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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (14/08/2019)
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THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI BIỂN 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Thị trường quốc tế
 Thị trường hàng lỏng quốc tế nhìn chung có chiều
hướng tăng lên so với năm 2018, tuy nhiên vẫn còn ở
mức thấp và chưa ổn định. Trong 8 tháng đầu năm
2019, giá dầu thô Brent thế giới có biến động liên tục:
sau khi giảm giá đến 45 USD/thùng vào cuối tháng
01/2019, giá dầu có chuyển biến tích cực khi giao dịch
quanh mức 65-70 USD/thùng từ đầu năm và giảm
xuống còn 60 USD/thùng từ cuối tháng 05 đầu tháng
06/2019. Giá dầu biến động là do leo thang căng thẳng
tại khu vực Trung Đông từ lệnh cấm vận của Mỹ đối
với Iran, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài
và ngày càng gia tăng cấp độ, các nước OPEC + đã
thỏa thuận gia hạn cắt giảm sản lượng đến tháng
04/2020. Đối với thị trường vận chuyển dầu thô, giá
cước vận chuyển thế giới đang cao hơn so với bình
quân năm 2018 cho tất cả các size tàu. Đối với thị
trường vận chuyển xăng dầu, hóa chất, giá cước cũng
tăng lên trong năm 2019, cụ thể TCE bình quân 8 tháng
đầu năm tàu MR tăng 33% so với trung bình năm
2018, TCE tàu Handy tăng 49%, giá cho thuê T/C tàu
MR và Handy tăng tương ứng 7% và 12% so với năm
2018. Đối với thị trường vận chuyển LPG quốc tế, giá
cước tiếp tục giữ ở mức tốt.
 Thị trường vận tải hàng rời lại cho thấy chiều ngược
lại khi hầu hết các size tàu đều giảm giá cước. Thị
trường suy giảm nhanh từ tháng 10/2018 và kéo dài
đến giữa quý 1/2019, đến giữa tháng 02/2019, thị
trường đã phục hồi và tăng trở lại nhưng không ổn định
và gián đoạn, bước sang quý III thị trường đã khởi sắc
và phục hồi nhanh và chủ yếu tập trung ở các phân

khúc tàu có tải trọng lớn như Capsize, Panamax do nhu
cầu vận chuyển quặng sắt tăng cao từ Brazil về Trung
Quốc và một số khu vực khác khi một số mỏ quặng ở
Brazil phục hồi sản xuất trở lại sau thời gian gián đoạn
kể từ đầu năm 2019.

Thị trường trong nước
 Đối với thị trường trong nước, NMLD Dung Quất
hoạt động ổn định. NMLHD Nghi Sơn đã vận hành
thương mại chính thức từ tháng 11/2018, tuy nhiên,
hoạt động vẫn chưa ổn định, nhà máy phải tạm dừng do
sự cố máy phát điện vào cuối tháng 02/2019 và dự kiến
sẽ dừng bảo dưỡng khoảng 50 ngày từ 22/10/2019.
 Đối với thị trường vận chuyển LPG trong nước,
PVTrans đang duy trì vận chuyển LPG hàng năm cho
BSR từ NMLD Dung Quất; vận chuyển cho PVGas
theo các tuyến như Nam-Bắc, khu vực phía Nam và
GPP Cà Mau.
 Đối với thị trường vận chuyển hàng rời/than nội địa:
Hiện tại, nguồn than nội địa cung cấp cho các NMNĐ
của EVN, PVN bị hạn chế và thiếu hụt, một số nhà máy
trước đây dùng hoàn toàn lượng than nội địa, nay đã
chuyển sang sử dụng một phần than nhập khẩu để phối
trộn với than nội địa như NMNĐ Vĩnh Tân 2, Duyên
Hải. Do hạn chế về nhu cầu, nguồn cung và năng lực
tiếp nhận tàu của các cảng Việt Nam nên các lô hàng
vận tải nội địa (mặt hàng chính là than) chủ yếu được
thực hiện bằng các tàu hàng rời loại handysize với tải
trọng từ 20.000 đến 30.000 DWT, được đảm nhận bởi
các chủ tàu Việt Nam với giá cước duy trì ổn định do
các hợp đồng vận tải chuyên tuyến, dài hạn.

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI BIỂN NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2019
Thị trường quốc tế
 Về vận tải dầu thô và dầu sản phẩm: Theo dự báo nhu cầu vận chuyển dầu thô và dầu sản phẩm vẫn sẽ tiếp
tục tăng trong những tháng cuối năm 2019. Hầu hết các nhà môi giới có uy tín (SSY, MAERSK, CLARKSON,
FEARNLEYS, HOWE ROBINSON, MCQUILING, DREWRY MARINETIME RESEARCH) và các hãng
vận tải lớn đều đánh giá và dự báo thị trường vận tải dầu thô đối với tất cả các phân khúc tàu sẽ phục hồi từ
khoảng nửa cuối năm 2019. Dự báo của Howe Robbinson có phần tương đồng với Maritime Strategies
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International cho rằng giá cước vận chuyển sẽ tăng trở lại vào năm 2019 như sau:

- Về vận tải LPG: Do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nên Trung Quốc áp dụng mức thuế
nhập khẩu 25% lên LPG của Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu LPG Trung Đông và mức Premium lên cao, đồng thời
làm cho các nhà kinh doanh LPG thận trọng trong việc mua hàng định hạn. Tại thị trường Ấn Độ, khả năng tồn
chứa không tương xứng với nhu cầu nhập khẩu LPG ngày càng tăng khiến cho cước Baltic bị đẩy lên cao và
mức Premium vẫn duy trì ở mức cao.

Dự báo cước Baltic trong năm 2019

- Về vận tải hàng rời: Tiếp theo đà tăng trưởng về nhu cầu vận chuyển trong năm 2018, dự kiến sự gia tăng về
lượng hàng rời vận chuyển bằng đường biển trong năm 2019 sẽ tăng ở mức khoảng 1,3 % so với năm 2018 với
tổng khối lượng tăng từ 5.226 triệu tấn năm 2018 lên 5.285 triệu tấn (Nguồn Clarkson 23/8/2019). Trong năm
2019 lượng than và quặng nhập khẩu của Trung Quốc được dự báo sụt giảm mạnh (-7%) và (-2 %) tương ứng.
Một số nước có nhu cầu sử dụng than và quặng lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc không tăng trưởng hoặc giảm nhẹ
so với năm 2018, than nhập khẩu vào Châu Âu tiếp tục suy giảm do có sự gia tăng mạnh của việc sử dụng năng
lượng tái tạo và loại bỏ dần than nhiệt điện. Điểm sáng của thị trường than nhập khẩu là mức tăng trưởng mạnh
và ổn định do nhu cầu than nhiệt điện ngày càng tăng của Ấn Độ với lượng nhập khẩu được dự báo trong năm
2019 ở mức 243,8 triệu tấn tăng hơn 6% so với năm 2018, bên cạnh đó một số nước ở khu vực Đông Nam Á
như Việt Nam, Malaysia, Philipine cũng có nhu cầu sử dụng than nhập khẩu tăng nhanh. Đối với thị trường than
xuất khẩu và quặng, hai nước sản xuất và xuất khẩu than hàng đầu thế giới là Úc và Indonesia được dự báo ổn
định và gia tăng lượng than xuất khẩu tương ứng là 0% và 3% trong năm 2019, thị trường quặng sắt được dự
báo gia tăng lượng xuất khẩu từ Úc khoảng 1% trong năm 2019 và từ Brazil bị suy giảm (-5%) do chính sách
mới của Chính phủ về việc đóng cửa một số mỏ quặng và hạn chế xây dựng/khai thác mỏ mới sau thảm họa vở
đập của tập đoàn Vale. Dự báo triển vọng thị trường vận tải hàng rời quốc tế đối một số loại hàng rời chính như:
quặng sắt năm 2019 giảm (-1%), than tăng 1% và hàng nông sản tăng ở mức (+3%) so với năm 2018, dự báo
các tháng còn lại của năm 2019 thị trường hàng rời sẽ duy trì ổn định và tốt hơn các tháng đầu năm 2019.
Với tình hình kinh tế chính trị thế giới còn nhiều biến động, những ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế vĩ mô,
nhu cầu dầu thô cũng như thị trường vận tải biển thế giới vẫn còn phải xem xét. Tuy nhiên, theo báo cáo và nhận
định từ các nhà thống kê dự báo thị trường uy tín trên đây thì đa số các lĩnh vực vận tải đều cho thấy những xu
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hướng tích cực, mặc dù trong ngắn hạn giá cước vận chuyển spot đang cho hiệu quả khai thác thấp, tuy nhiên thị
trường cho thuê tàu định hạn lại có sự ổn định hơn, giá cho thuê dài hạn (3-5 năm) cao hơn giá cho thuê 1 năm
thể hiện thị trường vận tải hàng lỏng và thị trường vận tải biển thế giới sẽ khởi sắc hơn trong thời gian tới.

Tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

Thị trường trong nước
Tiếp nối diễn biến thị trường vận tải biển của 8 tháng đầu năm, dự báo tình hình thị trường vận tải biển trong nước
những tháng cuối năm 2019 ít biến động.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
 Về vận chuyển dầu thô: Trong 6 tháng đầu năm
2019, đội tàu dầu thô của PVTrans thực hiện vận chuyển
cho BSR từ các mỏ nội địa về NMLD Dung Quất với
tổng khối lượng dầu thô vận chuyển đạt khoảng hơn 3
triệu tấn. Bên cạnh đó, NMLHD Nghi Sơn vẫn thực hiện
nhập khẩu dầu thô bằng tàu VLCC từ Kuwait nên
PVTrans đã thực hiện vận chuyển đạt khoảng 30% nhu
cầu của nhà máy.
 Về vận chuyển dầu sản phẩm: Do thị trường vận
chuyển xăng dầu/hóa chất thế giới đã có sự tăng nhẹ
trong 6 tháng năm 2019, các tàu sản phẩm của PVTrans
hoạt động ổn định tại thị trường quốc tế. Tại thị trường
trong nước, ngoài nguồn hàng ổn định vận chuyển cho
PV Oil và các đầu mối khác từ NMLD Dung Quất,
PVTrans còn được bổ sung thêm nguồn hàng đáng kể
từ NMLHD Nghi Sơn. Khi phương án chuyển hàng gửi
kho để tránh tank-top cho NMLHD Nghi Sơn là cần
thiết, trong trường hợp việc gửi kho gặp vướng mắc
(kho bồn không còn sức chứa, sức mua giảm, việc rút
hàng gửi kho chậm, ...) thì phương án xuất khẩu xăng
dầu cũng đã được PVN/PVNDB tính đến và đây cũng
là cơ hội lớn cho PVTrans tham gia vận chuyển xăng
dầu/hóa chất xuất khẩu.
 Trong 6 tháng đầu năm 2019, PVTrans đã vận

chuyển cho PV Oil và các khách hàng với tổng cộng
203 chuyến hàng. Ngoài ra, PVTrans còn vận chuyển
xăng dầu từ NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn
cho các khách hàng khác theo yêu cầu như Hải Hà,
Hòa Khánh, Nam Sông Hậu, BSR và Xuyên Việt Oil.
- Về vận chuyển LPG: Trong 6 tháng năm 2019,
PVTrans đã vận chuyển khoảng 576 chuyến với sản
lượng khoảng 737 ngàn tấn LPG, đảm bảo nhu cầu của
PVGas, KDK… giữ vững thị phần 100% trong nước.
Trong đó, PVTrans vẫn duy trì đội tàu vận chuyển
LPG quốc tế.
- Về vận chuyển hàng rời: PV Trans đang có hợp
đồng vận chuyển than với Tập đoàn than khoáng sản
Việt Nam cung ứng than cho nhà máy nhiệt điện của
EVN, PVN.
- Vận hành FSO/FPSO: PVTrans thực hiện tốt
công tác vận hành, đảm bảo khai thác an toàn, hiệu
quả FSO PVN Đại Hùng Queen tại mỏ Đại Hùng,
FPSO Lewek Emas tại mỏ Chim Sáo và tiếp tục thực
hiện hỗ trợ vận hành an toàn tàu FPSO Song Doc Pride
MV 19. Tiếp tục cung cấp nguồn nhân sự chất lượng
để phục vụ cho dự án phát triển mỏ Sao Vàng Đại
Nguyệt.
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Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính 6 tháng đầu năm 2019
 Tổng doanh thu: Tổng doanh thu hợp nhất trong
6 tháng đầu năm 2019 đạt 4.214 tỷ đồng, tăng 3,56%
so với cùng kỳ năm trước, vượt 158% kế hoạch 6
tháng đầu năm và đạt 77% kế hoạch năm 2019. Mặc
dù doanh thu từ công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm
2019 đạt 1.594 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ
năm trước nhưng vẫn vượt 146% kế hoạch 6 tháng và
đạt 71% kế hoạch cả năm.

Chỉ tiêu

6T 2019

6T 2018

% +/-

4.214

4.069

3,56%

LNTT (tỷ VNĐ)

512

476

7,56%

LNST (tỷ VNĐ)

418

388

7,73%

Tổng Doanh thu (tỷ VNĐ)

Các hệ số về khả năng thanh toán
HS thanh toán ngắn hạn

1,60

1,69

-5,33%

HS thanh toán nhanh

1,54

1,65

-6,67%

Nợ/ TTS

0,51

0,52

-1,92%

 Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế hợp
Các hệ số về khả năng sinh lời
nhất trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 512 tỷ đồng, tăng
LNST/DTT
10,24%
10,01%
0,23%
7,56% so với cùng kỳ năm trước, vượt 209% kế hoạch
ROE
8,03%
8,29%
-0,26%
6 tháng đầu năm và đạt 102% kế hoạch cả năm 2019.
ROA
4,00%
4,07%
-0,07%
Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ trong 6 tháng
ty mẹ trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 451 tỷ đồng, tăng 52,36% so với cùng kỳ năm trước, vượt 296% kế hoạch
6 tháng đầu năm và đạt 145% kế hoạch cả năm 2019, mặc dù trong năm 2019 không phát sinh thu nhập bất thường
từ khoản thanh lý tàu như trong năm 2018.
 Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán: Mặc dù các chỉ số về khả năng thanh toán trong 6 tháng đầu năm 2019
giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đều duy trì lớn hơn 1 và gần bằng 2, thể hiện khả năng thanh toán nợ
của PVTrans tốt, không gặp áp lực đối với nợ phải trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời: Các chỉ số về khả năng sinh lời của 6 tháng đầu năm 2019 hầu như tương
đương với cùng kỳ năm trước và duy trì ở mức tốt so với các doanh nghiệp trong ngành dầu khí, ngành vận tải.

6 tháng 2018
Doanh thu
LNG
LN/DT
VT Dầu thô
815,2
125,7
15,4%
VT Dầu thành phẩm
411,4
41,3
10%
VT hàng rời (Than, …)
104,9
10,3
9,9%
VT LPG
612,6
102
16,7%
Khác
86
12,4
14,5%
Tổng cộng
2.030,1
291,8
14,4%
Lĩnh vực

6 tháng 2019
Doanh thu
LNG
995,7
193,1
534,9
49,5
127,9
8,5
651
130,3
89,4
10,3
2.398,8
391,7

LN/DT
19,4%
9,3%
6,7%
20%
11,5%
16,3%

Tăng trưởng
doanh thu
22,1%
30%
21,9%
6,3%
3,9%
18,2%
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Công tác quản trị
Tăng cường công tác đào tạo: Ngay từ đầu năm 2019,
Ban Lãnh đạo PVTrans đã quan tâm đến công tác đào
tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo nội bộ để nâng cao nhận
thức và kỹ năng cho CBCNV. Trung bình hàng tháng
đều có các buổi huấn luyện nội bộ liên quan các kiến
thức về ngành nghề, về hoạt động kinh doanh, … Đặc
biệt là các buổi huấn luyện về phòng cháy chữa cháy và
cập nhật, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt
động khai thác tại thị trường Trung Đông để nâng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh đã thu hút sự tham gia

đông đảo của CBCNV tại công ty mẹ cũng như các
đơn vị thành viên.
Hoàn thiện các quy chế/quy định: Trong 6 tháng
đầu năm 2019, các Ban chuyên môn của PVTrans đã
đẩy mạnh việc hoàn thiện các quy chế/quy định/quy
trình về công tác nhân sự, công tác tiền lương và hoàn
thiện “Bộ tiêu chí đánh giá HSE nội bộ”. Đây cũng là
bước tiến quan trọng nhằm chuẩn hóa công tác an
toàn, sức khỏe và môi trường tại PVTrans.

KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
Chỉ tiêu tài chính
Chỉ tiêu
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Đầu tư
Kế hoạch (tỷ đồng)
2.835,3
255
204

Hoạt động kinh doanh
 Tiếp tục bám sát tiến trình hoạt động của
NMLD Nghi Sơn, tham gia đấu thầu cung cấp các
dịch vụ vận tải đầu vào và sản phẩm đầu ra cho nhà
máy; bên cạnh đó chủ động phương tiện vận tải cho
BSR, PVGas, PVOil và các khách hàng khác.
 PVTrans sẽ tiếp tục củng cố, trẻ hóa đội tàu và
nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực, giữ
vững thị phần vận tải trong nước; đồng thời đẩy
mạnh thương hiệu trên các thị trường quốc tế như
Trung Đông, Tây Phi, Hàn Quốc, Nhật Bản…;
 Thực hiện tốt công tác vận hành, đảm bảo khai
thác an toàn, hiệu quả FSO PVN Đại Hùng Queen
tại mỏ Đại Hùng, FPSO Lewek Emas tại mỏ Chim
Sáo và tiếp tục thực hiện hỗ trợ vận hành an toàn tàu
FPSO Song Doc Pride MV 19. Tiếp tục cung cấp
nguồn nhân sự chất lượng để phục vụ cho dự án phát
triển mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt.

 Công ty mẹ:
 Tàu chở hàng rời khoảng 50.000 – 80.000 DWT
 Tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 20.000
DWT
 ĐVTV:
 Tàu chở dầu thô loại VLCC
 Tàu VLGC
 Tàu LPG khoảng 5.000 CBM
 Tàu LPG khoảng 3.000 CBM
 Sà lan chở hàng rời
 Tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất
 Tàu chở hàng rời loại Handy Size

Quan hệ nhà đầu tư (IR)
PVTrans tiếp tục phối hợp với các công ty chứng khoán
tổ chức các buổi analyst meeting định kỳ hàng quý hoặc
các buổi gặp gỡ với cổ đông và nhà đầu tư khi cần thiết.
Dự kiến trong tháng 9/2019, PVTrans sẽ tham dự
roadshow quảng bá thương hiệu PVTrans đến nhà đầu
tư diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của gần 100 nhà
đầu tư cá nhân và tổ chức. Đây cũng là cơ hội để
PVTrans tiếp xúc với các nhà đầu tư Thái Lan và chuẩn
bị cho việc chào bán cổ phiếu PVT khi Tập đoàn thoái
vốn.
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TIN TỨC, SỰ KIỆN TỔNG HỢP
Quan hệ nhà đầu tư (IR)
Tiếp nối thành công từ những năm trước, hoạt động
quan hệ nhà đầu tư (IR) của PVTrans tiếp tục được đẩy
mạnh. Việc cung cấp thông tin đến cổ đông và các nhà
đầu tư được thực hiện một cách liên tục, nhanh chóng,
đầy đủ và toàn diện, các kênh truyền thông đến nhà đầu
tư được mở rộng. PVTrans luôn sẵn sàng tạo điều kiện
cho các nhà đầu tư gặp gỡ, tiếp xúc để tìm hiểu về cơ
hội đầu tư cổ phiếu PVT. Cụ thể như sau:
 6 tháng đầu năm 2019 là khoảng thời gian diễn ra
nhiều hoạt động nổi bật liên quan đến quan hệ cổ đông
(IR). Sự kiện quan trọng nhất là tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra ngày
05/03/2019. Năm nay, Tổng công ty tổ chức đại hội sớm
hơn mọi năm để tổng kết báo cáo kết quả kinh doanh
năm 2018, đồng thời bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng
quản trị. Nhờ kết quả hoạt động kinh doanh kỷ lục năm
2018 của Tổng công ty, nên Đại hội năm nay đã diễn ra
rất thành công với sự tham dự đông đủ đại diện của các
cổ đông lớn, các Quỹ đầu tư và các Công ty chứng
khoán trong nước cũng như nước ngoài.
 Để kịp thời cung cấp cập nhật các thông tin về tình
hình sản xuất kinh doanh của PVTrans, PVTrans
thường xuyên cùng các công ty chứng khoán như
SSI, Bản Việt, Bảo Việt, HSC, KIS… tổ chức những
buổi analyst meeting gặp gỡ trực tiếp các cổ đông,
các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán tại văn
phòng của PVTrans. Trong tháng 02 và 03/2019,
PVTrans đã đón tiếp các quỹ PYN Fund Management,
Phillip Securities Public Company (Thái Lan), Quỹ
Asia Frontier Capital, … để cập nhật kết quả hoạt động
kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 PVTrans đã tham gia gặp gỡ và trao đổi với các công
ty chứng khoán, các quỹ đầu tư thông qua KIS Oil and

Ông Phạm Việt Anh – Tổng giám đốc PVTrans tiếp xúc với cổ đông
và nhà đầu tư

Gas Tour ngày 01/04/2019 do công ty Chứng
khoán KIS tổ chức, Oil, Gas and Energy Tour do
công ty chứng khoán SSI tổ chức ngày 15/05/2019
và Oil and Gas Tour do Công ty chứng khoán Bản
Việt tổ chức ngày 05/06/2016. Bên cạnh đó,
PVTrans cũng đã gặp gỡ và đón tiếp Quỹ Imperial
Capital, Quỹ Fivestar Asset Management, … trong
tháng 05/2019.
 PVTrans cũng vinh dự được mời tham dự sự
kiện Emerging Vietnam 2019 do công ty Cổ phần
Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC) tổ chức
vào ngày 12, 13 tháng 6 năm 2019. Sự kiện này
được tổ chức hàng năm bởi HSC, được đánh giá là
sân chơi bổ ích cho các nhà đầu tư cá nhân/tổ chức
đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt
Nam đầy tiềm năng, và cũng đã tạo cầu nối giữa
PVTrans và cộng đồng đầu tư quốc tế. Thông qua
sự kiện này, PVTrans cũng đã có cơ hội chia sẻ, trao
đổi, thảo luận trực tiếp với các nhà đầu tư cả trong
và ngoài nước.

Về hoạt động kinh doanh
 PVTrans đã vinh dự nhận danh hiệu Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác quản trị doanh nghiệp
năm 2018 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng vào ngày 11/01/2019.
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Đến ngày 16/01/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam
Report tổ chức lệ công bố Bảng xếp hạng VNR500 – Top
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018, trong đó
PVTrans được vinh dự xếp hạng thứ 193/500 doanh
nghiệp. Ngoài PVTrans còn có 02 đơn vị thành viên của
PVTrans lần đầu tiên vinh dự được lọt vào VNR500 là
Công ty Gas Shipping và Công ty PVTrans Pacific.
 Ngày 05/03/2019, PVTrans đã tổ chức thành công Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 Trong tháng 6 có sự kiện đáng chú ý là Công ty Nhật
Việt đã tiếp nhận tàu Gas Lotus tại Malaysia vào ngày
07/06/2019. Việc đầu tư tàu gas này đã nâng vị thế cạnh
tranh mới của Công ty ở thị trường quốc tế. Cũng trong
tháng 6, Công ty PVTrans Pacific đã tiếp nhận tàu dầu thô
Apollo tại Quảng Ngãi vào ngày 25/06/2019. Tàu Apollo
được đóng tại Nhật Bản với rất nhiều tính năng hiện đại,
đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành hàng hải và
các khách hàng dầu khí thế giới. Tính đến thời điểm tiếp
nhận, tàu Apollo là tàu vận tải dầu thô cỡ Aframax lớn
nhất từ trước đến nay được sở hữu bởi chủ tàu Việt Nam.

trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia
tài chính – chứng khoán.
 Ngày 15/08/2019 tại Tp. Hồ Chí Minh,

PVTrans lần thứ 2 liên tiếp được tổ chức Forbes
Việt Nam vinh danh trong Top 50 công ty niêm
yết tốt nhất Việt Nam năm 2019. Danh sách này
bao gồm những doanh nghiệp hàng đầu trên cả hai
sàn HOSE và HNX, dựa vào các tiêu chí như tỷ lệ
tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận; ROE,
tăng trưởng EPS trong 05 năm gần nhất; thương
hiệu; chất lượng quản trị doanh nghiệp; nguồn gốc
lợi nhuận và triển vọng phát triển bền vững.

PVTrans cũng đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng
trong 6 tháng đầu năm 2019. PVTrans vượt kế hoạch 6
tháng đầu năm 2019, cụ thể doanh thu đạt 4.170 tỷ đồng,
vượt 156% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận trước thuế đạt 480
tỷ đồng, vượt 196% kế hoạch 6 tháng; nộp ngân sách Nhà
nước đạt 180 tỷ đồng, vượt 164% kế hoạch 6 tháng.
 Trong tháng 08/2019, PVTrans đã đón nhận hai sự
kiện nổi bật về truyền thông. Sự kiện thứ nhất diễn ra vào
ngày 08/08/2019 tại Hà Nội, PVTrans được vinh danh
nằm trong Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín nhất năm
2019 do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam
(Vietnam Report) bình chọn, dựa trên nghiên cứu về ảnh
hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp

Ông Mai Thế Toàn – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, đại diện
PVTrans nhận giải thưởng tại lễ vinh danh 50 công ty niêm yết
tốt nhất Việt Nam năm 2019 do Forbes Việt Nam tổ chức

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3911 1301 Fax: 028. 3911 1300
Email: info@pvtrans.com
Website: www.pvtrans.com
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