
 

  

     

ANALYST CERTIFICATION AND IMPORTANT DISCLOSURES ARE 

LOCATED IN APPENDIX A. 
Yuanta does and seeks to do business with companies covered in its 

research reports. As a result, investors should be aware that the firm 

may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this 

report. Investors should consider this report as only a single factor in 

making their investment decision. 

 

Nhu cầu điện tăng cao 

 
 

Các chính sách hỗ trợ 

 

 
Cổ phiếu chính 

YTD *PE (x) PB (x) ROE (%) ROA (%) 

POW  16.8   1.3   7.8   3.2  

GEX  9.2   1.7   19.1   6.1  

NT2  8.5   1.6   20.0   9.7  

PC1  8.6   0.9   11.1   4.9  

FCN  4.3   0.6   14.3   5.8  

GEG  26.2   2.5   7.8   4.8   
Nguồn: Bloomberg 
*TTM PER  

 

Năng lượng tái tạo Việt Nam 

Việt Nam sẽ đi theo hướng “xanh”? 

Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt năng lượng và các vấn đề môi trường. 

Như đã đề cập trong báo cáo lần đầu của cổ phiếu POW, chúng tôi tính toán rằng nhu 

cầu tiêu thụ điện sẽ tăng trưởng ở mức 11%/năm trong giai đoạn 2020-2025, đồng nghĩa 

với việc thiếu hụt điện sẽ ở mức 48 tỷ kWh hoặc hơn vào năm 2025. Mối quan tâm đặt 

ra là việc thiếu hụt điện có thể được giải quyết bằng việc đánh đổi môi trường. Quy hoạch 

hiện tại đối với nhiệt điện than đó là sẽ chiếm khoảng 53.2% sản lượng điện vào năm 

2030. Chúng tôi ước tính lượng khí thải CO2 từ các nhà máy nhiệt điện than có thể đạt 

mức 103 triệu tấn trong năm 2030, tăng từ mức 44 triệu tấn của năm 2020. Tuy nhiên, 

chúng tôi cho rằng lượng khí thải CO2 sẽ thấp hơn 57% hoặc 59 triệu tấn trong năm 2030 

nếu công suất nhiệt điện than theo Quy hoạch được thay thế bằng năng lượng tái tạo. 

Các chính sách hỗ trợ cho năng lượng tái tạo. Mặc dù không được đề cập trong quy 

hoạch phát triển điện 7 sửa đổi, Chính phủ cam kết phát triển năng lượng tái tạo bằng 

các chính sách như: giá mua điện ở mức hấp dẫn, giảm thuế, giảm chi phí thuê đất hoặc 

không tính phí và hợp đồng PPA dài hạn (20 năm). Điều này đã dẫn đến tình trạng tăng 

rất nhanh công suất lắp điện mặt trời, đạt 4,464 MW tính tới tháng 7/2019 (+49% so với 

đầu năm). Gấp 5 lần so với mục tiêu 850MW trong Quy hoạch điện 7 sửa đổi cho năm 

2020. Chúng tôi kỳ vọng công suất điện gió tăng trưởng nhanh chóng tương tự trong 

vòng 2 năm tới nhờ ảnh hưởng từ các chính sách hỗ trợ. 

Chi phí cho năng lượng tái tạo xấp xỉ với chi phí năng lượng hoá thạch. Chi phí lắp 

đặt năng lượng tái tạo trên thế giới hiện trong phạm vi của chi phí lắp đặt năng lượng 

hoá thạch. Chi phí vận hành năng lượng tái tạo cũng đang giảm nhanh chóng, theo thống 

kê của McKinsey. 

Năng lượng tái tạo hưởng lợi từ các khoản đầu tư lớn. Chính phủ lên kế hoạch đầu 

tư 148 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2030 để đảm bảo đủ điện cho mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế 7% hàng năm. Khó có thể tìm được doanh nghiệp nào chỉ hoàn toàn đầu tư vào 

năng lượng tái tạo, tuy vậy có một vài công ty niêm yết đã và đang tham gia vào lĩnh vực 

này bao gồm PC1, GEG, GEX, TV2 và FCN. 

   Báo cáo ngành  

     

 Việt Nam: Năng lượng tái tạo  27 November 2019  

  

 

Tin tức 
► Quy hoạch phát triển điện hiện tại cho 

thấy một sự thiếu hụt 48 tỷ kWh vào năm 
2025. 

► Điện năng lượng tái tạo chiếm 9% tổng 
lượng điện ở Việt Nam. Các chính sách hỗ 
trợ bao gồm ưu đãi giá mua, giảm thuế và 
giảm chi phí hoặc không tính phí sử dụng 
đất. 

► Chi phí lắp đặt điện năng lượng tái tạo 
trên thê giới gần tương đương các 
nguồn năng lượng hoá thạch và chi phí 
sản xuất cũng tương tự. 

 

Quan điểm của chúng tôi 
► Chính sách hỗ trợ của chính phủ đã dẫn 

đến sự mở rộng điện năng lượng mặt trời 
đáng kể trong năm 2019. Điện gió cũng sẽ 
mở rộng vào năm 2021. 

► Những câu chuyện đầu tư vào năng lượng 
tái tạo vẫn còn ít, nhưng một vài cổ phiếu 
đang tham gia vào linh vực này và sẽ 
hưởng lợi từ sự thiếu cung của  thị 
trường. 

► Những rủi ro chính bao gồm hệ thống 
truyền tải kém, chính sách và các rủi ro từ 
đối tác. 

 

 
Hồ sơ ngành: Năng lượng tái tạo Việt Nam đã tăng trưởng mạnh trong một vài năm qua nhờ các chính sách hỗ trợ. Tháng 7/2019, Việt Nam đã đạt được 

công suất điện tái tạo là 5,039MW (89% năng lượng mặt trời, 11% năng lượng gió), tương đương với 9.3% tổng công suất lắp đặt quốc gia. 
 

 

Research Analysts: 

Binh Truong 

+84 28 3622 6868 ext 3845 

Binh.truong@yuanta.com.vn  

 
 

http://yuanta.com.vn 

Bloomberg code: YUTA 

 

Nhiệt điện-Than 

đá, 25.821%

Nhiệt điện-Khí 

đốt, 22.132%

Thuỷ điện, 42.755%

Năng lượng tái tạo, 

9.292%

Các nguồn năng lượng của 
Việt Nam

http://yuanta.com.vn/
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Công suất lắp đặt của 

toàn ngành điện  

~54,000 MW 

Nhiệt điện-than 

~14,000 MW  

NBP, POW, PPC, REE, PGV, 

HND 

PPA80%, CWM: 20% 

Nhiệt điện-khí đốt 

12,000MW 

 

PGV, NT2, POW, BTP 

PPA80%, CWM: 20% 

 

Thuỷ điện 

~23,182MW 

PGV, POW, SJD, VSH, TMP, 

SHP, TBP, DRL, HJS, DNH, 

GEX 

PPA80%, CWM: 20% 

 

Điện năng lượng xanh 

5,038MW 

PC1, TV2, BCG, FCN 

PPA 100% 

20 years 

Công ty giao dịch điện  

(EPTC) 

EVN 

 

Điện gió 

574MW 

PC1, FCN 

Điện mặt trời 

82 dụe án có PPA 

4,464 MW 

PC1, FCN, TV2, GEG 

Mạng lưới phân phối điện 

(EVN) 

Người dùng 

Công nghiệp 55% 

Dân cư 32% 

Khác 13% 

Nhà cung cấp than 

Vinacomin 

Tập đoàn Đông Bắc 

Nhà cung cấp khí đốt 

PV GAS 

GAS 

Nhà thầu tư vấn và xây 

dựng 

PC1 

TV2 

Nhà cung cấp trang thiết bị 

 

GEX 

CAV 

Điện 

Dịch vụ và sản phẩm đi kèm 

Nguồn: EVN, Yuanta Vietnam 
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Sự thiếu hụt điện của Việt Nam sẽ tăng lên 48 tỷ 
kWh vào năm 2025  

Như đã đề cập trong báo cáo Lần đầu của cổ phiếu POW, Quy hoạch điện 7 sửa đổi nhằm 

mục đích đáp ứng đủ nhu cầu điện để duy trì tăng trưởng kinh tế 7% mỗi năm trong giai đoạn 

2016-2030. Các mục tiêu sản lượng bao gồm 235-245 tỷ kWh vào năm 2020, 352-379 tỷ kWh 

vào 2025 và 559 tỷ kWh vào năm 2030. Những dự phóng này được dựa trên nhận định tỷ lệ 

tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lượng tiêu thụ điện là 8.0%-8.6% trong giai đoạn 2020-

2030. 

Bảng biểu 1: Dự phóng mức tiêu thụ điện (GWh) 

 
Nguồn: Quy hoạch điện 7 sửa đổi, Bộ năng lượng, Bộ Công thương 

Chúng tôi ước tính rằng vào năm 2030 thị trường điện sẽ thiếu 48 tỷ kWh. Giả định rằng hệ 

số đàn hồi điện/GDP vẫn duy trì ở mức 1.6x, trung bình 5 năm, tiêu thụ điện sẽ phải tăng 

trưởng ở mức 11% mỗi năm (không chỉ 8.6% theo Quy hoạch điện 7 sửa đổi) để đáp ứng 

mức tăng trưởng GDP 7% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2025. Theo đó chúng tôi ước tính 

Việt Nam sẽ phải sản xuất tổng cộng 400 tỷ kWh vào năm 2025, cao hơn dự phóng của Chính 

phủ (352 tỷ kWh) theo Quy hoạch điện 7 sửa đổi. 

Bảng biểu 2: Dự phóng mức tiêu thụ điện (GWh) 

 
Nguồn: Quy hoạch điện 7 sửa đổi, Yuanta Vietnam 

Việc thiếu hụt điện có thể tồi tệ hơn tưởng tượng bởi việc trì hoãn xây dựng các nhà máy 

điện. Quy hoạch điện 7 sửa đổi đặt mục tiêu tổng công suất nhiệt điện than và khí đốt đạt 

37,700MW vào năm 2023. Tuy nhiên, chỉ mới 8 dự án với tổng công suất là 8,460MW được 

khởi công cho đến nay, và còn 22 dự án khác (~29,249MW) chưa được triển khai và khó có 

thể được hoàn thành vào năm 2023. Do vậy, chúng tôi cho việc thiếu hụt điện sẽ đẩy giá điện 

tăng cao hơn. Giá điện trung bình đã tăng đều đặn qua thời gian, phản ánh chi phí sản xuất 

tăng. Tháng 4/2019, giá điện trung bình của EVN chạm mức 1,417 đồng/kWh, tăng +16.7% 

so với cùng kỳ và +5.7% so với hồi đầu năm, cao hơn +24.6% giá trung bình của tháng 1/2015. 

Quy hoạch Quy hoạch điện 7 

sửa đổi nhằm mục đích đảm 

bảo cung cấp đủ điện năng để 

duy trì mức tăng trưởng kinh tế 

7% mỗi năm trong giai đoạn 

2016-2030.  

Thị trường điện sẽ thiếu 

khoảng 48 tỷ kWh. 

Chúng tôi cho rằng thị trường 

thiếu cung sẽ đẩy giá điện lên 

cao. 
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Quy hoạch điện quốc gia: dễ bị ảnh hưởng bởi 
các vấn đề môi trường và sự thiếu hụt đầu vào 

Phụ thuộc nhiều vào các nguồn năng lượng truyền thống 

Theo quan điểm của chúng tôi, than đá hiện là trọng tâm trong Quy hoạch phát triển điện 

năng quốc gia. Theo Quy hoạch điện 7 sửa đổi, than đá dự kiến sẽ chiếm 42.6% tổng công 

suất phát điện và 53.2% sản lượng điện của quốc gia vào năm 2030. Con số này cao hơn 

đáng kể so với các mức trong quá khứ. Ví dụ, tổng công suất lắp đặt của nhiệt điện than 

chiếm chỉ 33.5% tổng công suất và 34.4% tổng sản lượng điện của Việt Nam năm 2015. 

Bảng biểu. 3: Sản lượng điện hỗn hợp  Bảng biểu. 4: Công suất lắp đặt điện hỗn hợp 

 

 

 

Nguồn: Quy hoạch điện 7 sửa đổi  Nguồn: Quy hoạch điện 7 sửa đổi 

 

Do vậy, Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề môi trường và thiếu hụt nguồn đầu 

vào 

Dựa vào nguồn năng lượng truyền thống dẫn đến việc Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi sự thiếu 

hụt đầu vào. Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam (VCIDP) dự báo khai thác than nội 

địa chỉ còn 57 triệu tấn vào năm 2030. Điều này tương đương với mức tăng trưởng kép hàng 

năm 1.9% trong giai đoạn 2016-2030 và rõ ràng thì thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng 

nhu cầu than ở mức 8.9% dự báo cho cùng giai đoạn. Chi phí sản xuất nhiệt điệt than có thể 

tăng lên bởi than nhập khẩu có chi phí cao hơn so với than nội địa. 

Chúng tôi tính rằng lượng khí thải CO2 từ các nhà máy nhiệt điện than sẽ đạt mức 103 triệu 

tấn trong năm 2030, tăng từ 44 triệu tấn ở năm 2020, nếu đúng theo lộ trình của Quy hoạch 

điện 7 sửa đổi. Ước tính này được dựa trên giả định rằng 1kWh sản xuất ra 0.34kg khí CO2. 

Những sự cố gần đây liên quan đến chất lượng không khí kém ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 

được cho là do giao thông đông đúc, khí thải xây dựng, và đốt rác. Sử dụng quá mức nguồn 

năng lượng truyền thống có thể gây tồi tệ hơn tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. 

Bảng biểu.5: Than đá là nguồn gây ô nhiễm nhất trong các nguồn hoá thạch 

  
Nguồn: www.volker-quaschning.de 

Quy hoạch điện than chiếm 

42.6% công suất điện và 53.2% 

sản lượng điện toàn quốc vào 

năm 2030  

Chúng tôi ước tính rằng khí thải 

CO2 từ các nhà máy nhiệt điện 

than sẽ đạt 103 tiệu tấn trong 

năm 2030, cao hơn 2.3 lần mức 

44 triệu tấn dự báo cho năm 

2020. 
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Việt Nam có một lựa chọn thân thiện với môi 
trường hơn 

Câu chuyện có thể khác đi nếu Việt Nam tập trung vào năng lượng tái tạo. Chúng tôi ước tính 

rằng Việt Nam sẽ giảm lượng khí thải CO2 đi 57% hoặc 59 triệu tấn vào năm 2030 nếu công 

suất tăng thêm từ nhiệt điện than được thay thế hoàn toàn bởi các nguồn năng lượng xanh 

và năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió. 

 Bảng biểu 6: Giảm nhiệt điện than = giảm khí thải (ước tính hàng năm) 

  
Nguồn: Quy hoạch điện 7 sửa đổi, Yuanta Vietnam 

McKinsey đã đề xuất một lựa chọn thay thế thân thiện với môi trường hơn để đáp ứng nhu 

cầu điện. Với kế hoạch này, sản lượng điện từ nhiệt điện than sẽ chỉ chiếm 26% sản lượng 

điện của quốc gia trong năm 2030 (thay vì 53.2% trong Quy hoạch điện 7 sửa đổi) 

Các nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió và điện mặt trời, sẽ được sử dụng thay cho 

than đá như trong kế hoạch của McKinsey. Điện gió sẽ chiếm 17% tổng sản lượng điện trong 

khi đó điện mặt trời chiếm 16% trong năm 2030. 

Bảng biểu. 7: Sản lượng điện hỗn hợp theo Quy hoạch 
điện 7 sửa đổi 

 Bảng biểu. 8: Con đường thay thế đề xuất bởi McKinsey 

 

 

 

Nguồn: Quy hoạch điện 7 sửa đổi  Nguồn: McKinsey 

 

McKinsey ước tính rằng Quy hoạch điện 7 sửa đổi sẽ tạo ra lượng khí CO2 tổng cộng lên đến 

3.5 tỷ tấn, cao hơn nhiều so với 2.4 tỷ tấn CO2 khi lựa chọn giải pháp thay thế. Giải pháp thay 

thế chú trọng vào năng lượng tái tạo và năng lượng xanh hơn là năng lượng điện than. 

Công suất điện mặt trời tăng đột biến trong năm 2019. Tháng 6/2019, Việt Nam có công suất 

điện mặt trời đạt 4,464MW, gấp gần 5 lần mức mục tiêu đặt ra ở Quy hoạch điện 7 sửa đổi 

cho năm 2020. Theo quan điểm của chúng tôi, sự đột biến này đến từ việc đầu tư năng lượng 

tái tạo được hưởng các chính sách hỗ trợ và việc xây dựng thì tốn chi phí tương đối thấp. 

Nếu công suất điện từ nhiệt 

điện than được thay thế bởi 

năng lượng tái tạo, Việt Nam sẽ 

cắt giảm được lượng khí thải 

CO2 đi 57% hoặc 59 triệu tấn 

vào năm 2030. 

Giải pháp thay thế của 

McKinsey sẽ giúp Việt Nam 

giảm khí thải CO2 đi 0.9 tỷ tấn.  
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Các chính sách hỗ trợ cho năng lượng tái tạo 

Năng lượng tái tạo đang tăng trưởng nhanh hơn chúng tôi kỳ vọng, Vào tháng 7/2019, đã có 

82 dự án điện mặt trời với tổng công suất 4,464MW, gấp 5 lần mức đặt ra cho năm 2020 theo 

Quy hoạch điện 7 sửa đổi. Chúng tôi cho rằng điều này là do năng lượng tái tạo được hưởng 

các chính sách hỗ trợ bao gồm giá điện hợp lý trong dài hạn, ưu đãi thuế và các quyền sử 

dụng đất tương đối mở. 

Giá mua bán hợp lý 

Không giống như các nhà máy điện thông thường, các quy định buộc người mua phải mua 

một phần hoặc tất cả điện được sản xuất bởi các nhà máy điện năng lượng tái tạo (năng 

lượng mặt trời và năng lượng gió) với mức giá cố định cho 20 năm. Giá mua điện tái tạo vì 

vậy hấp dẫn hơn so với giá điện từ các nguồn hoá thạch, khoảng từ 4.47 cent US tới 8.1 cent 

US trong những năm qua. 

Ngược lại, điện gió hưởng giá mua 1.928 đồng/kWh (8.5 cent US/kWh) đối với điện gió trên 

bờ và 2.223 đồng/kWh (9.8 cent US/kWh) đối với điện gió ngoài khơi. Cả hai mức giá này 

đều cao hơn giá trung bình gần đây 1,614 đồng/kWh (7.8 cent US/kWh). Mức giá này được 

áp dụng đối với các dự án hoạt động trước 1/11/2021 như Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, 

bổ sung Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg. Ưu đãi này cũng hấp dẫn hơn so với giá mua điện 

từ các nguồn năng lượng truyền thống (như giá bán lẻ trung bình của nhiệt điện khí đốt là 

1,600 đồng hoặc 6.8 cent US/kWh). 

Điện mặt trời đang chờ một biểu giá mới. Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg quy định giá mua 

là 9.35 cent US/kWh nếu dự án được vận hành trước 1/7/2019. Bộ Công thương đã đề xuất 

một biểu giá mới được áp dụng cho 20 năm với bất kỳ dự án nào đi vào hoạt động trong giai 

đoạn từ 1/7/2019 đến 31/12/2021, nhưng đề xuất này vẫn chưa được phê duyệt. Biểu giá 

điện mặt trời mới này sẽ giảm giá mua cho các dự án mới còn 1,620 đồng/kWh (7.09 cent 

US/kWh) đối với các dự án mặt đất và 1,758đồng/kWh (7.69 cent US/kWh) đối với các dự án 

nổi. Tuy nhiên, giá cho các dự án điện mặt trời trước tháng 7/2019 sẽ vẫn không đổi ở mức 

ưu đãi trước đó 2,156/kWh (9.35 cent US/kWh). 

Ưu đãi thuế 

Như Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và 37/2011/QĐ-TTg, năng lượng tái tạo (năng lượng 

mặt trời và năng lượng gió) được xem là một ngành đặc biệt đủ điều kiện hưởng ưu đãi về 

thuế, bao gồm thuế TNDN và thuế nhập khẩu. Thuế TNDN hiện hành là 20% đối với hầu hết 

các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các công ty năng lượng tái tạo được hưởng thuế suất thuế 

TNDN ở mức 0% trong 4 năm, và giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm sau đó (do đó thuế 

TNDN của các nhà sản xuất điện mặt trời sẽ là 10% giả sử không thay đổi với thuế cơ sở 

hiện nay là 20%), và 15 năm tiếp giảm 10% thuế TNDN. Cả 2 quyết định cũng chỉ rõ rằng các 

dự án năng lượng tái tạo hưởng thuế nhập khẩu 0% đối với việc mua các tài sản cố định.  

Chi phí sử dụng đất giảm/miễn phí cho các dự án năng lượng tái tạo 

Điện mặt trời và điện gió đều được giảm hoặc miễn phí tiền sử dụng đất như trong Quyết 

định số 11/2017/QĐ-TTg (cho năng lượng mặt trời) và Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg. Điều 

này xuất phát từ đặc thù của ngành, đòi hỏi chủ đầu tư phải có được quỹ đất lớn, điều này 

rất khó đạt được và nếu có thì việc có được lợi nhuận cũng là rất mong manh nếu không 

được hỗ trợ từ chính phủ. 

Bảng biểu 9: Các chính sách hỗ trợ 

Điện gió trên đất liền được 

hưởng giá mua hấp dẫn là 8.5 

cent US/kWh. 

Giá mua điện mặt trời được đặt 

ra ở mức 9.35 cent US/ kWh cho 

các dự án hoạt động trước 

1/7/2019.  

Các công ty năng lượng tái tạo 

được hưởng ưu đãi cả về thuế 

TNDN và thuế nhập khẩu. 
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Nguồn: Yuanta Vietnam 
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Năng lượng tái tạo đang dần trở nên rẻ hơn so 
với năng lượng hoá thạch  

Chi phí năng lượng tái tạo đã giảm gần đây nhờ sự phát triển công nghệ. Nghiên cứu của 

chúng tôi chỉ ra rằng chi phí lắp đặt điện mặt trời và điện gió đang gần bằng với chi phí các 

nhà máy điện từ nhiên liệu hoá thạch truyền thống. Đặc biệt, chi phí lắp đặt/MW (được đo 

sản xuất trong 1 giờ) của điện mặt trời là khoản 1.1 triệu USD và đối với điện gió là 1.5 triệu 

USD, trong khi nhiệt điện-than là 1.3 triệu USD và nhiệt điện-khí đốt là khoảng 1.1 triệu USD. 

Tuy nhiên, nên chú ý rằng điện mặt trời và điện gió có sản lượng hàng năm thấp hơn các 

năng lượng truyền thống. Ví dụ, nhiệt điện than hoạt động tối đa hàng năm lên đến 6,500 giờ 

và nhiệt điện khí là 6,000 giờ, cả hai đều vượt xa mức trung bình của điện mặt trời ~1,600 

giờ. 

Bảng biểu 10: Chi phí lắp đặt năng lượng xanh gần bằng so với các loại năng lượng hoá thạch khác 

  
Nguồn: Dữ liệu công ty, Yuanta Vietnam 

Nhìn chung chi phí sản xuất điện năng lượng tái tạo gần bằng với điện năng lượng không tái 

tạo khác trên trái đất. Theo Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), chi phí sản xuất 

điện năng lượng tái tạo trên thế giới nhìn chung tương đương với điện năng lượng hoá thạch. 

Đặc biệt, thống kê IRENA chỉ ra rằng chi phí sản xuất điện năng lượng hoá thạch rơi vào 

khoảng từ 0.05 USD đến 0.17 USD/kWh. Trong khi đó chi phí điện gió trên bờ là 0.06 

USD/kWh và điện mặt trời là 0.10 USD/kWh. IRENA cũng ước tính rằng các dự án điện gió 

và điện mặt trời trên bờ có thể sẽ cung cấp điện với mức giá 0.03 USD/kWh trong vòng 2 

năm tới, điện gió và mặt trời ngoài khơi sẽ có giá khoảng 0.06 USD đến 0.10 USD/kWh trong 

năm 2020-2022. 

 

 

Developers Projects Type Operations

Capacity 

(MW/MWP)

Investment 

(VND bn)

 Investment 

(USD mn)  

 Investment 

(USD mn/MW) 

POW Vũng Áng 1 Coal fired thermal power 2015 1,200              28,739           1,275                      1.1                         

PGV Vinh Tan Thermal Coal fired thermal power 2019 1,200              36,000           1,549                      1.3                         

POW Nhon Trach 1 Gas fired thermal power 2008 450                 7,053              403                         0.9                         

POW Ca Mau 1 Gas fired thermal power 2008 750                 6,572              376                         0.5                         

POW Ca Mau 2 Gas fired thermal power 2008 750                 6,153              352                         0.5                         

POW Nhon Trach 2 Gas fired thermal power 2011 750                 8,538              406                         0.5                         

POW Nhon Trach 3 & 4 Gas fired thermal power 2022 1300 - 1760 33,000           1,420                      1.1                         

POW Dakdrinh Hydropower 2014 125                 5,911              276                         2.2                         

POW Hua Na Hydropower 2013 180                 5,964              282                         1.6                         

POW Nam Cat Hydropower 2012 3                      131                 6                              2.0                         

FCN Vinh Hao 6 Solar Power 2019 50                   1,361              59                           1.2                         

AC Energy  AC Energy  Solar Power 2019 330                 7,000              301                         0.9                         

GEX GEX Ninh Thuan Solar Power 2019 50                   1,300              56                           1.1                         

TV2  Sơn Mỹ 3.1 Solar Power 2019 50                   1,149              49                           1.0                         

BCG BCG Solar Power 2019 40                   941                 41                           1.0                         

FCN Vinh Hao 6, phase 2 Wind Power 2021 100                 3,510              151                         1.5                         

PC1 Lien Lap Wind farm Wind Power 2021 48                   1,800              77                           1.6                         

BCG BCG Wind Power 2020 150                 6,972              300                         2.0                         

Chi phí lắp đặp điện mặt trời và 

điện gió gần bằng với chi phí 

các nhà máy điện hoá thạch 

thông thường.  
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Các công ty năng lượng sẽ hưởng lợi khi họ hỗ 
trợ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong những 
năm tới. 

Chính phủ dự định đầu tư 148 tỷ USD từ năm 2016-2030 để đảm bảo đủ điện phục vụ cho 
mức tăng trưởng kinh tế 7% một năm trong giai đoạn 2016-2030. Với thị trường thiếu cung 
như thảo luận ở trên, chúng tôi tin rằng các công ty năng lượng – bao gồm công ty phát điện 
cũng như các nhà thầu xây dựng công trình – có nhiều dự địa để phát triển trong những năm 
tới. 

Cụ thể, chúng tôi quan tâm các công ty tham gia đầu tư vào năng lượng tái tạo, vốn đang trở 
thành một lượng chọn ưa thích như đã trình bày bởi các chính sách hỗ trợ và chi phí lắp đặt, 
sản xuất thấp. 

PC1 (Không đánh giá): Với 50 năm kinh nghiệm, PC1 là công ty dẫn đầu ở thị trường VIệt 
Nam về xây dựng các dự án điện, đường dây truyền tải và trạm biến áp điện (34% doanh thu 
năm 2018). Các phân khúc khác của công ty bao gồm bất động sản (19% doanh thu 2018), 
thuỷ điện (11%) và sản xuất trang thiết bị mạng lưới điện (10%). PC1 gần đây đã đầu tư vào 
một dự án điện gió 48MW. Dự án này đòi hỏi cần 1.8 nghìn tỷ đồng chi phí vốn, với tỷ lệ vốn 
góp/vay là 30/70. Do vậy, công ty này hưởng lợi từ việc về thị trường điện thiếu cung cũng 
như cần phải mở rộng hệ thống truyền tải điện (mạng lưới điện và trạm biến áp) để đáp ứng 
với công suất mới từ việc sản xuất điện năng lượng tái tạo.  

GEX (Không đánh giá): Tập đoàn có 2 mảng chính: 1) trang thiết bị điện và vật liệu xây dựng 
(80% doanh thu), 2) dịch vụ tiện ích, logistics, và bất động sản (19%). Ngoài ra, GEX sở hữu 
25% vốn của VGC, một công ty về bất động sản khu dân cư/công nghiệp và vật liệu xây dựng. 
GEX dự định mua lại VGC. 

Công ty này nổi tiếng về thương hiệu thiết bị điện được nhận biết rộng rãi bên cạnh chuỗi giá 
trị năng lượng: Cadivi, Thibidi và HEM. GEX tin rằng họ sẽ hưởng lợi từ việc tăng đầu tư vào 
ngành điện đang thiếu cung. Kế hoạch của chính phủ tính rằng đầu tư vào hệ thống năng 
lượng 148 tỷ USD là một yêu cầu để đảm bảo đủ cung ứng điện cho mức tăng trưởng kinh 
tế 7% hàng năm trong giai đoạn 2016-2030. 

GEX lên kế hoạch mở rộng công suất điện năng lượng tái tạo lên 500 MW trong vòng 3 năm 
tới. GEX gần đây đã có 3 nhà máy thuỷ điện và 1 nhà máy điện năng lượng mặt trời với tổng 
công suất lắp đặt là 122MW. GEX đang phát triển 3 dự án nhà máy điện gió, những dự án 
này sẽ hưởng lợi ưu đãi nếu chúng được đưa vào hoạt động trước 1/11/2021.  

FCN (Không đánh giá): FCN là một công ty hàng đầu trong kỹ thuật nền móng công trình và 
xây dựng dưới lòng đất ở Việt Nam. Công ty có kinh nghiệm vững chắc về các dự án cơ sở 
hạ tầng và dự án công nghiệp bao gồm tuyến Metro Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhà máy lọc dầu 
Long Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn và các nhà máy sản xuất của Hoà Phát. Nhà thầu xây dựng 
dân dựng Raito Kogyo (1926 JP, không đánh giá) của Nhật Bản sở hữu 19.3% cổ phần. 

FCN đã mở rộng sản xuất năng lượng tái tạo. FCN đang đầu tư 3,510 tỷ đồng (150 triệu USD) 
vào dự án điện gió với công suất 100MW (Vĩnh Hảo 6, giai đoạn 2). Ban lãnh đạo dự định 
bán 60% cổ phần tại dự án này sau khi việc xây dựng hoàn tất. Nếu dự án này được đưa vào 
hoạt động trước 1/11/2021 sẽ hưởng được giá bán 1.928 đồng/kWh (8.5 cent USD/kWh) như 
quy định trong Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg. Trong 2Q19, FCN đã bán 60% cổ phần của 
nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 sau khi được đưa vào hoạt động thành công trong 1H19; 
ghi nhận thêm 45 tỷ đồng vào lợi nhuận 2Q19.  

GEG (Không đánh giá) Công ty cổ phần điện Gia Lai, là một thành viên của tập đoàn TTC, 
được biết đến gần đầy với dự án thuỷ điện Gia Lai Kon Tum. Công ty này đang vận hàng 14 
nhà máy thuỷ điện với công suất là 84.1 MW và 5 nhà máy điện mặt trời với công suất 260MW. 

Nhiệt điện-khí đốt, nhiên liệu hoá thạch ít Carbon, rất quan trọng trong việc đảm bảo 
hệ thống điện hoạt động trơn tru. Đặc biệt, nhiệt điện-khí sẽ được triển khai khi thuỷ điện 
rơi vào mùa khô (quý 2). Điện năng lượng tái tạo thì không ổn định bởi vì nó phụ thuộc vào 
mặt trời và gió, và tính bất ổn định này có thể được giảm thiểu bằng việc sản xuất điện-khí 
đốt. Chúng tôi tin rằng nhiệt điện-khí đốt cũng sẽ hưởng lợi từ thị trường điện thiếu cung này.  

POW (MUA, Giá mục tiêu: 17,457) là nhà cung ứng điện độc lập lớn thứ 2 tại Việt Nam với 
công suất lắp đặt là 4,208 MW, chiếm 7.8% tổng công suất điện lắp đặt của quốc gia. Nguồn 
năng lượng sản xuất điện của công ty này là phối hợp giữa điện-khí đốt (64% sản lượng điện 
hỗn hợp), điện-than (29%) và thuỷ điện (7%). POW lên kế hoạch nắm bắt thị trường điện tiềm 
năng bằng việc mở rộng công suất lắp đặt lên ít nhất 33% thông qua 2 dự án nhiệt điện-khí 
đốt, chúng tôi kỳ vọng nó sẽ được vận hành trước năm 2023.  

NT2 (Nắm giữ-Vượt trội, Giá mục tiêu: 29,195) là một công ty con với 59% sở hữu của 
POW đang vận hành một nhà máy nhiệt điện-khí hiện đại với công suất 750MW tại vùng thiếu 
năng lượng miền Nam Việt Nam. NT2 ký một hợp đồng cung ứng khí đốt 25 năm với PV GAS 
vào năm 2010 và hợp đồng mua bán điện 10 năm với EVN vào năm 2012. Điểm thu hút các 
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nhà đầu tư là tỷ lệ cổ tức cao, đã duy trì hơn 10% từ năm 2016. Nhưng sự đàm phán lại hợp 
đồng PPA có thể đưa công ty vào nguy cơ giảm sút.  

Bảng biểu 11: Ngành năng lượng: Các cổ phiếu chính 

 

 
Nguồn: Dữ liệu công ty, Bloomberg, Yuanta Vietnam,  
*Trailing 12M 

 

 

No Tickers Exchange Name

ICB 

Sector 

Name

 Current 

price   MKT Cap   P/E*  P/B  ROE  ROA 

 Dividend 

yield* 

 (VND)  (USD mn)  (x)  (x)  (%)  (%)  (%) 

1 POW HOSE PetroVietnam Power Corp Electricity 13,750        1,389           16.8          1.3            7.8            3.2            

2 PGV Upcom Power Generation Corp 3 Co Ltd Electricity 10,000        894              1.1            (6.3)           (0.8)           

3 DNH Upcom DA Nhim-Ham Thuan-DA MI Hydro Power JSCElectricity 26,500        481              8.7            1.9            22.6          15.3          8.3            

4 GEX HOSE Vietnam Electrical Equipment JSCElectronic & Electrical Equipment20,600        432              9.2            1.7            19.1          6.1            

5 PPC HOSE Pha Lai Thermal Power JSC Electricity 27,050        373              8.5            1.5            17.2          13.5          10.0          

6 HND Upcom HAI Phong Thermal Power JSC Electricity 14,500        312              17.1          1.3            7.8            2.9            5.2            

7 NT2 HOSE PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSCElectricity 23,000        285              8.5            1.6            20.0          9.7            3.9            

8 Geg HOSE Gia Lai Electricity JSC Electricity 28,250        248              26.2          2.5            7.8            4.8            2.5            

9 VSH HOSE Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSCElectricity 21,000        186              32.6          1.4            4.5            1.7            

10 PC1 HOSE Power Construction JSC No.1 Construction & Materials19,350        133              8.6            0.9            11.1          4.9            

11 CHP HOSE Central Hydropower JSC Electricity 20,300        121              14.9          1.8            11.8          6.0            7.4            

12 TMP HOSE Thac Mo Hydropower JSC Electricity 35,950        108              5.9            1.8            32.3          25.6          8.3            

13 TV2 HNX Power Engineering Consulting JSC No 2Construction & Materials88,800        92                8.6            2.5            33.1          12.0          

14 SHP HOSE Southern Hydropower JSC Electricity 22,100        89                11.3          1.8            15.7          8.4            8.7            

15 VPD HOSE Vietnam Power Development JSCElectricity 16,200        74                10.2          1.4            13.7          6.8            6.8            

16 TBC HOSE Thac Ba HydroPower JSC Electricity 24,900        68                8.9            1.6            18.7          17.8          8.0            

17 SJD HOSE Can Don Hydro Power JSC Electricity 21,100        63                11.8          1.6            13.3          8.0            11.8          

18 FCN HOSE FECON Corp Construction & Materials11,150        57                4.3            0.6            14.3          5.8            4.3            

19 S4A HOSE Se San 4A Hydropower JSC Electricity 28,000        51                10.9          2.5            21.9          9.4            8.6            

20 BTP HOSE Ba Ria Thermal Power JSC Electricity 12,200        32                7.7            0.7            8.6            5.4            12.3          

21 HJS HNX Nam Mu Hydropower JSC Electricity 25,000        23                11.5          1.8            15.8          10.8          3.9            

22 DRL HOSE Hydro Power JSC - Power No. 3 Electricity 54,600        22                10.0          3.9            41.8          41.4          10.1          

23 KHP HOSE Khanh Hoa Power JSC Electricity 9,800           17                12.0          0.6            5.0            1.9            5.1            

24 PIC HNX PC3 - Investment JSC Electricity 10,400        15                55.6          1.0            1.8            1.1            

25 NBP HNX Ninh Binh Thermal Power JSC Electricity 12,200        7                   4.2            0.6            15.7          9.3            9.8            

Average 222.8            13.5           1.6             15.0           9.2             7.5             

Median 91.6              10.1           1.6             14.3           6.8             8.2             
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Rủi ro chính 

Rủi ro tập trung và rủi ro đối tác. Thị trường bán buôn điện Việt Nam chính thức được bắt 

đầu vào tháng 1/2019, sau một năm thí điểm. VWEM có 5 công ty mua điện: EVN miền Bắc 

PTC, EVN miền Trung PTC, EVN miền Nam PTC, EVN Hà Nội PTC và EVN Hồ Chí Minh 

PTC. Tuy nhiên, tất cả công ty này đều là thành viên của EVN (nghĩa là trên thực tế chỉ có 1 

người mua). 

Mạng lưới truyền tải yếu. Vào cuối năm 2018, mạng lưới truyền tải điện Việt Nam đã có 

8,000km với đường dây 500kV và 17,500km với đường dây 200kV. Tuy nhiên, Các đường 

dây truyền tải này vẫn bị quá tải. Trung tâm điều phối Truyền tải quốc gia (NLDC) chính thức 

cho biết rằng sự tăng trưởng không mong muốn của điện năng lượng tái tạo đã làm quá tải 

đường dây truyền tải điện hiện nay, kết quả là cho doanh thu giảm. Điều này nhấn mạnh các 

tổ chức cần phải mở rộng và nâng cấp mạng lưới điện quốc gia. 

Rủi ro chính sách. Các nhà sản xuất điện năng lượng tái tạo ở các tỉnh miền Trung (Bình 

Thuận và Ninh Thuận) đã phàn nàn về doanh thu thực thế đang kém hơn so với những điều 

được đưa ra trong hợp đồng PPA. Trung tâm điều phối điện Quốc gia giải thích rằng điều này 

xảy ra là do hệ thống truyền tải điện còn yếu. Những nhà máy điện mặt trời này đã bị ảnh 

hưởng nhiều nhất bởi vấn đề mạng lưới điện, vì họ chỉ sản xuất điện vào ban ngày. 
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