TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ
QUÝ I. 2020

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 Quý I và kế hoạch Quý II năm 2020 cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG QUÝ I NĂM 2020

1. Kết quả kinh doanh

Sản lượng điện

5.267 Tr.kWh, đạt 99% kế hoạch

Doanh thu của toàn

8.051 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch

sản xuất đạt

Tổng công ty ước đạt

Lợi nhuận trước thuế toàn
Tổng công ty ước đạt:

526 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch

Kết quả sản xuất kinh doanh của PV Power trong Quý I đạt thấp hơn kế hoạch được giao do các
yếu tố sau:
Sản lượng điện sản xuất không đạt kế hoạch được giao (NMĐ Nhơn Trạch 1, Hủa Na, Đăkđrinh);
Giá bán điện của các NMĐ thấp hơn so với kế hoạch do giá khí giảm, giá thị trường toàn phần giảm
so với kế hoạch;
Doanh thu của các đơn vị thương mại, dịch vụ giảm do đầu năm chưa phát sinh nhiều các hợp
đồng dịch vụ;
Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện cuối kỳ tại thời điểm Quý I/2020 là 136 tỷ đồng, tăng 98
tỷ đồng so với kế hoạch.
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2. Tình hình hoạt động của các nhà máy:
- NMĐ Cà Mau 1&2 : 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. Hầu hết thời gian trong
quý I/2020, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 được EVN/A0 huy động vận hành nhiên liệu khí chu trình hỗn hợp
03 tổ máy với sản lượng trung bình là 18,6 triệu kWh/ngày.
- NMĐ Nhơn Trạch 1 : Nhà máy vận hành an toàn bằng nhiên liệu khí với sản lượng Qc được giao thấp
trong 02 tháng đầu năm nên NMĐ Nhơn
Trạch 1 chỉ được huy động 29 ngày/60
ngày khả dụng. Mặt khác do một số tổ
máy trong cụm nhà máy điện khí Đông
Nam bộ (dùng chung nguồn khí) dừng sửa
chữa trong tháng 02 nên khoảng thời gian
này nhà máy chỉ được huy động 02 tổ máy.
Trong tháng 3/2020, NMĐ Nhơn Trạch 1
được huy động vận hành chủ yếu bằng
nhiên liệu dầu. Trong quý I, việc nhà máy
được huy động và phân bổ Qc rất thấp làm
ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả sản
xuất kinh doanh của nhà máy.
- NMĐ Nhơn Trạch 2: Nhà máy luôn đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy và các tổ máy luôn khả dụng
theo thị trường phát điện cạnh tranh. Trong quý I/2020 nhà máy chào giá để chủ yếu vận hành ổn định 02
tổ máy với giá thị trường thường xuyên ở mức cao. Các giai đoạn nghỉ lễ và xả nước tưới tiêu nhà máy đã
chủ động chào giá để chỉ vận hành 01 tổ máy nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. 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.
- NMĐ Vũng Áng 1: Nhà máy vận hành theo thị trường điện với mức độ khả dụng cao, đạt 128% kế
hoạch sản lượng điện được giao.
- NMĐ Hủa Na: Trong quý I/2020 nhà máy vận hành an toàn, không có sự cố bất thường xảy ra. Lưu vực
hồ Hủa Na tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn của hiện tượng thời tiết bất lợi, do đó lưu lượng nước về hồ trong
tháng 1, 2 và những ngày đầu tháng 3 năm 2020 tiếp tục ở mức thấp nên sản lượng điện phát trong 02
tháng đầu năm tương đối thấp và nhà máy nhiều giai đoạn phải sử dụng bản chào đặc biệt sau khi vi phạm
mực nước tuần trong 02 tuần liên tiếp (chủ yếu ngừng máy để tích nước đạt mực nước hồ theo quy định).
- NMĐ Đakđrinh: Nguồn nước bị thiếu hụt trong năm 2019 dẫn tới mực nước hồ Đakđrinh trong Quý
I/2020 thấp hơn mực nước tối thiểu, lưu lượng nước trung bình về hồ thấp hơn lưu lượng nước về trung
bình nhiều năm, do đó nhà máy chủ yếu sử dụng bản chào giá trong trường hợp đặc biệt (nhằm tích nước
và đưa mực nước hồ về mức nước quy định).
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3. Tình hình thực hiện dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4:
Về nội dung công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS): Căn cứ nội dung hồ sơ dự thảo báo cáo
nghiên cứu khả thi do đơn vị tư vấn lập, PV Power đã trình lại các báo cáo chuyên ngành sau khi nhận được
văn bản góp ý tới các Bộ ngành có liên quan.
Công tác đàm phán PPA dự án: Tổng công ty vẫn đang
phối hợp tiếp tục tiến hành đàm phán EPTC song song với
kết quả làm việc với PV Gas về hợp đồng GSA.
Công tác cung cấp nhiên liệu dự án (GSA)Tổng công ty
đã làm việc với PV Gas để đàm phán các nội dung trong dự
thảo Hợp đồng GSA và cơ chế giá khí LNG cấp cho dự án.
Công tác thu xếp vốn dự án: PV Power đã và đang tích
cực làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước
về phương án thu xếp vốn cho dự án đảm bảo hiệu quả và
đáp ứng tiến độ đầu tư dự án.
II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện.
Sản lượng điện dự kiến trong quý là 5.717
đồng, lợi nhuận trước thuế là 840 tỷ đồng.

triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 9.658 tỷ

2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác
Đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện;

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính
quý I, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của PV Power;
Bám sát cấp Thẩm quyền thông qua thiết kế cơ sở, các báo cáo
chuyên ngành, trình thông qua FS dự án Nhơn Trạch 3&4.
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II. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POW

Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong quý 1
Nguồn: Fiinpro, Cafef

Đơn vị: nghìn đồng, cổ phiếu
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Nhìn chung, trong quý 1/2020, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như toàn cầu sụt giảm mạnh
Nguồn: Fiinpro, Cafef
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giá dầu giảm. Ngoài ra, việc khối ngoại liên tục bán ròng đến 8.705 tỷ đồng trong quý 1 cũng tác động tiêu
toàn cầu sụt giảm mạnh với biên độ lớn (nhất là trong tháng 3) do những thông
cực đến tâm lý NĐT. VN – Index đóng cửa phiên 31/3 với 662,53 điểm, giảm 31% so với đầu năm. Cổ phiếu
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Ngoài ra, việc
POW chịu áp lực bán lớn từ khối ngoại với giá trị bán ròng đến 339,6 tỷ trong quý 1 và đóng cửa ngày 31/3
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đến tâm lý NĐT. VN – Index đóng cửa phiên 31/3 với 662,53
điểm,
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Đơn vị: Cổ
phiếu/phiên;
Tỷ đồng
Top 5 cổ phiếu ngành Sản xuất và Phân phối Điện có KLGD cao nhất trong quý 1
với đầu năm.
Đơn vị: Cổ phiếu/phiên; Tỷ đồng
Nguồn: Fiinpro
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Trong quý 1/2020, POW vẫn là doanh nghiệp có thanh khoản tốt nhất trong ngành với 3.134.943 cổ
phiếu/phiên và GTGD bình quân đạt 29,99 tỷ đồng/phiên.
Nguồn: Fiinpro
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