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B Class Jackup) và giàn khoan PV 
DRILLING VIII (Tender Barge).

Về dự án giàn khoan Supper B 
Class Jackup, PV Drilling thực 
hiện cẩn trọng, tìm kiếm các cơ 
hội hợp tác nhằm bảo đảm việc 
làm dài hạn, khi đó mới có quyết 
định chính thức đầu tư, nên dự 
kiến sẽ kéo dài sang năm 2016.

Đối với giàn khoan Tender Barge, 
PV Drilling tiếp tục nghiên cứu 
triển khai thực hiện dự án để 
phục vụ cho chiến dịch khoan 
dài hạn của khách hàng tại Block 
B Ô Môn. Chiến dịch khoan của 
khách hàng cần 1 giàn tender 
barge và 1 giàn tự nâng (trong 
giai đoạn 2) để khoan 500 - 1.000 
giếng khoan, kéo dài 15 - 20 
năm; dự kiến bắt đầu từ đầu năm 
2017. Dự án kỳ vọng sẽ tiếp tục 

Doanh thu ước đạt trên 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận 
sau thuế dành cho cổ đông đạt 1.100 tỷ đồng, giảm 
tương ứng 19% và 17% so với cùng kỳ. 

Trong 6 tháng đầu năm, bình quân  giá cho thuê 
các giàn khoan sở hữu giảm khoảng 7% so với cùng 
kỳ và số ngày hoạt động ít hơn (giàn PV DRILLING I 
& III thực hiện bảo trì nhỏ theo định kỳ trong tháng 
3 và tháng 5) là những yếu tố chính khiến doanh 
thu và lợi nhuận giảm. Tuy nhiên, các hợp đồng của 
giàn khoan sở hữu được duy trì ổn đinh cùng với 
hiệu suất hoạt động bình quân  trên 99%. Ngoài 
ra giàn PV DRILLING VI được đưa vào hoạt động từ 
đầu tháng 3 đã bù đắp cho sự giảm sút về doanh 
thu và lợi nhuận. 

Nhằm bù đắp một phần cho sự sụt giảm giá dịch 
vụ, PV Drilling đã triển khai và thực hiện quyết liệt 
chương trình tối ưu hóa chi phí (cost optimizaton), 
ước tính sẽ tiết kiệm 5 - 10% chi phí hoạt động. Dự 
án quản trị rủi ro tiếp tục thực hiện đúng tiến độ 
nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị.

Hoạt động đầu tư

PV Drilling đang trong quá trình nghiên cứu dự án 
đầu tư giàn khoan tự nâng PV DRILLING VII (Supper 

LỢI NHUẬN 6 THÁNG ƯỚC ĐẠT 1.100 TỶ ĐỒNG
đem đến nguồn lợi nhuận lâu 
dài và ổn định cho PV Drilling. 
Ngày 17/6, Petrovietnam chính 
thức tiếp nhận quyền sở hữu và 
lợi ích từ Chevron cho khu vực 
mỏ này.  Đây là bước đầu thuận 
lợi để các nhà cung cấp dịch vụ 
đẩy mạnh triển khai dự án.

HOẠT ĐỘNG PV DRILLING

Công tác Quản trị rủi ro

Tối ưu hóa chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Các giàn khoan (GK) hoạt động trong tháng 6/2015

Dự án Xây dựng Hệ thống Quản trị 
Rủi ro do Ban Kiểm toán nội bộ cùng 
nhóm Quản lý Dự án làm đầu mối thực 
hiện với sự phối hợp của các chuyên 
gia tư vấn Quản trị rủi ro và chuyên 
gia ngành Khoan dầu khí của Ernst 
& Young. Mục tiêu của dự án là xây 
dựng hệ thống quản trị rủi ro hoàn 
chỉnh theo các thông lệ và quy tắc 
quản trị đã được chấp thuận như ISO 
31000:2009, COSO…và phù hợp với 
PV Drilling nhằm ngăn ngừa và dự báo 
các rủi ro liên quan đến chiến lược phát 
triển kinh doanh, các hoạt động sản 
xuất kinh doanh chính, các hoạt động 
tài chính và tuân thủ trong toàn PV 
Drilling, đồng thời phổ biến sâu rộng 
đến toàn bộ các cấp trong Tổng Công 
ty nhận thức về rủi ro.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, PV 
Drilling đã thực hiện một số hoạt động 
chính trong việc triển khai dự án QTRR 
như sau:

Nâng cao nhận thức quản trị rủi ro

Đơn vị tư vấn EY đã kết hợp với Ban 
KTNB thực hiện 3 buổi hội thảo nâng 
cao nhận thức rủi ro cho các nhân sự 
quản lý chủ chốt và các cấp Trưởng 
phòng trở lên tại Tổng Công ty, các xí 
nghiệp và công ty con DeepWater, đặc 
biệt là các chuyên gia người nước ngoài 
làm việc trên các giàn khoan

Nhận diện và đánh giá các rủi ro 
chiến lược

Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành nhận 
diện và đánh giá các rủi ro chiến lược 
có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến mục 
tiêu kinh doanh., trong đó những vùng 
rủi ro chiến lược  được đặc biệt quan 
tâm như: sự biến động giá dầu, sự cạnh 
tranh của các đối thủ trong ngành, kế 
hoạch kế thừa và bối cảnh về địa lý - 
chính trị.

Hoàn thiện khung QTRR với thực 
tiễn tại PV Drilling

Ban quản lý Dự án cùng Đơn vị tư vấn 
EY đã nghiên cứu và hoàn thiện Khung 
QTRRDN theo thông lệ quốc tế và phù 
hợp với thực  tiễn của Tổng Công ty. 
Khung QTRRDN sẽ được triển khai 
thí điểm tại Tổng Công ty, 2 xí nghiệp 
trực thuộc và PVD Deep Water. Cấu 
thành của Khung bao gồm: Quy trình 
QTRRDN, Thước đo rủi ro và Cơ cấu tổ 
chức hệ thống QTRRDN.

PV Drilling đã thành lập Ban Dự án 
“Thực hiện các biện pháp tối ưu hóa 
chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh” 
(Cost Optimization). Nội dung dự án 
tập trung những vấn đề sau:

•	 Rà soát lại toàn bộ chi phí HĐSX-
KD nhằm tối ưu hóa việc sử dụng 
chi phí, xây dựng định mức chi phí 
hợp lý;

•	 Đẩy mạnh công tác quản trị hàng 
tồn kho cho hoạt động giàn khoan

•	 Rà soát lại cơ cấu tổ chức, sắp xếp 
bộ máy nhân sự

•	 Xem xét tiết giảm chi phí sản xuất 
chung

•	 Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi 
lãng phí, tăng cường tiết kiệm, góp 
phần nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn lực tài chính, tài sản, thời 
gian và nhân lực trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh và trong sử 
dụng vốn

GK sở hữu
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TIN TỨC DẦU KHÍ

Petrovietnam mua toàn bộ tài 
sản của Chevron tại Dự án Lô 
B Ô  Môn
Ngày 17/6/2015, PVN đã đánh dấu một cột mốc 
quan trọng bằng việc mua lại toàn bộ tài sản mỏ 
khí của Chevron tại Việt Nam, cụ thể: 42,38% cổ 
phần điều hành tại lô B và 48/95, 43,4% cổ phiếu 
điều hành bể ngoài khơi 52/97 Tây Nam Việt Nam, 
và 28,7% cổ phần không điều hành trong dự án 
đường dẫn khí khai thác ngoài khơi phía Tây Nam. 

Sau thương vụ này, cổ phần của PVN tại Lô B và 
48/95 tăng lên 65,9%, cổ phần tại lô 52/97 tăng lên 
73,4% và tại hệ thống đường ống dẫn khí Lô B – Ô 
Môn tăng lên 79,7%. Các cổ đông khác bao gồm 
Mitsui (Nhật Bản), và PTT (Thái Lan) nắm giữ số cổ 
phần còn lại.

Điều này đã đơn giản hóa rất nhiều cấu trúc chủ sở 
hữu, và giúp đẩy nhanh hơn tiến độ phát triển mỏ, 
xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí cũng như 
mở đường cho việc thống nhất giá cả trong thời 
gian tới.

Dự án công trình đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn 
được đầu tư xây dựng để vận chuyển khí từ Lô B & 
48/95 và Lô 52/97 cung cấp cho cụm nhà máy điện 
tại Ô Môn, Kiên Giang và bổ sung cho cụm khí điện 
đạm tại Cà Mau. Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 10 tỷ 
USD nhằm đáp ứng nhu cầu cho phát điện công 
suất trên 4000MW.  

Dự báo giá dầu 75 $/thùng vào năm 2016

Ngày  5/6, tại cuộc họp định kỳ, OPEC quyết định tiếp tục giữ nguyên 
sản lượng khai thác dầu mục tiêu 30 triệu thùng/ngày (quota). Quyết 
định này cũng là tín hiệu cho việc tiếp tục gia tăng cạnh tranh thị 
phần với các nhà khai thác dầu khí khác, đặc biệt với các nhà sản xuất 
dầu đá phiến của Mỹ - mà hiện nay bắt đầu có nhiều giàn khoan đang 
tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng giá dầu.

“Vấn đề quan trọng là sản lượng khai thác thực tế sẽ cao hơn bao 
nhiêu so với quota. Nếu họ (OPEC) tiếp tục sản xuất cao hơn mức 
quota như suốt 12 tháng qua thì mức quota này không còn ý nghĩa.” 
- Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS phân tích.

Hiện nay, giá dầu Brent đang giao dịch 63 $/thùng, giảm hơn 40% so 
với mức đỉnh cách đây gần một năm. Giá dầu dự kiến sẽ tăng lên 75 
$/thùng vào cuối năm nay; hầu hết các thành viên OPEC đều nhận 
định mức giá 75 $/thùng là mức giá hợp lý - theo phát biểu của hai Bộ 
trưởng dầu khí Iraq và Iran.

Mặc dù đánh giá của các thành viên OPEC khá lạc quan, nhưng thực 
tế diễn biến có nhiều lo ngại. Nhu cầu năng lượng vẫn chưa có dấu 
hiệu gì gia tăng trong thời điểm hiện nay. Trong khi đó, nguồn cung 
vẫn tiếp tục có khuynh hướng gia tăng. Trong tháng 5, OPEC sản xuất 
bình quân 31.6 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 10/2012. 
Các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ cũng không kém, với số liệu 
công bố là bình quân 9.5 triệu thùng/ngày, tăng 15% so với Q12014.

CT HĐQT Nguyễn Xuân Sơn dẫn đầu đoàn công tác 
PVN khảo sát thực địa Dự án khí Lô B Ô Môn

Diễn biến giá dầu Brent đến 1/7/2015

Theo Bloomberg

Dự báo sản lượng khí gas tại Việt Nam
Nguồn: EIA/BMI
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THỊ TRƯỜNG KHOAN DẦU KHÍ

Có hơn 20 giàn 
khoan tự nâng tại 
Đông Nam Á chưa 
có việc làm

Theo báo cáo tháng 6 của IHS, 
có  6 giàn Jack up bao gồm 
C.E. Thornton, F.G. McClintock, 
Trident II, ENSCO 67, UMW Naga 
3, UMW Naga 2  đã thực hiện 
xong hợp đồng  tại thị trường 
Đông Nam Á, cùng với 15 giàn 
đang tìm kiếm hợp đồng trước 
đó đã nâng tổng số giàn khoan 
trong khu vực chưa có hợp đồng 
lên thành 21 giàn. Số lượng giàn 
khoan trên chưa bao gồm các 
giàn không có khả năng hoạt 
động (cold stacked), bao gồm 
các giàn đang đóng mới tại Trung 
Quốc. Thực tế, có một số lượng 
giàn khoan đang đóng mới buộc 
phải trì hoãn tiến độ vì nhu cầu 
thị trường giàn khoan giảm.

Tại  thị trường Đông Nam Á, nhu 
cầu giàn khoan tự nâng dự báo 

vào khoảng 51 giàn  năm 2015 và 
47.2 giàn  năm 2016. 

Tại SEA, vấn đề thương thảo giảm 
giá dịch vụ giữa các nhà thầu dầu 
và các nhà cung cấp dịch vụ vẫn 
đang tiếp tục diễn ra. Gần đây 
nhất, UMW đã điều chỉnh giá cho 
thuê giàn dù hợp đồng đã được 
ký kết và thực hiện trước đó, dẫn 
đến lợi nhuận bị sụt giảm.  Nhà 
thầu dầu Petronas Carigali hiện 
cũng đang xem xét kĩ lưỡng 
các dự án đang triển khai của 
COSLBoss and Tasha tại vùng 
biển Malaysia. 

Các nhà thầu dầu có 
kế hoạch triển khai 
dự án vào cuối 2015, 
đầu 2016
Một điểm sáng là thị trường 
khoan ĐNA vẫn tiếp tục duy trì 
hoạt động liên quan, mặc dù 
nhiều chương trình khoan được 
triển khai trong 2016 hoặc trễ 
hơn.

Nhà thầu dầu ONGC đã có buổi họp mời thầu với 
nhu cầu cần 5 giàn khoan tiếp trợ trong thời hạn 
3 năm. Buổi mời thầu thu hút 12 nhà thầu khoan 
tham gia.

Tại Indonesia, Pertamina Hulu Energi West Madura 
Offshore có nhu cầu thuê giàn khoan cho chiến 
dịch kéo dài 1 năm + 1 năm option. Nhà thầu dầu 
BP Berau cũng đã mời EOIs cho việc cung cấp 1 
giàn khoan jackup cho dự án Tangguh với thời hạn 
tối thiểu 2 năm.

Tạ Malaysia, Sarawak Shell/Sabah Shell Petroleum 
cũng đang kêu gọi thầu giàn khoan jackup 300ft 
cho chiến dịch khoan giá rẻ (North Sabah Low 
Cost Drilling Campaign). Mặc dù tên gọi của chiến 
dịch đã giới hạn mức giá thuê, nhưng thời hạn của 
chiến dịch sẽ kéo dài trên 2 năm, bắt đầu từ đầu 
năm 2017.

Tại Việt Nam, thị trường sẽ cần thêm một vài giàn 
khoan để phục vụ cho các chiến dịch khoan của các 
nhà thầu dầu PVEP POC, JVPC and Idemitsu trong 
năm nay và năm 2016.  PV Drilling sẽ có nhiều cơ 
hội trong việc cung cấp dịch vụ giàn khoan và liên 
quan đến khoan cho các dự án này.

Những yếu tố ảnh hướng 
đến giá dầu - giai đoạn 

2015 - 2016

Áp lực tăng giá
•	 Đồng USD ổn định
•	 Sản lượng dầu đá phiến của 

Mỹ giảm
•	 Chiến lược dự trữ dầu của 

Trung Quốc

Áp lực giảm giá
•	 Sản lượng dầu đá phiến của 

Mỹ vẫn duy trì và chỉ giảm 
từ từ (không đột ngột)

•	 Sản lượng dầu của OPEC 
cao hơn mức quota

•	 Đột phá trong việc giải 
quyết vấn đề hạt nhân tại 
Iran

•	 Thị trường giao dịch dầu 
thô tiếp tục khuynh hướng 
giảm dài hạn

Báo cáo thị trường khoan Đông Nam Á tháng 6/2015

source: BMIResearch, June 2015
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