trường hợp thỏa thuận tại Hợp đồng sáp nhập.
Tổng nợ xấu của ngân hàng PG Bank đến cuối
Q1.2019 là 799 tỷ đồng, tăng mạnh 145 tỷ đồng so
với cuối năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu tính đến Q1 là

3.6%. LNST Q1 là 68.8 tỷ đồng.
Với tỷ lệ nắm giữ 40% sẽ tương đương tỷ lệ nắm
giữ 5.8% HDB sau khi chuyển đổi. Nếu thương vụ
kịp hoàn thành trong năm nay, PLX có thể thu được
tầm 2,000

tỷ.

Lợi nhuận từ xăng dầu vẫn là chủ đạo

Lợi nhuận chính qua các năm của PLX vẫn
là xăng dầu với lợi nhuận chiếm từ 72% 78%. Tỷ trọng lợi nhuận từ xăng dầu trong
2 năm gần đây xoay quanh 73%.
Nguồn đóng góp lợi nhuận lớn thứ hai là
dịch vụ vận tải, hóa dầu với khoảng 7%.
Doanh thu từ COCOs chiếm khoảng 60%
và tiếp tục tăng trưởng trung bình từ 5% 7% mỗi năm mang lại nguồn thu ổn định
cho PLX.

Cơ cấu bảng cân đối kế
toàn PLX
Tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu giữ ở
mức 60% - 65% trong các năm. Đến
Q1.2019 tỷ lệ nợ vay chỉ còn 55% nhờ
vốn chủ sở hữu tăng và bản thân nợ
ngắn hạn cũng giảm gần 900 tỷ.

Các khoản vay ngắn hạn
của PLX

Các khoản vay chủ yếu bằng VND và USD kỳ hạn từ 3 – 12 tháng do Công ty mẹ và các công ty con được thực hiện
dưới hình thức tín chấp nhằm bổ sung vốn lưu động và mở các tín dụng thư (L/C) nhập khẩu xăng dầu. Việc tỷ giá USD

tăng giảm cũng tác động đáng kể đến giá vốn của PLX.

Các khoản tiền và đầu tư tài
chính PLX

Báo cáo Q1.2019
Trong Q1/2019, PLX đã sử dụng gần

tỷ

2.500

từ quỹ BOG do giá xăng dầu thế giới đã tăng

theo giá dầu thô nhưng giá xăng dầu trong nước

vẫn giữ do đã tăng giá điện. Việc giá xăng đang
ở mức thấp để giữ ổn định CPI không bị hiệu
ứng tăng kép.
Q1/2019, giá dầu Brent đã tăng gần

20%

so

với thời điểm đầu năm nhưng giá xăng bán lẻ
của PLX mới chỉ tăng khoảng 5%.
Riêng trong tháng 4/2019, giá bán lẻ của PLX

tăng 20% trong khi giá dầu Brent mới tăng
khoảng 6%
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Sau khi dự án tổ hợp lọc dầu không thể thực hiện, đã có một
đề xuất mới bằng dự án trung tâm điện lực khí và kho cảng khí
thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Tập đoàn Xăng dầu VN
(Petrolimex) và Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đang mang lại
một tín hiệu mới cho vùng Nam Vân Phong.
Dự án mới có diện tích khoảng 300ha được triển khai thành
hai giai đoạn.
▪ GĐ1 xây dựng hai nhà máy nhiệt điện tuabin khí có tổng
công suất 3000MW và kho cảng LNG có sức chứa 180
ngàn mét khối.
▪ GĐ2, tiếp tục xây dựng hai nhà máy nhiệt điện tuabin khí với
tổng công suất tương đương các nhà máy giai đoạn một.

PE PLX xoay quanh 18 - 20
Yếu tố làm nên tính hấp dẫn của PLX:
-

Thị phần nắm giữ tỷ trọng lớn.

-

Tiềm năng chưa khai thác tối đa.

-

Kiểm soát tài chính hiệu quả.

-

EPS, BV vẫn tăng trưởng

Giá PLX
Giá PLX đang trong xu hướng hồi phục và đã tăng 27%
kể từ đầu năm. Nhà đầu tư NN đã tăng cường mua vào
PLX trong 2 tuần gần đây với lượng mua ròng lên đến 12
triệu cổ phiếu.
Vào cuối tháng 6, PLX công bố bán ra 20 triệu CP quỹ.

Petrolimex đang nắm giữ hơn 123 triệu cổ phiếu quỹ với
giá trị 1,230 tỷ đồng, tương ứng giá vốn 10.000 đồng/cổ
phiếu. Với giá trung bình bán ra chừng 60,000. PLX có
thể mang lại khoản thặng dư đến 1,000 tỷ đồng.

Trước đó PLX đã công bố kế hoạch thành lập chuỗi cửa
hàng tiện lợi với số lượng mặt hàng có thể lên tới 2,000
sản phẩm. Với mạng lưới 2,500 cửa hàng trực thuộc tập
đoàn thì đây là mảng kinh doanh nhiều tiềm năng. Theo

đánh giá thì hiện tại với quỹ đất rất đắc địa tại các cửa
hàng kinh doanh xăng dầu ở các thành phố lớn nhưng
PLX vẫn chưa tận dụng tối đa địa thế kinh doanh này.

Kế hoạch 2019
Tại ĐHCĐ, PLX đưa kế hoạch doanh thu năm 2019 195 ngàn tỷ và
lợi nhuận trước thuế 5250 tỷ đồng. Năm nay PLX có thể có thêm
nhiều khoản tiền từ việc thoái vốn PG bank và cả việc bán CP quỹ.
Các kế hoạch PLX tăng cường mở rộng hoạt động khác bên cạnh
doanh thu chính từ xăng dầu là đúng đắn.
PLX có nguồn gốc từ DNNN vì vậy có nhiều lợi thế trong việc triển
khai các kế hoạch mở rộng mạng lưới bán lẻ.
Điểm còn khắc phục của PLX chính là hoạt động quản trị chi phí và
tối ưu nguồn nhân sự có thể được cải thiện khi hợp tác với cổ đông
lớn từ Nhật là JX Nippon Oil.
Dự phóng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của cuối năm PLX có thể
đạt 3,900 – 4000 tỷ. EPS năm kỳ vọng 3,400. PE dự phóng 18.9.

PLX rất khả quan xét về đầu tư dài hạn ở thị phần chiếm ưu thế,
giá trị tài sản hiện hữu cùng với chuỗi cửa hàng còn tiềm năng
phát triển rất lớn – điều mà nhiều tập đoàn khác khao khát
nhưng không có được.

