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Giá hiện tại (đồng/cp) 12.100 

Giá cao nhất 52 tuần (đồng/cp) 21.900 

Giá thấp nhấp 52 tuần (đồng/cp) 11.700 

Số lượng CP niêm yết (triệu cp) 201,4 

Số lượng CP lưu hành (triệu cp) 1.034,2 

KLGD bình quân 15 ngày (cp) 2.171 

% sở hữu nước ngoài 5,99% 

Vốn điều lệ (tỷ đồng) 10.342,3 

Vốn hóa (tỷ đồng) 12.824,2 

P/E trailing 12 tháng (lần) 18,3 

EPS trailing 12 tháng (đồng/cp) 660 

Tổng quan doanh nghiệp  

Tên Tổng Công ty Dầu Việt Nam 

Địa chỉ 
1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 
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CẬP NHẬT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1/2022 

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1/2022 

Doanh thu thuần đạt 23.288 tỷ đồng, tăng 97,9% yoy. Doanh thu 

tăng mạnh so với Q1/2021 nhờ: (1) Sản lượng tiêu thụ xăng dầu tăng 

6% yoy, thấp hơn so với mức tăng toàn ngành và (2) Giá bán lẻ xăng 

dầu liên tục được điều chỉnh tăng do giá dầu thô tăng mạnh. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 353 tỷ đồng, tăng 48,4% yoy. Biên lợi 

nhuận gộp giảm 2,1 đpt so với cùng kì do OIL phải nhập khẩu xăng 

dầu với giá cao để bù đắp sẳn lượng thiếu hụt trong tình hình nhà 

máy lọc dầu Nghi Sơn gặp sự cố. 

II – KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 

Kế hoạch kinh doanh 2022: OIL đặt kế sản lượng xăng dầu bán lẻ 

đạt 3,15 triệu m3, tăng 1% so với thực hiện năm 2021. Doanh thu và 

lợi nhuận sau thuế đạt 45.000 và 320 tỷ đồng lần lượt giảm 23% và 

48% yoy. Chúng tôi đánh giá kế hoạch kinh doanh của OIL đặt ra là 

thận trọng trong bối cảnh kết quả kinh doanh Q1/2022 đã hoàn thành 

51,8% kế hoạch doanh thu và 88,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 

đặt ra. 

Dự phóng kết quả kinh doanh: Chúng tôi dự phóng doanh thu hợp 

nhất đạt 81.729 tỷ đồng, tăng 41,3% yoy và hoàn thành 181,6% kế 

hoạch doanh thu. Lợi nhuận sau thuế dự phóng đạt 913 tỷ đồng, tăng 

22% yoy, hoàn thành 305% kế hoạch lợi nhuận dựa trên các luận 

điểm:  

 Sản lượng tiêu thụ xăng dầu tăng 4,58%, chủ yếu nhờ mức 

tăng từ mảng COCO. (Phụ lục 1: Phân biệt các loại cửa hàng 

xăng dầu) 

 Giá bán lẻ xăng dầu dự phóng tăng 35,3%  

 Biên lợi nhuận thấp hơn so với năm 2021 do giá dầu thô biến 

động mạnh và thiếu hụt nguồn cung từ sự cố nhà máy lọc 

dầu Nghi Sơn. (Chi tiết dự phóng) 

III – KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Với các luận điểm trên, Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu OIL 

bằng phương pháp P/E với EPS năm 2022 đạt 767 VNĐ/cp và mức 

P/E mục tiêu là 23,2x. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ 

phiếu OIL với giá mục tiêu 15.100 đồng/cp, cao hơn 24,8% giá đóng 

cửa ngày 24/06/2022. 

Các yếu tố theo dõi: 

 Biến động giá dầu thô: Giá dầu thô là cơ sở xác định giá 

bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam. Với đặc thù kinh doanh phải 

duy trì xăng dầu tồn kho tối thiểu 20 ngày và điều chỉnh giá 

bán lẻ 10 ngày/lần, giá dầu thô biến động mạnh sẽ ảnh hưởng 

đến biên lợi nhuận của OIL. 

 Tiến độ tăng số lượng cửa hàng COCO của OIL: Đây là 

kênh phân phối mang đến tỷ suất lợi nhuận gộp cao nhất nên 

nếu công ty triển khai mở mới 50 COCO theo đúng kế hoạch 

sẽ giúp tỷ suất lợi nhuận gộp công ty cải thiện. 
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UPCOM: OIL 

I - TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

1. Lịch sử hình thành 

 

Tổng Công ty Dầu Việt Nam là đơn vị thành viên trực thuộc Tập 

đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), được thành lập theo quyết 

định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của PVN trên cơ sở hợp 

nhất Tổng công ty Thương mại Dầu khí (Pretechim) và Công ty 

Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu (PDC). 

Năm 2018, Tổng Công ty Dầu Việt Nam tổ chức IPO thành công, 

đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCoM với mã 

chứng khoán là OIL. 

OIL là đơn vị duy nhất trong tập đoàn PVN tham gia hoàn thiện 

khâu hạ nguồn từ chế biến, tồn trữ đến phân phối sản các phẩm 

xăng, dầu, trong đó, lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ xăng, dầu 

thành phẩm. 

Đến cuối năm 2021, OIL sở hữu hơn 600 cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu (COCO) và bán buôn xăng dầu cho khoảng 3.000 cửa 

hàng/đại lý (DODO), đáp ứng 14% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cả 

nước năm 2021. 

2. Cơ cấu cổ đông 

 

OIL có cơ cấu cổ đông khá cô đặc khi PVN là cổ đông lớn chiếm 

trên 80% cổ phần. Năm 2018, SK Energy Co.Ltd (Hàn Quốc) nâng 

tỷ lệ sở hữu công ty từ 4,89% lên 5,23%, chính thức trở thành cổ 

đông lớn của OIL. 

PVN đã đưa ra phương án thoái vốn tại OIL, giảm tỷ lệ sở hữu từ 

80,52% xuống 35,1% vào thời điểm cổ phần hóa công ty. Dù được 

nhiều tổ chức trong và ngoài nước quan tâm nhưng do OIL quá 

hạn hoàn thành các thủ tục theo quy định Nhà nước nên kế hoạch 

thoái vốn của PVN tại công ty không thành công. Hiện tại PVN 

chưa công bố kế hoạch thoái vốn mới tại OIL. 

3. Công ty con, công ty liên doanh, liên kết 

OIL sở hữu 30 công ty con và đầu tư góp vốn vào 03 công ty liên doanh, liên kết. Hầu hết các công ty này đều thuộc 

lĩnh vực dầu khí và đóng vai trò hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của OIL từ khâu chế biến xăng, dầu thành phẩm 

đến khâu phân phối.  

Phụ lục 2: Chi tiết danh sách các công ty con và công ty liên doanh liên kết  

80,52%

5,23%

14,25%

Cơ cấu cổ đông ngày 23/06/2022

PVN

SK Energy

Khác

Nguồn: OIL 

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
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II – HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: PHÂN PHỐI XĂNG DẦU LÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH 

OIL tham gia vào hai mảng kinh doanh là: (1) Kinh doanh - phân phối xăng dầu và (2) Ủy thác xuất/nhập khẩu dầu 

thô và kinh doanh quốc tế. Trong đó mảng kinh doanh xăng dầu là mảng chính khi chiếm 99% cơ cấu doanh thu của 

OIL qua các năm. 

1. Kinh doanh - phân phối xăng dầu thành phẩm. 

Phân phối xăng dầu thành phẩm là mảng kinh doanh chính của OIL chiếm 99% cơ cấu doanh thu với hoạt động kinh 

doanh chính là nhập xăng dầu thành phẩm và phân phối tới người tiêu dùng. Các mặt hàng xăng dầu chính của OIL 

là dầu diesel, xăng các loại và dầu FO với tỷ trọng lần lượt là 55%, 40% và 5%. Đầu vào xăng dầu thành phẩm của 

OIL đến từ 3 nguồn chính: (1) Tự sản xuất từ condensate (Phụ lục 3: Các cơ sở sản xuất của OIL), (2) Thu mua xăng 

dầu thành phẩm từ hai nhà máy lọc dầu Bình Sơn và Nghi Sơn và (3) Nhập khẩu. 

OIL tiêu thụ xăng dầu qua ba kênh chính là: (1) Cửa hàng xăng dầu (CHXD) trực thuộc COCO, (2) Bán buôn xăng 

dầu qua các đại lý/nhượng quyền thương mại - DODO và (3) Khách hàng công nghiệp. (Phụ lục 1: phân biệt cửa 

hàng COCO và DODO).   

OIL tham gia vào thị trường kinh doanh xăng dầu sau PLX và kinh doanh với chiến lược ban đầu là: “Lấy nông thôn 

vây thành thị” nên số lượng tỷ trọng cửa hàng COCO khá thấp trong hệ thống phân phối. Tính đến cuối năm 2021, 

OIL sở hữu khoảng 600 CHXD COCO và phân phối xăng dầu cho hơn 3000 đại lý DODO. 

► Ngành xăng dầu là ngành kinh doanh có biên lợi nhuận thấp với lợi nhuận định mức do giá bán lẻ 

xăng dầu được điều tiết theo quy định của Chính phủ: 

Các tính giá bán lẻ xăng dầu được điều tiết theo quy định của Chính phủ: 

Trước năm 2022, theo nghị định 83/2014NĐCP cách tính giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam được cập nhật thường xuyên 

15 ngày/lần và được xác định theo công thức:  

Kinh doanh xăng dầu (99% doanh thu) 

Ủy thác XNK dầu thô và kinh doanh dầu thô quốc tế (1% doanh thu) 

Tự sản xuất 
10-15% 

Nhập từ 
BSR và 

NSR 
70-75% 

Nhập khẩu 
10-20% 

Dầu Diesel 
55% 

 
Xăng RON95 

Xăng E5RON92 
40% 

 
Các loại dầu khác 

5% 

CHXD DODO 
(60% sản lượng) 

CHXD COCO 
(25% sản lượng) 

Xuất bán dầu thô 

PVN khai thác 
Cung cấp dầu thô cho nhà 

máy lọc dầu Dung Quất 
Đại lý mua bán 

dầu thô quốc tế 

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
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Giá cơ sở = Giá thế giới + Chi phí vận chuyển, bảo hiểm + Chi phí định mức + Chi phí dự phòng quỹ bình ổn + 

Lợi nhuận định mức + Thuế + Chi phí khác 

Trong đó: 

 Giá thế giới: Bình quân 15 ngày giá xăng dầu được công bố trên trang Platts Singapore.  

 Chi phí định mức: Chi phí phân phối của các nhà bán buôn và bán lẻ. Được công bố định kì vào 31/3 hằng 

năm và có thể thay đổi phù hợp với chi phí thực tế của các đơn vị phân phối xăng dầu. 

 Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Theo thông tư 39/2014/TTLT-BCT-BCT của Bộ Công Thương, đơn vị kinh doanh 

phải trích lập 300 đồng/lit xăng dầu tiêu thụ đưa vào quỹ bình ổn. Bộ Công Thương sẽ quản lý và quyết định 

thời điểm sử dụng quỹ nhằm hạn chế sự tăng giá đột ngột của giá bán lẻ xăng dầu. 

 Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận cố định 300 đồng trên mỗi lít sản phẩm phân phối. 

 Thuế: Các loại thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế BVMT và thuế phí khác được tính theo quy 

định. 

Các chi phí cấu thành giá bán lẻ xăng dầu: 

Chỉ tiêu (Đồng/lít) Xăng RON 95 Xăng E5/RON92 Dầu Diesel Dầu hỏa Dầu Mazut 

Thuế nhập khẩu (*) 8% 8% 0% 0% 0% 

Thuế tiêu thụ đăc  biệt 10% 8% 0% 0% 0% 

Thuế GTGT 10% 10% 10% 10% 10% 

Chi phí kinh doanh định mức 1.050 1.250 1.000 950 561 

Trích lập quỹ bình ổn 300 300 300 300 300 

Lợi nhuận định mức 300 300 300 300 300 

Thuế BVMT 2.000 2.000 1.000 300 1.000 

(*) Thấp nhất giữa các FTA 

Bắt đầu từ ngày 02/01/2022, cách xác định giá bán lẻ xăng dầu thay đổi theo nghị định 95/2021/NĐCP với 2 thay đổi 

chính: (1) Giảm thời gian điều chỉnh xăng dầu mới xuống còn 10 ngày, (2) Phân biệt tỷ trọng xăng dầu trong 

nước và nước ngoài trong công thức xác định giá bán lẻ, cụ thể công thức tính giá mới: 

Giá cơ sở = Giá nhập khẩu x Tỷ trọng nhập khẩu + Giá trong nước x Tỷ trọng trong nước 

Trong đó: 

 Giá nhập khẩu = Giá thế giới + Chi phí vận chuyển, bảo hiểm (từ nước ngoài) + Chi phí định mức + Chi phí dự 

phòng quỹ bình ổn + Lợi nhuận định mức + Thuế + Chi phí khác 

 Giá trong nước = Giá thế giới + Chi phí vận chuyển, bảo hiểm (từ NMLD trong nước) + Chi phí định mức + Chi 

phí dự phòng quỹ bình ổn + Lợi nhuận định mức + Thuế + Chi phí khác 

 Tỷ trọng nhập khẩu & tỷ trọng trong nước: được tính dựa trên sản lượng xăng dầu nhập khẩu và xăng dầu 

trong nước của quý trước đó 

Quy định mới về cách tính giá xăng dầu giúp giá bán lẻ xăng dầu sẽ giúp các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu chủ động 

hơn do giá bán lẻ được cập nhật nhanh hơn - 10 ngày/lần so với 15 ngày/lần trong quá khứ. Và giá bán lẻ xăng dầu 

cũng sẽ phản ánh đúng hơn khi tính đến tỷ trọng giữa xăng dầu nhập khẩu và xuất khẩu. 

Biên lợi nhuận ngành kinh doanh xăng dầu thấp do với chi phí lợi nhuận định mức. Với chi phí kinh doanh định 

mức (950 – 1.250 VNĐ/lít) và lợi nhuận định mức (300 VNĐ/lít) trong cách xác định giá bán lẻ xăng dầu, ngành kinh 

doanh xăng dầu là ngành có biên lợi nhuận thấp và khó có khả năng mở rộng biên lợi nhuận. Biên lợi nhuận của các 

doanh nghiệp chỉ mở rộng nhờ vào khả năng tiết kiệm chi phí kinh doanh. 

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/
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Biên lợi nhuận của OIL biến động theo diễn biến của giá dầu thông qua tác động hàng tồn kho: 

Dù là ngành kinh doanh có lợi nhuận định mức nhưng diến biến giá dầu thế giới tác động đến biên lợi nhuận kinh 

doanh xăng dầu của OIL thông qua tác động của hàng tồn kho. Giá bán lẻ xăng dầu được tính theo theo giá xăng 

dầu thế giới - thường biến động theo giá dầu thô (Phụ lục 4: Biến động giá bán Platts xăng dầu và giá dầu thô). Trong 

khi đó các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bắt buộc phải dự trữ hàng tồn kho ít nhất 20 ngày (95/2022/NĐCP) 

khiến cho lượng hàng tồn kho của OIL có chi phí cao hơn chi phí tính trong giá bán lẻ khi giá dầu giảm từ đó làm cho 

biên lợi nhuận bị thu hẹp và ngược lại. 

 Giai đoạn 2018 – Q1/2020: Giá dầu thô giảm dần từ mức 75 – 78 USD/thùng xuống còn 50 – 55/thùng gây 

áp lực lên biên lợi nhuận của OIL. Biên lợi nhuận gộp của OIL giảm từ mức 5,1% trong Q3/2018 xuống còn 

3,1% trong Q4/2021 trước khi giảm mạnh xuống còn 0,4% trong Quý 1/2020 do dịch bệnh. 

 Giai đoạn Q2/2020 – Q2/2021: Giá dầu thô tạo đáy vào tháng 4/2020 trước khi hồi phục trở lại cuối năm 

2021 khiến biên lợi nhuận của OIL liên tục đạt mức cao khoảng 6,5 – 6,8% trong giai đoạn này. 

 Giai đoạn Q3/2021 – Q4/2021: giảm về mức 4,5% - 5% do sản lượng giảm và chi phí tăng cao trong giai 

đoạn giãn cách xã hội. 

 

► OIL có thị phần đứng thứ 2 cả nước, kế hoạch mở rộng thị phần bán lẻ lên 35% trong giai đoạn 2018 

– 2022 thất bại do tiến độ mở mới cửa hàng COCO chậm trễ qua các năm 

OIL là doanh nghiệp bán lẻ đứng thứ 2 cả nước: về sản lượng đầu ra, OIL tiêu thụ trung bình 3 – 3,2 triệu tấn 

xăng dầu thành phẩm/năm và chiếm 16% thị phần bán lẻ xăng dầu, chỉ xếp sau Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (48% 

thị phần) trong năm 2021. 

 

 

Nguồn: Bloomberg, OIL, FPTS tổng hợp 

 

 
Nguồn: OIL, Fitch solution, FPTS ước tính 

48%

16%

6%
4%

4%

4%

3%

3%
12%

Thị phần bán lẻ xăng dầu 2021

Petrolimex

PV OIL

Skypec

Petimex

SG Petro

Hải Hà

Thanh Lễ

Hải Linh

Khác

50,0% 50,0%
63,4%

71,8% 70,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10

20

30

40

50

60

2017 2018 2019 2020 2021

Số cửa hàng COCO mở mới của OIL 
liên tục không đạt kế hoạch

Kế hoạch Thực hiện % thực hiện

-80%

-40%

0%

40%

80%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Biên lợi nhuận của OIL tăng giảm theo biến động giá dầu thô

Biên lợi nhuận gộp (Phải) Biến động giá dầu thô (Trái)

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/


 

   

www.fpts.com.vn Bloomberg - FPTS<GO>  | 6 

UPCOM: OIL 

Mục tiêu thị phần 35% đặt ra trong giai đoạn 2018 – 2022 thất bại do tiến độ mở cửa hàng COCO chậm. Sau 

khi IPO thành công, OIL đặt kế hoạch chiếm 35% thị phần xăng dầu cả nước thông qua kế hoạch mở rộng hệ thống 

CHXD COCO lên trên 1000 cửa hàng vào năm 2022 (50 CHXD/năm) thông qua hình thức tự phát triển và M&A các 

cửa hàng xăng dầu nhỏ lẻ. Tuy nhiên quá trình M&A cửa hàng nhỏ lẻ của OIL gặp nhiều khó khăn và OIL chỉ thực 

hiện mở mới được 20 – 25 CHXD/năm, từ đó không đạt được kế hoạch tăng trưởng thị phần. 

Tỷ trọng cửa hàng COCO thấp khiến tỷ suất lợi 

nhuận gộp của OIL thấp. Khi bán buôn qua hệ 

thống CHXD DODO, các doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu phải chia sẻ một phần chi phí kinh doanh 

và lợi nhuận định mức cho các đại lý kinh doanh 

xăng dầu. Với tiến độ mở mới cửa hàng COCO 

chậm kế hoạch và tỷ trọng cửa hàng DODO lớn 

trong cơ cấu cửa hàng (khoảng 83%) và tỷ trọng sản 

lượng bán buôn cao (74,9%), OIL có biên lợi nhuận 

thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh là PLX (5,1% so 

với 7,5% năm 2021) khi tỷ trọng cửa hàng COCO – 

DODO là 50:50. 

Sản lượng tiêu thụ xăng dầu của OIL không bị 

ảnh hưởng bởi đợt giãn cách xã hội trong năm 

2021 nhờ đẩy mạnh mảng DODO. Năm 2021, nhu 

cầu tiêu thụ xăng dầu cả nước giảm 8,3% do lệnh 

giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở các thành phố lớn. 

Tuy nhiên OIL ghi nhận sản lượng sản lượng hồi 

phục, đạt 3,13 triệu tấn (+6,6% yoy) nhờ OIL đẩy 

mạnh tiêu thụ qua kênh DODO, chủ yếu ở vùng 

nông thôn, không bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 

bệnh. Sản lượng tiêu thụ qua kênh COCO đạt 786,1 

nghìn m3 (-9% yoy), sản lượng tiêu thụ qua kênh 

DODO đạt 2345,9 triệu tấn (+13,1% yoy). 

2. Ủy thác xuất/bán dầu thô và kinh doanh dầu thô quốc tế: - Tình hình kinh doanh không khả quan do 

lượng dầu thô khai thác trong nước đang có dấu hiệu bị suy giảm 

OIL là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam thực hiện dịch vụ ủy thác 

xuất/bán toàn bộ dầu thô khai thác ở Việt Nam và dầu thô PVN khai 

thác ở nước ngoài. Ngoài ra, OIL cũng đóng vai trò làm đại lý thu 

mua nguyên liệu dầu thô cho công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 

(BSR) từ nguồn trong nước và nhập khẩu với sản lượng bình quân 

đạt 7 triệu tấn/năm. Đây là mảng kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận gộp 

cao và ổn định, lên tới 50 - 60%.  

Doanh thu mảng ủy thác xuất nhập khẩu xăng dầu chiếm khoảng 

0,71% cơ cấu doanh thu của OIL và không khả quan do lượng dầu 

thô khai thác trong nước suy giảm trong gia đoạn 2016 -2021. 

  

 

 
Nguồn: OIL, PLX, FPTS tổng hợp 
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III – CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2022: 

Quý 1/2022, OIL ghi nhận kết quả tăng trưởng cao so với cùng kỳ, cụ thể: 

Chỉ tiêu Q1/2022 Q1/2021 %yoy Nhận xét 

Sản lượng tiêu thụ (nghìn m3) 875 823 6,0%   

Doanh thu thuần    23.288     11.768  97,9% 

Doanh thu thuần tăng 97,9% yoy nhờ (1) 
Sản lượng xăng dầu tiêu thụ phục hồi 6% 
yoy và (2) Giá dầu Brent tăng mạnh khiến 
giá bán lẻ xăng dầu liên tục điều chỉnh tăng 
trong Q1/2022 

Kinh doanh xăng dầu 
      

23.243  
      

11.698  98,7% 

Dịch vụ ủy khác nhập khẩu/xuât 
khẩu dầu thô và khác 

             
46  

             
71  -34,5% 

Giá vốn hàng bán 
   

22.244,9  
   

10.988,9  102,4% 

Lợi nhuận gộp 
        

1.043  
           

779  33,9%  

Biên lợi nhuận gộp 4,5% 6,6% -2,1đpt 
Biên lợi nhuận gộp giảm 2,1đpt dù giá dầu 
tăng do (1) Giá dầu biến động mạnh hơn so 
với Q1/2021, (2) Sự cố tại nhà máy lọc dầu 
Nghi Sơn dẫn đến thiếu hụt nguồn cung 
xăng dầu trong nước, OIL tăng cường nhập 
khẩu spot xăng dầu trong khu vực với giá 
cao hơn để bù đắp. 

Chi phí bán hàng 
           

524  
           

433  21,0% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 
           

238  
           

212  12,0% 

Lợi nhuận từ HĐKD 
           

282  
           

134  110,8%   

Doanh thu tài chính 
           

133  
           

100  33,7%  

Chi phí tài chính 
             

62  
             

43  45,7%  

Chi phí lãi vay 
             

44  
             

30  48,0%  

Lợi nhuận khác 
-              
0  

               
7  N/A  

Lợi nhuận trước thuế 
           

353  
           

207  71,0%   

Lợi nhuận sau thuế 
           

283  
           

191  48,4%   

 

1. Doanh thu tăng mạnh nhờ sản lượng phục hồi và giá bán xăng dầu thành phẩm tăng mạnh theo giá 

dầu:  

Quý 1/2022, OIL ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng, đạt 23.288 tỷ đồng, tăng 97,9% so với Q1/2021. Doanh thu 

thuần tăng mạnh nhờ sản lượng tiêu thụ xăng dầu phục hồi và giá bán lẻ xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng theo 

giá dầu thô: 

http://fpts.com.vn/VN/FPTS-nhan-dinh/Bao-cao-nghien-cuu/


 

   

www.fpts.com.vn Bloomberg - FPTS<GO>  | 8 

UPCOM: OIL 

  
Nguồn: OIL Nguồn: EIA, Bộ công thương 

Sản lượng tiêu thụ tăng 6% yoy trong quý 1/2022, đạt 875 nghìn m3 nhờ Quý 1/2022 nền kinh tế mở cửa trở lại, 

không bị giãn cách tại các thành phố lớn như đợt bùng phát thứ 3 đầu năm 2021. Mức độ hồi phục sản lượng của 

OIL thấp hơn PLX trong Q1/2022 (6% so với mức 10,5% yoy của PLX) do OIL chủ yếu tiêu thụ ở khu vực nông thôn, 

nơi không bị ảnh hưởng mạnh bởi giãn cách xã hội trong Q1/2021. 

Giá các bán lẻ các sản phẩm xăng dầu điều chỉnh mạnh theo giá dầu thô trong Q1/2022. Giá dầu thô tăng mạnh 

trong Q1/2022 khiến giá bán lẻ xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng. Giá bán lẻ xăng E5/RON92 và RON 95 đạt 

trung bình 25,2 và 25,6 nghìn đồng/lít, lần lượt tăng 29,4% và 24,8% so với trung bình 2021. Giá bán lẻ dầu diesel 

và dầu hỏa tăng mạnh hơn giá bán lẻ xăng trong Q1/2022, đạt trung bình 15,6 và 14,5 nghìn đồng/lít, tăng lần lượt 

31,8% và 33,1% so với trung bình 2021. 

2. Sự cố từ NMLD Nghi Sơn khiến nguồn cung xăng dầu trong nước sụt giảm vào thời điểm giá xăng 

dầu đang biến động mạnh, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của OIL trong Q1/2022: 

Tháng 2/2022, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm đột ngột 35% công suất do gặp vấn đề về tài chính khiến nguồn cung 

xăng dầu trong nước thiếu hụt: 

 
 

Nguồn: BSR, Bộ Công thương, FPTS ước tính 

Các doanh nghiệp phân phối xăng dầu, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn như PLX và OIL phải nhập khẩu một lượng 

lớn xăng dầu giao ngay khi giá dầu thô biến động mạnh khiến giá vốn hàng bán của cao trong khi giá bán lẻ xăng 

dầu không kịp điều chỉnh (điều chỉnh 10 ngày/lần), ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp 

phân phối xăng dầu. Q1/2022, biên lợi nhuận của OIL đạt 4,5%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với Quý 4/2021. 
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Nguồn: OIL, PLX, FPTS tổng hợp 

IV – KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ TRIỂN VỌNG 2022 

Kế hoạch kinh doanh 2022: OIL đặt kế sản lượng xăng dầu bán lẻ đạt 3,15 triệu m3, tăng 1% so với thực hiện năm 

2021. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 45.000 và 320 tỷ đồng lần lượt giảm 23% và 48% yoy. Chúng tôi đánh giá 

kế hoạch kinh doanh của OIL đặt ra là thận trọng trong bối cảnh kết quả kinh doanh Q1/2022 đã hoàn thành 51,8% 

kế hoạch doanh thu và 88,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đặt ra. 

Chỉ tiêu Đơn vị tính KH2022 % yoy 

Chỉ tiêu sản lượng      

Dầu thô nhận ủy thác Triệu tấn 10,33 7% 

Sản xuất xăng dầu Triệu m3 0,48 -4% 

Kinh doanh xăng dầu Triệu m3 3,15 1% 

Tỷ trọng bán lẻ  28,90%  
Xây mới CHXD Cửa hàng 50  
Chỉ tiêu tài chính      

Doanh thu Tỷ đồng 45000 -23% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 320 -48% 

Dự phóng kết quả kinh doanh của OIL: Với kịch bản giá dầu thô đạt 100 USD/thùng trong năm 2022, chúng tôi dự 

phóng doanh thu hợp nhất đạt 81.729 tỷ đồng, tăng 41,3% yoy và hoàn thành 181,6% kế hoạch doanh thu. Lợi 

nhuận sau thuế dự phóng đạt 913 tỷ đồng, tăng 22% yoy, hoàn thành 305% kế hoạch lợi nhuận dựa trên các luận 

điểm sau:  

 Sản lượng tiêu thụ xăng dầu tăng 4,58% trong năm 2022: Fitch Solution dự báo sản lượng tiêu thụ xăng 

dầu Việt Nam sẽ hồi phục 6% trong năm 2022 do các đợt giãn cách xã hội đã chấm dứt. Đối với OIL, chúng 

tôi kì vọng sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 3,28 triệu m3 tăng 3,46% chủ yếu nhờ sản lượng hồi phục ở mảng 

COCO. Chúng tôi dự phóng sản lượng tiêu thụ mảng COCO đạt 871 triệu m3 (+10,8% yoy) do mảng này bị 

ảnh hưởng tiêu cực trong năm 2021 và tiến độ mở cửa hàng mới đang khá tốt (22 cửa hàng trong 5 tháng 

đầu năm, đạt 44% kế hoạch năm). Chúng tôi kì vọng sản lượng tiêu thụ mảng DODO hồi phục 2,5% trong 

năm 2022 – thấp hơn tăng trưởng toàn ngành do OIL đã đẩy mạnh mảng này trong năm 2021 để bù lại phần 

sản lượng sụt giảm từ mảng COCO.  

 

 Giá bán lẻ xăng dầu tăng 35,3% nhờ kịch bản giá dầu thô đạt 100 USD/thùng: Nửa đầu năm 2022, chiến 

tranh Nga – Ukraine và các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây lên nền kinh tế Nga khiến giá dầu thô 

liên tục biến động mạnh tại mức 110 – 125 USD/thùng. Với kịch bản giá dầu thô đạt 100 USD/thùng (+41,2% 

yoy), chúng tôi dự báo giá bán lẻ xăng dầu của OIL trong năm 2022 tăng 35,3%. 
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 Biên lợi nhuận gộp đạt 4,6%, thấp hơn năm 2021 do giá dầu thô biến động mạnh và tình hình thiếu hụt 

xăng dầu do sự cố từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Dù đẩy mạnh mảng COCO (mảng có biên lợi nhuận cao 

hơn) chúng tôi dự phóng lợi nhuận gộp giảm vì giá xăng dầu đang biến động mạnh và tình hình thiếu hụt 

xăng dầu trong nước từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn khiến công tác tìm kiếm nguồn xăng dầu đầu vào của các 

doanh nghiệp phân phối xăng dầu nói chung và OIL nói riêng gặp khó khăn, ảnh hưởng tới biên lợi nhuận 

gộp.  

 

(Quay lại trang bìa) 

V – ĐỊNH GIÁ 

Với giá đóng cửa 12.100 VNĐ/cp ngày 24/06/2022, OIL đang được giao dịch tại mức P/E 18,3x. Chúng tôi tiến hành 

định giá cổ phiếu OIL bằng phương pháp P/E với EPS năm 2022 đạt 767 VNĐ/cp và mức P/E mục tiêu là 23,2x.  

Chúng tôi thực hiện chiết khấu giá mục tiêu của OIL xuống 15% do OIL chỉ tập trung vào bán buôn xăng dầu với tỷ 

trọng cửa hàng COCO thấp, khác với hai doanh nghiệp chúng tôi thực hiện phương pháp so sánh. Chúng tôi đưa ra 

khuyến nghị MUA cho cổ phiếu OIL với giá mục tiêu là 15.100 VNĐ/cp, cao hơn 24,8% so với giá đóng cửa ngày 

24/06/2022: 

Các doanh nghiệp thực hiện phương pháp so sánh: 

Tên công ty Quốc gia 
Doanh thu 2021 

(Tỷ đồng) 
Lợi nhuận sau 

thuế (TTM) 
Vốn hóa thị 

trường 
P/E(*) 

PPT OIL & Retail Busines PCL Thái Lan         367.345                  8.232         224.135  20,9 

Tập đoàn Xăng dầu Viêt Nam Việt Nam         169.009                  2.412           51.129  21,5 

PTG Energy PCL Thái Lan           96.006                     730           25.726  27,1 

National Petroleum CO LTD Đài Loan           17.406                     660           13.235  23,3 

Trung bình        23,2 

Tổng công ty dầu Việt Nam Việt Nam           57.836                     683           18.445  18,3 
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VI – PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Phân biệt cửa hàng xăng dầu COCO và DODO (quay lại trang bìa)    (quay lại phần trình bày) 

Cửa hàng xăng dầu COCO (Company Owned Company Operated): Cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty, do 

công ty sở hữu và vận hành, bán lẻ xăng dầu trực tiếp đến người tiêu dùng. 

- Vì là hình thức bán lẻ trực tiếp nên công ty phân phối xăng dầu sở hữu cửa hàng COCO nhận được toàn bộ 

chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận định mức trên mỗi lít xăng dầu tiêu thụ theo Thông tư 39/2014/TTLT-

BCT-BCT. 

Cửa hàng xăng dầu DODO (Dealer Owned Dealer Oprated): Cửa hàng xăng dầu đại lý, nhượng quyền thương 

mại. Công ty phân phối bán buôn xăng dầu cho các cửa hàng DODO. 

- Công ty bán buôn phải san sẻ chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận định mức cho các đại lý/nhượng quyền 

thương mại. 
 

 Các cửa hàng COCO sẽ có biên lợi nhuận tốt hơn cửa hàng DODO trong điều kiện kinh doanh bình thường. 

 

Phụ lục 2: Danh sách công ty con, công ty liên doanh liên kết (quay lại) 

Tên công ty Tỷ lệ sở hữu Hoạt động chính 

Công ty con 

CTCP Dầu khí Mê Kông 89,37% 
Xây dựng tổng kho xăng dầu. Chế biến và kinh doanh các sản 

phẩm dầu khí, xuất nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ 

CPCP Xăng dầu Dầu khí 

Vũng Áng 
56,5% 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Vận tải hàng hóa bằng đường thủy 

nội địa 

CPCP Dầu nhờn PV Oil 62,67% 
Khai thác, sản xuất, vận chuyển, bán buôn và bán lẻ các sản 

phẩm liên quan đến xăng, dầu và khí đốt 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Trà Vinh 
96,27% Kinh doanh xăng dầu. Kinh doanh hàng tiêu dùng 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Bạc Liêu 
96,1% 

Bán buôn thực phẩm. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng. Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Bình Thuận 
79,68% 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Vận tải 

hàng hóa bằng đường bộ 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Thanh Hóa 
56,86% 

Kinh doanh xăng dầu các loại, kinh doanh thương mại, dịch vụ 

thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu, khai thác, chế biến 

khoáng sản, bất động sản 

CTCP Sản xuất và Chế 

biến Dầu khí Phú Mỹ 
67,64% 

Bán buôn, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm có liên quan. Sản 

xuất, chế biến nhiên liệu và dung môi. Kinh doanh nhiên liệu 

sinh học 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Sài Gòn 
65,18% 

Kinh doanh xăng, dầu. Khai thác dầu thô. Hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên. Sản xuất hóa chất cơ bản 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Vũng Tàu 
57,18% 

Bán buôn, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm có liên quan. Sản 

xuất chế biến nhiên liệu và dung môi. Kinh doanh nhiên liệu sinh 

học 
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CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Hà Nội 
71,35% 

Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm có liên quan. Dịch vụ 

kho cảng. Vận tải hàng hóa 

CT TNHH MTV Kinh doanh 

nội địa PVOIL Lào 
100% Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm có liên quan 

CT TNHH MTV Xăng dầu 

Dầu khí Lào 
100% Nhập khẩu, bán buôn xăng, dầu và các sản phẩm liên quan 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Thái Bình 
68% 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan. 

Xây dựng các loại nhà 

CTCP Dịch vụ Dầu khí 

Thái Bình 
51% Bán buôn và kinh doanh nước khoáng 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Nam Định 
56,75% 

Mua bán, kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ. Đại lý bán buôn, 

bán lẻ xăng dầu. Kinh doanh nhiên liệu sinh học 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Tây Ninh 
78,62% 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

Bán buốn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Vận chuyển 

hàng hóa đường thủy nội địa 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Cái Lân 
80,19% 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí 

và các sản phẩm liên quan. Vận tải hàng hóa đường bộ và 

đường thủy 

CTCP xăng dầu Dầu khí 

Phú Yên 
67,13% 

Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan. Mua bán khí đốt, 

vận tải hàng hóa 

CPCT Xăng dầu Dầu khí 

Phú Thọ 
71,68% 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

Vận chuyển các sản phẩm dầu khí 

CT TNHH Kinh doanh dầu 

quốc tế Singapore 
51% 

Mua bán, kinh doanh các loại dầu thô và các sản phẩm dầu trên 

thị trường quốc tế. Tham gia mua bán và cung cấp dầu thô tại 

Việt Nam 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

PVOil miền Trung 
71,43% 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Vận tải hàng 

hóa đường thủy nội địa 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

PVOil Hải Phòng 
72% 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

Bán buôn máy móc, phụ tùng, thiết bị máy khác. Vận tải hàng 

hóa đường thủy nội địa 

CTCP Vận tải Xăng dầu 

Dầu khí Việt Nam 
71% 

Vận tải hàng hóa đường bộ. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí. 

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 

CTCP Thương mại Du lịch 

Xăng dầu Dầu khí Hà 

Giang 

80,37% 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Vận tải hàng 

hóa đường thủy nội địa 

CTCP Thương mại Xuất 

nhập khẩu Thủ Đức 
51,01% 

Kinh doanh xăng, dầu mỡ, nhớt. Kinh doanh vận tải xăng dầu. 

Bán buôn ô tô và xe động cơ khác. Sắt, thép, vật liệu xây dựng 

Tổng công ty Thương mại 

Kỹ thuật và Đầu tư 
94,78% 

Xuất nhập khẩu, tổ chức kênh bán buôn xăng dầu, chi tiết xuất 

nhập khẩu thiết bị toàn bộ, máy móc, thiết bị, xuất nhập khẩu 

phân bón, cung cấp dịch vụ hàng hải 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Campuchia 
51% Đang trong quá trình thành lập 
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CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Ninh Bình 
20,26% 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

Chuẩn bị mặt bằng. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Vận tải hàng 

hóa ven biển và viễn dương 

CTCP Xăng dầu Dầu khí 

Thừa Thiên Huế 
74,67% Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan 

Công ty liên doanh, liên kết 

Công ty TNHH Kho ngầm 

xăng dầu Dầu khí Việt 

Nam 

19% Đầu tư, xây dựng kho ngầm chứa xăng, dầu 

Công ty Liên doanh Hóa 

chất LG-Vina 
15% Sản xuất và kinh doanh dầu hóa dẻo DOP 

CTCP Nhiên liệu sinh học 

Phương Đông 
30,2% Sản xuất kinh doanh nhiên liệu sinh học 

CTCP Hóa dầu và Nhiên 

liệu sinh học Dầu khí 
39,76% Sản xuất kinh doanh nhiên liệu sinh học 

CTCP Thương mại Dầu 

khí 
29% Mua bán thiết bị, phụ tùng, vật tư, hóa chất ngành dầu khí 

CTCP vật tư Xăng dầu 

Comeco 
44,79% Xuất nhập khẩu xăng dầu, vận chuyển hàng hóa 

CTCP Thương mại Thạch 

Hãn 
45% Kinh doanh xăng dầu, công nghệ phẩm, nông sản, thực phẩm 

CTCP Hóa dầu và Nhiên 

liệu sinh học Dầu khí miền 

Trung 

34,28% Sản xuất, kinh doanh nhiên liệu sinh học 

CTCP Điều Phú Yên 47,79% Sản xuất, chế biến hàng nông sản xuất khẩu 

CTCP Thương nghiệp Cà 

Mau 
24,26% Kinh doanh xăng dầu, công nghệ phẩm, nông sản, thực phẩm 

CTCP Dầu khí Phương 

Đông Kiên Giang 
33,96% Kinh doanh xăng dầu, xi măng 

Phụ lục 3: Các công ty sản xuất xăng dầu thành phẩm của OIL: (Quay lại) 

OIL sở hữu 05 nhà máy sản xuất xăng dầu thành phẩm và nhiên liệu sinh học, cung cấp 15-20% sản lượng xăng dầu 

công ty phân phối hàng năm. 

Nhà máy 
Sản xuất 

xăng 

Sản xuất 

Ethanol 

Sản xuất dầu 

mỡ nhờn 
Chi tiết 

Nhà máy PV OIL Phú Mỹ 600.000 m3/năm   Đang hoạt động 

Nhà máy NLSH Bình Phước  100.000 m3/năm  Thanh lý tài sản 

Nhà máy NLSH Quảng Ngãi  100.000 m3/năm  Đang tiến hành 

thoái vốn 

Nhà máy NLSH Phú Thọ  100.000 m3/năm  Phá sản 

Nhà máy Bình Chiểu   20.000 tấn/năm Đang hoạt động 
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Phụ lục 4: Diễn biến giá dầu thô, giá xăng dầu thế giới và giá bán lẻ xăng dầu Việt Nam: (Quay lại) 

  
Nguồn: Bloomberg, Platts, Bộ công thương, FPTS tổng hợp 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm  

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin cậy, có 

sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này. 

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích 

FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc 

vào bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra. 

Báo cáo này không được phép sao chép, phát hành và phân phối dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận của 

FPTS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin từ báo cáo này. 

Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, FPTS nắm giữ 0 cổ phiếu OIL, người phê duyệt và chuyên viên phân tích không nắm giữ 

cổ phiếu nào của doanh nghiệp này. 
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