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Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

1.Kết quả kinh doanh

Ghi chú: Số liệu doanh thu tháng và lũy kế cả năm 2021 là số ước thực hiện.

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 9/2021 và kế hoạch tháng 10/2021 cụ thể như sau:

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 
tháng

Thực hiện 
tháng 

Đạt kế hoạch 
tháng

Lũy kế năm 
2021

A B 1 2 3=2/1 4

I Sản lượng (tr.kWh)

1 Nhà máy điện Cà Mau 1&2 184,1 187,5 102% 3.682
2 Nhà máy điện Nhơn Trạch  1 4,7 1,3 28% 431,3
3 Nhà máy điện Nhơn Trạch  2 255,0 75,5 30% 2.370
4 Nhà máy điện Hủa Na 112,5 52,7 46% 394
5 Nhà máy điện Đakđrinh 24,5 52,0 212% 371,6
6 Nhà máy điện Vũng Áng 1 296,8 33,8 11.4% 4.957
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 0,5 0,2 43% 0,5

Tổng cộng    878.2 403,0 46% 12.206

II Doanh thu ước tính (Tỷ đồng)

1 Nhà máy điện Cà Mau 1&2 266 332,8 125% 6.759,8
2 Nhà máy điện Nhơn Trạch  1 10 9,2 92% 1.106
3 Nhà máy điện Nhơn Trạch  2 439 289,8 66% 4.461
4 Nhà máy điện Hủa Na 118 59,1 50% 491,5
5 Nhà máy điện Đakđrinh 26 50,7 195% 445,7
6 Nhà máy điện Vũng Áng 1 430 127,1 30%         7.446
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 1,1 0,6 54,5 2.2

 Tổng cộng 1.290 869            67 % 20.710

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG
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Trong tháng 9 nhu cầu phụ tải trên hệ 
thống tiếp tục thấp do tình hình dịch bệnh 
Covid-19 tiếp tục bùng phát trên khắp cả 
nước. Nhiều tỉnh, thành phố đã tiến hành 
cách ly xã hội và các nhà máy điện năng 
lượng mặt trời vẫn đang được huy động tối 
đa công suất dẫn đến giá thị trường giảm 
mạnh. Các nhà máy điện chỉ phát điện khi 
có giá thị trường cao, đủ bù đắp đủ chi phí 
và đảm bảo hiệu quả tối ưu.  
Tình hình hoạt động của các nhà máy điện 
như sau:

- NMĐ Cà Mau 1&2: NMĐ Cà Mau chỉ được huy động 2 tổ với sản lượng thấp, từ ngày 08/9/2021 
chỉ được huy động 01 tổ máy.

- NMĐ Nhơn Trạch 1: NMĐ Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng (Qc) rất thấp (4,7 
triệu kWh). Do giá thị trường điện rất thấp nên NT1 chỉ phát sản lượng Qc theo kế hoạch được giao.

- NMĐ Nhơn Trạch 2: NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc 262,2 triệu kWh. Nhà máy chỉ vận hành 
theo huy động của A0 với sản lượng thấp trong 05 ngày, các ngày còn lại không phải vận hành. 
Việc chào giá vận hành sản lượng thấp hơn Qc được giao khi giá thị trường thấp hơn chi phí biến 
đổi để tận dụng doanh thu từ Qc và làm tăng hiệu quả vận hành nhà máy. NT2  hoàn thành vượt 
kế hoạch lợi nhuận được giao.

- NMĐ Vũng Áng 1: NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc thấp nhất trong năm (210,7 triệu kWh). Giá 
thị trường trung bình thấp hơn giá biến đổi. NMĐ Vũng Áng 1 chào giá vận hành để không được 
huy động nhằm tận dụng Qc được giao, do đó nhà máy chỉ vận hành 03 ngày đầu tháng, ngoài ra, 
tổ máy số 1 bị sự cố dừng máy từ 19/9/2021. Nhà máy đang thực hiện đại tu Tổ máy số 2 (từ ngày 
17/8). Vì vậy sản lượng điện thấp hơn so với kế hoạch được giao.

- NMĐ Hủa Na: NMĐ Hủa Na được giao Qc 72,5 triệu kWh. Do năm 2021 mùa mưa đến muộn, 
lượng nước về hồ từ đầu mùa mưa không cao nên mực nước hồ nhà máy điện đang xấp xỉ mực 
nước chết (+215m), nhà máy vận hành không đạt kế hoạch sản lượng.

- NMĐ Đakđrinh: NMĐ Đakđrinh được giao Qc 25,5 triệu kWh. Mực nước hồ chứa tại nhà máy 
khoảng +389m/ MNC +375m, đồng thời bắt đầu có mưa lớn trên lưu vực hồ chứa. Nhà máy không 
được huy động sản lượng tối đa, nhưng vẫn vượt kế hoạch sản lượng được giao.

3. Tình hình đầu tư dự án mới:

Dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3-4: Gói thầu EPC đã mở thầu ngày 23/8/2021, Ban quản lý dự án 
Điện đang đánh giá hồ sơ dự thầu. 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 theo đúng tiến độ.

2. Tình hình sản xuất và tham gia thị trường điện:
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Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong tháng 9

Nguồn: Bloomberg

Tháng 9 ghi nhận nhiều sự biến động của thị trường chứng khoán khi chỉ số VN-Index liên tục 

kiểm nghiệm vùng kháng cự 1.350 điểm nhưng chưa thành công, giá đóng cửa trong ngày cuối 

tháng là 1.342,06 điểm, tăng 10,59 điểm và tương ứng tăng 0,80% so với cuối tháng 8. Như vậy so 

với đầu năm VN-Index đã tăng 19,78%.

Thanh khoản thị trường suy giảm với giá trị bình quân chỉ đạt 19,31 nghìn tỷ đồng/phiên tương 

ứng giảm 16,2% và khối lượng giao dịch đạt 673.4 triệu cổ phiếu/ phiên, tương ứng giảm 4,26%.  

Xu hướng bán ròng chưa chấm dứt khi NĐT nước ngoài bán ròng với quy mô đạt 11.308 tỷ đồng 

trên HOSE và 9.863 tỷ trên cả 3 sàn. 

POW cùng chung với xu hướng bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng với tổng 

giá trị gần 49,6 tỷ đồng trong tháng 9. Kết thúc phiên 30/9, cổ phiếu POW đóng cửa tại 11.950 

đồng/CP, ghi nhận mức tăng 0,84% trong tháng.

II. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POW
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bán điện cho dự án theo đúng tiến độ. 

II. Tình hình giao dịch cổ phiếu POW: 
Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong tháng 9 

 

 
 

 
Nguồn: Bloomberg 

Tháng 9 ghi nhận nhiều sự biến động của thị trường chứng khoán khi chỉ số VN-
Index liên tục kiểm nghiệm vùng kháng cự 1.350 điểm nhưng chưa thành công, giá 
đóng cửa trong ngày cuối tháng là 1.342,06 điểm, tăng 10,59 điểm và tương ứng 
tăng 0,80% so với cuối tháng 8. Như vậy so với đầu năm VN-Index đã tăng 19,78%. 
Thanh khoản thị trường suy giảm với giá trị bình quân chỉ đạt 19,31 nghìn tỷ 
đồng/phiên tương ứng giảm 16,2% và khối lượng giao dịch đạt 673.4 triệu cổ phiếu/ 
phiên, tương ứng giảm 4,26%.  Xu hướng bán ròng chưa chấm dứt khi NĐT nước 
ngoài bán ròng với quy mô đạt 11.308 tỷ đồng trên HOSE và 9.863 tỷ trên cả 3 sàn.  
POW cùng chung với xu hướng bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán 
ròng với tổng giá trị gần 49,6 tỷ đồng trong tháng 9. Kết thúc phiên 30/9, cổ phiếu 
POW đóng cửa tại 11.950 đồng/CP, ghi nhận mức tăng 0,84% trong tháng. 
 

Top 5 cổ phiếu ngành Sản xuất và Phân phối Điện có KLGD cao nhất tháng 9 
      Đơn vị: Triệu cổ phiếu/phiên; tỉ đồng 
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Top 5 cổ phiếu ngành Sản xuất và Phân phối Điện có KLGD cao nhất tháng 9

Đơn vị: Triệu cổ phiếu/phiên; Tỷ đồng

Nguồn: Bloomberg

 Thanh khoản có sự cải thiện rõ rệt với KLGD trung bình đạt 13,83 triệu cổ phiếu/ phiên, tăng hơn 
35,19% so với tháng 8. Giá trị giao dịch trung bình tương ứng đạt hơn 166 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 6 lần so với cổ phiếu xếp thứ 2 là NT2.
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Nguồn: Bloomberg 
Thanh khoản có sự cải thiện rõ rệt với KLGD trung bình đạt 13,83 triệu cổ phiếu/ 
phiên, tăng hơn 35,19% so với tháng 8. Giá trị giao dịch trung bình tương ứng đạt 
hơn 166 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 6 lần so với 
cổ phiếu xếp thứ 2 là NT2. 
 
III. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2021 
1.  Công tác sản xuất kinh doanh điện  
Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Kế hoạch SXKD 
năm 2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt dự kiến trong tháng là 1.442  triệu kWh và 
doanh thu dự kiến ước đạt 2031 tỷ đồng, chi tiết cụ thể như sau:  
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TT Chỉ tiêu Kế hoạch 

I Sản lượng điện (tr.kWh) 1.442 
1 NMĐ Cà Mau 1&2       555,6  
2 NMĐ Nhơn Trạch 1            4,8  
3 NMĐ Nhơn Trạch 2       310,0  
4 NM Thủy điện Hủa Na         92,7  
5 NM Thủy điện Đakđrinh         55,0  
6 NMĐ Vũng Áng 1       423,3  
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK            0,5  
II Doanh thu (tỷ đồng) 2.031 
1 NMĐ Cà Mau 1&2 803,2 
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1. Công tác sản xuất kinh doanh điện:

Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Kế hoạch SXKD năm 2021 đã 
được ĐHĐCĐ phê duyệt dự kiến trong tháng là 1.442  triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 
2031 tỷ đồng, chi tiết cụ thể như sau: 

TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

I Sản lượng điện (tr.kWh) 1.442

1 NMĐ Cà Mau 1&2       555,6 

2 NMĐ Nhơn Trạch 1            4,8 

3 NMĐ Nhơn Trạch 2       310,0 

4 NM Thủy điện Hủa Na         92,7 

5 NM Thủy điện Đakđrinh         55,0 

6 NMĐ Vũng Áng 1       423,3 

7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK            0,5 

II Doanh thu (tỷ đồng) 2.031

1 NMĐ Cà Mau 1&2 803,2

2 NMĐ Nhơn Trạch 1 10,2

3 NMĐ Nhơn Trạch 2 520,3

4 NM Thủy điện Hủa Na 101,9

5 NM Thủy điện Đakđrinh 61

6 NMĐ Vũng Áng 1 635,2

7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 1,1

2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác:
- Tổ chức thực hiện đại tu Tổ máy số 2 NMĐ Vũng Áng 1 đảm bảo tiến độ. 
- 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, Cà Mau, 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.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10/2021




