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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 2022 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 2/2022 và kế hoạch tháng 3/2022 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          234,7 311 133% 518,6
2 Nhà máy điện Nhơn Trạch  1              4,5 177,4 3.943% 354,9
3 Nhà máy điện Nhơn Trạch  2          228,2 154,8 68% 506,1
4 Nhà máy điện Hủa Na            34,7 45,2 130% 87,7
5 Nhà máy điện Đakđrinh            38 47,4 125% 132,9
6 Nhà máy điện Vũng Áng 1          266,7 154 58% 481,1
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK          1,6 0,4          27 %           0,9

Tổng cộng 808,3 890,3 110% 2.082

II Doanh thu ước tính (Tỷ đồng)

1 Nhà máy điện Cà Mau 1&2 391,8 568,6 145% 965,9
2 Nhà máy điện Nhơn Trạch  1 9 340,7 3.786% 737,1
3 Nhà máy điện Nhơn Trạch  2 416 249,4 60% 991,3
4 Nhà máy điện Hủa Na 39 70,3 180% 115,7
5 Nhà máy điện Đakđrinh 36 63,9 177% 156,6
6 Nhà máy điện Vũng Áng 1 409,5 269,6 66% 751,6
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 3,2 0,8 25% 1,63

 Tổng cộng 1.305 1.563 120% 3.720

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG
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- NMĐ Cà Mau 1&2: Nhà máy chào 
giá bám sát Qc được giao (Qc 245,1 
triệu kWh). NMĐ Cà Mau 1&2 vận 
hành vượt sản lượng Qc và kế hoạch 
sản lượng được giao.

- NMĐ Nhơn Trạch 1: NMĐ Nhơn 
Trạch 1 được giao sản lượng điện 
hợp đồng (Qc) là 128,7 triệu kWh. 
Giá thị trường trong tháng 02 nhiều 
thời điểm cao hơn chi phí biến đổi, 
do vậy nhà máy vận hành vượt sản 
lượng Qc và kế hoạch  được giao. 

- NMĐ Vũng Áng 1: NMĐ Vũng Áng 1 đang dừng Tổ máy số 1 để xử lý sự cố. Ngày 11/02 nhà máy 
gặp sự cố ở lò hơi số 02. Do vậy phải tạm dừng vận hành để sửa chữa đến ngày 16/2. Nhà máy 
không đạt sản lượng được giao.

- NMĐ Nhơn Trạch 2: NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc rất thấp (18,2 triệu kWh) nên nhà máy vận 
hành không đạt sản lượng được giao.

- NMĐ Hủa Na: NMĐ Hủa Na được giao Qc thấp (27,5 triệu kWh). Nhà máy bám sát tình hình thủy 
văn và giá thị trường để chào giá vận hành đảm bảo hiệu quả tối ưu. Do giá thị trường cao so với 
giá hợp đồng, nhà máy hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng.

- NMĐ Đakđrinh: Mực nước trên hồ thủy điện Đakđrinh đang cao, giá thị trường cao so với giá hợp 
đồng và giá thị trường. Nhà máy vận hành sản lượng cao và vượt kế hoạch sản lượng được giao.

3. Tình hình đầu tư dự án mới:

Dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3-4: Ngày 27/01/2022 HĐQT PVPower đã phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu gói thầu EPC. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Tổ hợp Liên doanh nhà thầu Samsung 
C&T và LILAMA. Hợp đồng EPC đang hoàn thiện và dự kiến sẽ ký trong tháng 03/2022. 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 2 năm 2022

Nguồn: Bloomberg

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tháng 2 đóng cửa đạt 1.490,13 điểm, tăng 11,15 điểm, 

tương ứng 0,75% so với cuối tháng 1. Thanh khoản thị trường có sự sụt giảm với giá trị bình quân 

đạt 21.216 nghìn tỷ đồng/phiên tương ứng giảm 16,58% và khối lượng giao dịch đạt 659,7 triệu cổ 

phiếu/ phiên, tương ứng giảm 22,05% so với tháng trước đó. 

Nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục bán ròng trên sàn HoSE trong tháng 2 năm 2022 với tổng giá trị 

310 tỷ đồng, tính chung cả 3 sàn khối ngoại bán ròng đạt giá trị gần 521 tỷ đồng.

Theo đó, cổ phiếu POW tiếp tục chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với tổng giá trị khoảng 116 

tỷ đồng trong. Kết thúc phiên 28/2, cổ phiếu POW đóng cửa tại 17.350 đồng/CP, tăng 3,27% so với 

tháng 1. 

II. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POW

II. Tình hình giao dịch cổ phiếu POW 
 

Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong tháng 2 năm 2022 
 

 
 
 

Nguồn: Bloomberg 
 
Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tháng 2 đóng cửa đạt 1.490,13 điểm, 
tăng 11,15 điểm, tương ứng 0,75% so với cuối tháng 1. Thanh khoản thị trường có 
sự sụt giảm với giá trị bình quân đạt 21.216 nghìn tỷ đồng/phiên tương ứng giảm 
16,58% và khối lượng giao dịch đạt 659,7 triệu cổ phiếu/ phiên, tương ứng giảm 
22,05% so với tháng trước đó.  
Nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục bán ròng trên sàn HoSE trong tháng 2 năm 2022 
với tổng giá trị 310 tỷ đồng, tính chung cả 3 sàn khối ngoại bán ròng đạt giá trị gần 
521 tỷ đồng. 
Theo đó, cổ phiếu POW tiếp tục chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với tổng giá trị 
khoảng 116 tỷ đồng trong. Kết thúc phiên 28/2, cổ phiếu POW đóng cửa tại 17.350 
đồng/CP, tăng 3,27% so với tháng 1.  
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Top 5 cổ phiếu ngành Sản xuất và Phân phối Điện có KLGD cao nhất tháng 2 năm 2022

Thanh khoản có sự suy giảm với KLGD trung bình chỉ đạt hơn 352,82 triệu cổ phiếu/phiên, trong 
đó KLGD trung bình giảm 15,58% so với tháng 1. Giá trị giao dịch trung bình trong tháng 2 cũng 
chỉ đạt hơn 19,73 tỷ đồng/phiên, tương ứng giảm 15,76% so với tháng trước đó. 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 8 lần so với cổ phiếu xếp thứ 2 là GEG.

Nguồn: Bloomberg

 
Top 5 cổ phiếu ngành Sản xuất và Phân phối Điện có KLGD cao nhất tháng 2 năm 2022 

Đơn vị: Triệu cổ phiếu/phiên; tỉ đồng 
 

 

 
 
 

Nguồn: Bloomberg 
 
Thanh khoản có sự suy giảm với KLGD trung bình chỉ đạt hơn 352,82 triệu cổ 
phiếu/phiên, trong đó KLGD trung bình giảm 15,58% so với tháng 1. Giá trị giao 
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so với các cổ phiếu ngành điện khác với giá trị giao dịch trung bình phiên gấp 8 lần 
so với cổ phiếu xếp thứ 2 là GEG. 
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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. Sản lượng điện dự kiến trong 
tháng là 935 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 1.553 tỷ đồng, chi tiết cụ thể như sau: 

TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

I Sản lượng điện (tr.kWh)        935

1 NMĐ Cà Mau 1&2         260,4 

2 NMĐ Nhơn Trạch 1             4,5 

3 NMĐ Nhơn Trạch 2         290,2 

4 NM Thủy điện Hủa Na           30,3 

5 NM Thủy điện Đakđrinh           34 

6 NMĐ Vũng Áng 1         313,7 

7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK          1,6 

II Doanh thu (tỷ đồng) 1.553

1 NMĐ Cà Mau 1&2 434,3

2 NMĐ Nhơn Trạch 1 10

3 NMĐ Nhơn Trạch 2 550,2

4 NM Thủy điện Hủa Na 34,3

5 NM Thủy điện Đakđrinh 33,4

6 NMĐ Vũng Áng 1 487,2

7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 3,2

2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác:
- Đảm bảo đủ nhiên liệu, vận hành an toàn và ổn định các nhà máy điện trong bối cảnh xung đột 
Nga – Ukraina làm giá nhiên liệu dầu, khí, than tăng cao; 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 nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03/2022




