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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 3/2021 và kế hoạch tháng 4/2021 cụ thể như sau:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 03.2021

1. Kết quả kinh doanh

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 
tháng

Thực hiện 
tháng

Đạt KH 
tháng (%) 

Lũy kế năm 
2021

A B 1 2 3=2/1 4
I Sản lượng điện (tr.kWh)
1 NMĐ Cà Mau 1&2 631,5 521,1 83% 1.476
2 NMĐ Nhơn Trạch 1 170,5 5,3 3% 10
3 NMĐ Nhơn Trạch 2 430,0 444,7 103% 954
4 NM Thủy điện Hủa Na 27,4 45,9 167% 123
5 NM Thủy điện Đakđrinh 34,0 42,0 123% 167
6 NMĐ Vũng Áng 1 676,7 684,4 101% 1.910
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 0,5 0,0 0% 0

Tổng cộng 1.970,6 1.743,4 88% 4.640,3
II Doanh thu ước tính (tỷ đồng)

1 NMĐ Cà Mau 1&2 955,8 898 94% 2.499,3
2 NMĐ Nhơn Trạch 1 290.8 10,9 3.7% 24,2
3 NMĐ Nhơn Trạch 2 704.8 670,5 95% 1.542,4
4 NM Thủy điện Hủa Na 31.7 55,9 176% 152,3
5 NM Thủy điện Đakđrinh 36.5 50,2 138% 182,4
6 NMĐ Vũng Áng 1 1.045 1.049 100% 2.941
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 1 0 0,0% 0

Tổng cộng 2.001,8 2.734,5 92% 7.341,6

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH TRONG THÁNG 

Ghi chú: Số liệu doanh thu tháng và lũy kế cả năm 2021 là số ước thực hiện.
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2.  Đánh giá tình hình sản xuất của các nhà máy điện trong tháng

     - NMĐ Cà Mau 1&2: EVN/A0 thường xuyên 

huy động 2 tổ máy với công suất trung bình, 

nhu cầu phụ tải hiện nay trên hệ thống điện 

vẫn đang thấp và các nhà máy điện năng 

lượng mặt trời được huy động tối đa công 

suất. Do vậy trong tháng 03 NMĐ Cà Mau 1&2 

không hoàn thành kế hoạch sản lượng được 

giao. 

- NMĐ Nhơn Trạch 1: Chỉ được phân bổ 

4,88 triệu kWh trong tháng 3/2021, nhà máy 

chỉ được huy động 01 ngày trong tháng 3 

(ngày được giao Qc), mặc dù đã chào giá với 

bước giá đầu là 01 đồng/kWh cho 02 tổ máy. 

- NMĐ Vũng Áng 1: NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc cao (625,6 triệu kWh), nhà máy cân đối chào giá , 

vận hành bám sát Qc và hiệu quả theo giá thị trường.  VA1 chủ yếu vận hành 02 tổ máy trong tháng và chỉ 

vận hành 01 tổ máy từ ngày 18-24/3 do cắt điện đường dây 500 kV Hà Tĩnh - Nho Quan. 

- NMĐ Nhơn Trạch 2: Với giá thị trường cao trong tháng 3/2021, nhà máy chào giá thấp để được huy 

động 02 tổ máy với sản lượng điện phát cao. Tuy nhiên nhà máy chỉ được huy động khoảng 14 triệu kWh/

ngày. 

- NMĐ Hủa Na: NMĐ Hủa Na được giao Qc 30,9 triệu kWh. Lưu lượng về hồ trung bình trong tháng 

3/2021 khoảng 27 m3/s, tương đương so với lưu lượng trung bình trong tháng 03 nhiều năm. Nhà máy cân 

đối chào giá vận hành vào các giờ có giá thị trường tốt để đảm bảo hiệu quả. 

- NMĐ Đakđrinh: NMĐ Đakđrinh được giao Qc 27,0 triệu kWh. Lưu lượng nước về hồ trong tháng 

3/2021 trung bình đạt 16,1 m3/s, cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm (10,55 m3/s), nhà máy cân đối 

chào giá vận hành vào các giờ có giá thị trường tốt để đảm bảo hiệu quả. 

3. Tình hình đầu tư dự án mới

Dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3-4: Ban quản lý dự án tiếp tục xem xét các hồ sơ mời thầu EPC. Tiếp tục 
thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 03/2021
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 03/2021

Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong tháng 3

 Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tháng giao dịch đấy biến động khi chỉ số liên tục giằng 

co quanh vùng 1.200 – 1.150 điểm. Kết thúc tháng 3, chỉ số VN-Index tăng 22,97 điểm (2%) so với cuối 

tháng 2, đóng cửa tại 1.191,44 điểm.

 Thanh khoản của thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng so với tháng 2. Giá trị giao dịch bình quân 

đạt trên 15,45 nghìn tỷ đồng/ phiên tăng 11,3% và khối lượng giao dịch đạt trên 642,6 triệu cổ phiếu/

phiên, tương ứng tăng 15,9%.

 Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng với tổng số 20/21 phiên giao dịch với giá trị kỷ lục 

hơn 12,25 nghìn tỷ đồng chỉ trong tháng 3.

 Theo xu hướng chung của thị trường, cổ phiếu POW tiếp tục chịu áp lực bán ròng trước những diễn 

biến tiêu cực của khối ngoại. Tuy nhiên, trước những thông tin POW thoái vốn thành công toàn bộ cổ phần 

tại PV Machino với khoảng 19,93 triệu cổ phiếu, trong tháng 3, giá cổ phiếu POW diễn biến tích cực cả về 

thanh khoản và mức giá. Đóng cửa phiên 31/3, cổ phiếu POW đóng cửa tại 13.200 đồng/CP, tăng 5% so với 

tháng 2.

Nguồn: Bloomberg
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Top 5 cổ phiếu ngành Sản xuất và Phân phối Điện có KLGD cao nhất tháng 3

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 03/2021

 Thanh khoản được cải thiện với KLGD trung bình đạt hơn 17,5 triệu cổ phiếu/ phiên, tăng gần gấp 

đôi so với tháng 2. Giá trị giao dịch trung bình tương ứng đạt hơn 235,98 tỷ đồng/ phiên. POW tiếp tục 

duy trì vị thế dẫn đầu với thanh khoản so với các cổ phiếu ngành điện khác với giá trị giao dịch trung bình 

phiên gấp 11,8 lần so với cổ phiếu xếp thứ 2 là NT2.

Đơn vị: Triệu cổ phiếu/phiên; tr. đồng 

Nguồn: Bloomberg
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2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác  

Tiếp tục làm việc với EVN/EPTC để đàm phán các PPA, Hợp đồng sửa đổi bổ sung PPA cho các NMĐ Nhơn 
Trạch 1, Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 3&4... 

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.

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 1.963 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 3.054 tỷ đồng, chi tiết cụ thể như sau: 

III.     NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2021

STT Chỉ tiêu Kế hoạch

I Sản lượng điện (tr.kWh)    1.963 

1 NMĐ Cà Mau 1&2       625,1 

2 NMĐ Nhơn Trạch 1       179,5 

3 NMĐ Nhơn Trạch 2       420,0 

4 NM Thủy điện Hủa Na         34,6 

5 NM Thủy điện Đakđrinh         24,0 

6 NMĐ Vũng Áng 1       679,0 

7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK            0,8 

II Doanh thu (tỷ đồng) 3.054

1 NMĐ Cà Mau 1&2 946,2

2 NMĐ Nhơn Trạch 1 326,3

3 NMĐ Nhơn Trạch 2 683,3

4 NM Thủy điện Hủa Na 38,9

5 NM Thủy điện Đakđrinh 21,8

6 NMĐ Vũng Áng 1 1.035,6

7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 1.7


