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I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I

Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

Kết quả sản xuất kinh doanh của PV Power

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Tỷ lệ thực hiện
 KH năm (%)

Sản lượng điện

Chỉ TiêuTT Ước thực hiện 
Quý

Đạt KH 
Quý (%)

II Doanh thu

III Lợi nhuận trước thuế

Nộp NSNNIV 

5.215,1 5.503.3 106% 25%

7.993,3 8.403,3 105% 25%

  635,2   860,7   136%  28%

  320 352 110%

Vượt sản lượng điện kế hoạch đề ra;

Kết quả sản xuất kinh doanh của PV Power đã hoàn thành ấn tượng, vượt mức kế hoạch đề ra 
nhờ các yếu tố:

Chi phí hoạt động và chi phí lãi vay giảm so với kế hoạch;

Quý I/2019

Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty ước đạt: 860,7 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch.

Sản lượng điện sản xuất: 5.503,3 Tr.kWh, đạt 106% kế hoạch

Doanh thu của toàn Tổng công ty ước đạt: 8.403,3 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch.

Ngoài ra, PV Power ước được lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ từ các nhà máy điện, cụ 
thể: PV Power Ha Tinh lãi 1,8 tỷ đồng (KH lỗ 64 tỷ đồng); PV Power DHC lãi 0,5 tỷ đồng (KH lỗ 18 
tỷ đồng); PV Power NT2 lãi 15,8 tỷ đồng

Giá thành sản xuất điện tại hầu hết các nhà máy điện đều giảm so với kế hoạch, đồng thời các 
nhà máy điện thực hiện hiệu quả việc tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh;

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình 
hình sản xuất kinh doanh trong Quý I/2019 và kế hoạch Quý II/2019 cụ thể như sau:
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2.   Tình hình hoạt động của các nhà máy

Các Nhà Máy Điện Khí
Nhà máy điện Cà Mau 1&2

Nhà máy điện Nhơn trạch 1

Nhà máy điện Nhơn trạch 2

Các Nhà Máy Thủy Điện

Nhà máy thủy điện Hủa na

Nhà máy thủy điện Nậm Cắt

Nhà máy thủy điện Đakrinh

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Các Nhà Máy Điện Than

Qúy I/2019

Công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1&2 được 
thực hiện tốt, các sự cố đã được phát hiện và xử lý kịp thời bảo đảm tuyệt đối
an toàn

Vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho kế
hoạch tiểu tu tổ máy GT11: từ 03/6 đến 09/6/2019; GT12: từ 14/7/2019 đến
20/7/2019.

Công tác vận hành khả dụng theo thị trường phát điện cạnh tranh và không
có sự cố bất thường thiết bị lớn nào xảy ra. Công tác sửa chữa bảo dưỡng
luôn được kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu sản xuất, đảm bảo an toàn
cho con người và thiết bị không xảy ra sự cố chủ quan.

Lưu lượng nước về hồ tương đương so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. 
Hiện đang là giai đoạn mùa khô, nên nhà máy đã tính toán chào giá để phát  
điện hiệu quả. Nhà máy thực hiện trung tu tổ máy H1 từ ngày 25/2/2019 đến 
ngày 17/3/2019  hoàn thành trước 04 ngày.Tổ máy H2 thực hiện trung tu từ
ngày 22/3/2019 đến 15/4/2019

Từ ngày 01/01/2019, nhà máy vận hành trở lại (do quý IV/2018, lưu lượng
nước về hồ chứa ít, nhà máy phải dừng vận hành để tích nước), mực nước 
hồ và lưu lượng nước trung bình về hồ trong đạt xấp xỉ bình quân cùng kỳ  
nhiều năm, nhà máy chào giá trên cơ sở lưu lượng nước về hồ để tích nước 
phát điện cho giai đoạn tiếp theo.

Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, đảm bảo không xảy ra sự cố. Đồng thời 
lập danh mục thiết bị và dự toán, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác đại tu vào 
tháng 07/2019

Tổ máy 02 hoàn thành công tác BDSC định kỳ vào ngày 20/2/2019, khởi động 
và hòa lưới từ ngày 21/2/2019. Nhà máy chào giá để tổ máy khả dụng vận 
hành tối đa công suất nhằm tận dụng tối đa Qc được phân bổ. 
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II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II

Tháng 1/2019

PV Power và PV Gas
ký kết thỏa thuận 
khung Hợp đồng mua
bán khí LNG cung cấp
cho Dự án Nhơn Trạch
3 & 4;

PV Power chính thức
niêm yết 2.341.871.600 
cổ phiếu POW trên 
sàn giao dịch Chứng
khoán TP. Hồ Chí 
Minh (HOSE)

PV Power làm việc với
Gazprom E.P International
về việc hợp tác, phát triển
các dự án điện, cung cấp
LNG nhập khẩu cho các
nhà máy điện.

Tháng 2/2019

PV Power tiếp xúc và 
làm việc với các nhà đầu
tư tại Hàn Quốc về việc 
hợp tác phát triển dự án
Nhà máy điện Nhơn 
Trạch 3&4

Tháng 3/2019

PV Power tham dự Tọa
đàm hoạt động IR–Tạp
chí Nhà đầu tư tại Bộ 
Kế hoạch & Đầu tư;

PV Power tổ chức Hội
thảo “Tiềm năng cổ 
phiếu POW – 2019” và 
thăm quan nhà máy
Cà Mau 1&2;

PV Power tổ chức xúc tiến
tìm kiếm đối tác và liên hệ
làm việc với các ngân hàng
của Nhật Bản về tài trợ vốn
cho dự án Nhơn Trạch  3&4.
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 3.   Các sự kiện được tổ chức trong quý

Thủ tướng có Quyết định
số 234/QĐ-TTg về việc 
phê duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Nhơn Trạch
 3 & 4

Quý I/2019

1.  Kế hoạch SXKD Quý 2 2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
 năm 2019;

Phát hành Báo cáo thường niên năm 2018, 
Báo cáo tài chính quý I, Báo cáo tài chính 6 
tháng đầu năm 2019 của PV Power.

Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu 
quả các nhà máy điện. Sản lượng điện dự 
kiến trong Quý 2 là 6.044,3 triệu kWh và 
doanh thu dự kiến ước đạt 9.221,7 tỷ đồng,
lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
điện là 953,5 tỷ đồng.

Đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định 
các nhà máy điện; Thực hiện sửa chữa, bảo 
dưỡng các nhà máy đúng tiến độ;
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Tình hình giao dịch cổ phiếu POW quý I/2019

5 cổ phiếu có KLGD cao nhất ngành điện quý I/2019
 (cổ phiếu/phiên)

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II

III.TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POW

So với các cổ phiếu ngành điện khác, khối lượng giao dịch trung bình của cổ phiếu POW trong tháng quý I
/2019 đạt 2.814.010 cổ phiếu/phiên, cao gấp 4,67 lần so với cổ phiếu đứng thứ 2 là PPC với 601.396 cổ 
phiếu/phiên,cổ phiếu có khối lượng giao dịch đứng thứ 3 trong quý là NT2 với 285.845 cổ phiếu/phiên. Các
cổ phiếu còn lại đều có thanh khoản rất thấp, có tới hơn 81% số cổ phiếu ngành điện có khối lượng giao dịch
bình quân hàng ngày trong quý I dưới 100.000 cổ phiếu/phiên. Trong nhóm cổ phiếu điện có quy mô vốn hóa
lớn nhất đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, POW là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất.

Kể từ khi bắt đầu niêm yết trên HOSE, cổ phiếu POW liên tục tăng giá trong giai đoạn tháng 1 – 2, và đã có
thời điểm đạt mức cao nhất là 17.600 đồng/CP. Bước sang tháng 3, cùng với sự điều chỉnh chung của thị
trường cổ phiếu POW cũng hạ nhiệt trở lại và đóng cửa ngày cuối tháng ở mức giá 15.150 đồng/CP
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Quý I/2019


