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 Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

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 tháng 5/2020 và kế hoạch tháng 6/2020 cụ thể như sau:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 5

1. Kết quả kinh doanh

TT Chỉ tiêu Kê hoạch 
tháng

Thực hiện 
tháng

Đạt KH 
tháng (%) 

Lũy kế năm 
2020

Tỷ lệ thực 
hiện KH năm 

(%)
I Sản lượng điện (tr.kWh)
1 NMĐ Cà Mau 1&2 632,40 666,24 105,4% 3.047,78 43,3%
2 NMĐ Nhơn Trạch 1 295,00 98,77 33,5% 462,30 17,6%
3 NMĐ Nhơn Trạch 2 437,50 411,39 94,0% 1.993,74 44,3%
4 NM Thủy điện Hủa Na 36,19 45,43 125,5% 122,49 18,8%
5 NM Thủy điện Đakđrinh 30,00 41,86 139,5% 110,54 20,8%
6 NMĐ Vũng Áng 1 529,85 780,34 147,3% 3.308,94 53,0%

Tổng cộng 1.960,94 2.044,02 104,2% 9.045,79 41,9%
II Doanh thu (tỷ đồng)

1 NMĐ Cà Mau 1&2 1.089,35 677,91 62,2% 4.062,32 33,2%
2 NMĐ Nhơn Trạch 1 657,87 150,78 22,9% 752,56 17,8%
3 NMĐ Nhơn Trạch 2 723,89 609,12 84,1% 2.939,29 41,0%
4 NM Thủy điện Hủa Na 40,66 66,54 163,7% 155,07 22,5%
5 NM Thủy điện Đakđrinh 31,15 49,17 157,8% 130,08 23,7%
6 NMĐ Vũng Áng 1 778,48 1.154,76 148,3% 4.929,89 55,1%

Tổng cộng 3.321,41 2.708,26 81,5% 12.969,20 38,4%

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH TRONG THÁNG 

2.  Đánh giá tình hình sản xuất của các nhà máy điện

-  NMĐ Cà Mau 1&2 : Trong giai đoạn đầu tháng 5/2020, nhu cầu phụ tải chưa cao sau thời điểm nới 
lỏng giãn cách xã hội nên EVN/A0 chỉ huy động Nhà máy Điện Cà mau 1&2 vận hành nhiên liệu khí với sản 
lượng trung bình 16 Tr.kWh/ngày. Nửa cuối tháng 5/2020 nhà máy điện Cà Mau 1&2 được huy động vận 
hành bình thường với sản lượng khoảng 22,1 triệu kWh/ngày, ngoại trừ ngày 21/5 sản lượng đạt 17 triệu 
kwh do sự cố mất điện ngoài giàn cấp khí.

- NMĐ Nhơn Trạch 1: Từ ngày 06/5 đến cuối tháng (trừ các ngày 24,25/5) nhà máy được huy động vận 
hành cấu hình 1-1-1 với sản lượng điện đạt khoảng 4,3 Tr.kWh/ngày.

- NMĐ Nhơn Trạch 2: Trong tháng 5, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành  bình thường theo thị trường 
điện, chào giá để chủ động vận hành đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Ghi chú: Số liệu doanh thu tháng và lũy kế cả năm 2020 là số ước thực hiện.
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- NMĐ Vũng Áng 1:  Trong những ngày đầu tháng 5/2020, lượng than cung cấp và dự trữ đáp ứng đủ 
nhu cầu vận hành khả dụng hai tổ máy, nhà máy vận hành liên tục 02 tổ máy theo thị trường với sản lượng 
trung bình đạt khoảng 24,0 triệu kWh/ngày. Trong thời gian còn lại trong tháng 5, tình hình cung cấp than 
đảm bảo vận hành tối đa công suất hai tổ máy. Nhà máy đạt 147% kế hoạch sản lượng được giao.

- Nhà máy thủy điện Hủa Na: Tháng 5 là cao điểm mùa khô nên lưu lượng nước trung bình về hồ rất 
thấp, chỉ bằng 53% lưu lượng nước trung bình trong tháng 5 nhiều năm (51,16 m3/s). Tuy nhiên, giá thị 
trường trong nửa cuối tháng 5 đạt mức cao, do vậy nhà máy chào giá và phát điện tranh thủ thời điểm giá 
cao (nhưng vẫn đảm bảo không vi phạm mực nước giới hạn). Nhà máy đạt 125,5% kế hoạch sản lượng 
điện được giao.

- Nhà máy thủy điện Đakrinh: Do 
tình hình thời tiết khô hạn, nắng nóng 
và ít mưa nên lưu lượng nước về hồ rất 
thấp, khoảng 6 m3/s (chỉ bằng 19% so 
với lưu lượng trung bình nhiều năm là 
32 m3/s). Tuy nhiên, giá thị trường trong 
nửa cuối tháng 5 đạt mức cao, do vậy 
nhà máy chào giá và phát điện tranh 
thủ thời điểm giá cao (nhưng vẫn đảm 
bảo không vi phạm mực nước giới hạn). 
Nhà máy đạt 139,5% kế hoạch sản lượng 
điện được giao.

3.  Tình hình đầu tư dự án mới

- Dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3&4: PV Power đang hoàn thiện tài liệu trình ĐHĐCĐ xem xét, thông 
qua nội dung và giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình NMĐ Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 
4. Ngoài ra, PV Power cũng đang tập trung triển khai các công việc có liên quan của Dự án, đàm phán thỏa 
thuận thuê đất cho Dự án, đàm phán hợp đồng PPA, hợp đồng cung cấp khí, làm việc với các tổ chức tín 
dụng, ngân hàng trong công tác thu xếp vốn cho dự án.
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Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong tháng 5

II. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POW

     Trong tháng 5, thị trường vẫn trong nhịp phục hồi, thanh khoản bình quân trên hai sàn tăng mạnh 
+131% so với tháng 04/2020, và đạt mức 6.237 tỷ đồng/phiên và tương ứng với gần 268,85 triệu USD/
phiên. Diễn biến dịch Covid-19 tại  Việt Nam đã nằm trong kiểm soát cùng với hàng loạt chính sách tài 
khóa và tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế đã giúp nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư. Tính đến ngày 29/05/2020, VN-Index 
chính thức tăng 95,36 điểm so với thời điểm cuối tháng trước (+12,3%). Ngoài ra, xu hướng bán ròng của 
khối ngoại vẫn đang tiếp diễn với hơn 922 tỷ trong tháng 5 trên toàn thị trường.

       Trong tháng 5, giá cổ phiếu POW không có nhiều biến động, đóng cửa ngày 29/5 tại mức 10.250 đồng/
cổ phiếu, tăng 4,4% so với đầu tháng. Giá cổ phiếu POW đã vượt qua mệnh giá và vẫn có xu hướng tăng 
lên trong giai đoạn tới do nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại vào cuối tháng 5.

Nguồn: Fiinpro
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Top 5 cổ phiếu ngành Sản xuất và Phân phối Điện có KLGD cao nhất tháng 5

       Trong tháng 5/2020, POW vẫn là doanh nghiệp có thanh khoản tốt nhất trong ngành với 5.828.537 cổ 
phiếu/ phiên, giảm 20% so với tháng 4; GTGD bình quân đạt 60,73 tỷ đồng/phiên.

Đơn vị: Cổ phiếu/phiên; Tỷ đồng
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Trong tháng 5/2020, POW vẫn là doanh nghiệp có thanh khoản tốt nhất trong 
ngành với 5.828.537 cổ phiếu/ phiên, giảm 20% so với tháng 4; GTGD bình quân 
đạt 60,73 tỷ đồng/phiên. 

III. Nhiệm vụ công tác tháng 6/2020 

1.  Công tác sản xuất kinh doanh điện  

 Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Sản lượng 
điện dự kiến trong tháng là 1.837,23 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 
2.881,78 tỷ đồng, chi tiết cụ thể như sau: 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch  

I Sản lượng điện (tr.kWh) 1.837,23 
1 NMĐ Cà Mau 1&2 611,74 
2 NMĐ Nhơn Trạch 1 185,00 
3 NMĐ Nhơn Trạch 2 430,00 
4 NM Thủy điện Hủa Na 51,19 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

POW NT2 GEG HND PPC

Khối lượng TB 1 tháng Giá trị TB 1 tháng (tỷ đồng)

Nguồn: Fiinpro



www. pvpower.v n

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 5.2020

1. Công tác sản xuất kinh doanh điện  

     Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Sản lượng điện dự kiến trong tháng là 
1.837,23 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 2.881,78 tỷ đồng, chi tiết cụ thể như sau:

TT Chỉ tiêu Kế hoạch

I Sản lượng điện (tr.kWh) 1.837,23

1 NMĐ Cà Mau 1&2 611,74

2 NMĐ Nhơn Trạch 1 185,00

3 NMĐ Nhơn Trạch 2 430,00

4 NM Thủy điện Hủa Na 51,19

5 NM Thủy điện Đakđrinh 35,00

6 NMĐ Vũng Áng 1 524,29

II Doanh thu (tỷ đồng) 2.881,78

1 NMĐ Cà Mau 1&2 1.055,32

2 NMĐ Nhơn Trạch 1 310,16

3 NMĐ Nhơn Trạch 2 672,97

4 NM Thủy điện Hủa Na 55,22

5 NM Thủy điện Đakđrinh 36,76

6 NMĐ Vũng Áng 1 751,36

2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác  

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty

III.      NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

Đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện; phối hợp 
với PV Gas, TKV, các đơn vị cung cấp dầu để đảm bảo cung ứng đủ nhiên 
liệu (khí, than, dầu) cho các Nhà máy điện;

Tiếp tục làm việc với EVN liên quan đến các Hợp đồng Mua bán điện của 
các Nhà máy điện.




