
Kết thúc 2021, DPG đạt doanh thu 2,545 tỉ đồng (+ 20% yoy), lợi
nhuận sau thuế đạt 450 tỉ đồng (+ 90% yoy). Trong đó, 
(1) Doanh thu hoạt động xây lắp đạt 1,100 tỷ đồng (+12% YoY). Biên
lợi nhuận gộp giảm mạnh từ mức 8,1% năm 2020 về mức 2,6% năm
2021, do chi phí nguyên vật liệu tăng và công ty thực hiện giãn cách
trong suốt Q3/2021; 
(2) Doanh thu hoạt động mua bán điện đạt 491 tỷ đồng (+50% YoY),
sau khi nhà máy thủy điện thủy điện Sông Trà 1C đi vào vận hành
T10/2021 và nguồn cung cấp nước ổn định từ thượng Kon Tum. Biên
lợi nhuận gộp hoạt động mua bán điện đạt mức 71,2% (+11,9% YoY); 
(3) DPG tiếp tục ghi nhận doanh thu hơn 943 tỷ đồng (+17% YoY) từ
dự án Casamina trong năm 2021. Biên lợi nhuận được cải thiện khi
tăng từ khoảng 40% lên mức 50% nhờ giá bán tăng.

Hoạt động xây dựng dự báo tăng trưởng 15% trong năm 2022
nhờ giải ngân đầu tư công tích cực. DPG đã trúng thầu nhiều dự
án đầu tư công quy mô lớn như: (1) Gói Thầu XL.01: Thi công
đường dẫn phía Tiền Giang đoạn Km101 + 126-Km104+190 (bao gồm
cầu Rạch Sơn, An Hữu và cầu Cạn), với giá trị trúng thầu là 590.28 tỷ
đồng, thời gian thực hiện 24 tháng; (2) Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 với
tổng mức đầu tư lên đến 5.003 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến xấp xỉ
6.61km. Cầu Mỹ Thuận 2 khi đi vào hoạt động sẽ kết nối hai tuyến
đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ để
hoàn thiện tuyến cao tốc từ TP Hồ Chí Minh đi Cần Thơ theo quy
hoạch. Dự kiến doanh thu mảng xây dựng sẽ đạt 1,260 tỷ đồng (+15
yoy) và LNST đạt khoảng 38 tỷ đồng (+16% yoy) trong năm 2022.

Hoạt động kinh doanh điện tăng trưởng ổn định. DPG hiện tại vận
hành các nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A&B,1C và Sông Bung 6.
Nguồn nước ổn định từ Sông Thu Bồn và ảnh hưởng tích cực sau khi
nhà máy Thượng Kom Tum vận hành vào năm 2021, giúp sản lượng
sản xuất có thể đạt mức tăng trưởng 10% YoY trong năm 2022. Biên
lợi nhuận gộp duy trì mức cao 71.9%. Doanh thu  và LNST mảng năng
lượng năm 2022 duy trì tăng trưởng 10% yoy đạt lần lượt 540 tỷ đồng
và 108 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng dài hạn đến từ dự án Cồn Tiến. Dự án Cồn
Tiến sẽ là động lực thúc đẩy doanh thu trong 3-4 năm tới. Ước tính
doanh thu dự án là 4,400 tỷ đồng và biên lợi nhuận ròng đạt mức
35%. Dự án dự kiến ghi nhận doanh thu trong giai đoạn 2022-2025. 
 Dự báo trong năm 2022, doanh thu từ BĐS đạt 1,261 tỷ đồng (+33%
YoY), từ ghi nhận phần còn lại của dự án Casamina đạt 300 tỷ đồng
và 961 tỷ đồng từ dự án Cồn Tiến, LNST đạt khoảng 428 tỷ đồng
(+34% yoy).

Dự báo doanh thu của DPG trong năm 2022 đạt khoảng 3,070 tỉ đồng
(+20% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 575 tỉ đồng (+27% yoy) tương
đương EPS năm 2022 đạt 6,900 VNĐ/CP. Tại giá đóng cửa ngày
10/05/2022, DPG đang được giao dịch ở mức P/E fw2022 là 8.2 lần.

Hình 4: Doanh thu và lợi nhuận ròng của DPG
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CTCP Đạt Phương (DPG) được thành lập từ năm 2002. Tên gọi
tiền thân là Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Đạt Phương, đến
nay DPG đã khẳng định được năng lực và uy tín trong lĩnh vực đầu
tư và xây dựng các công trình giao thông, thuỷ điện trong nước. 
 Bên cạnh đó, DPG còn tham gia kinh doanh bán điện, vật liệu xây
dựng và cho thuê máy móc thiết bị ngành xây dựng. DPG đã thi
công nhiều dự án quy mô lớn như Cầu An Nghĩa, Cầu Thủ Thiêm,
Cầu Đò Lèn, Cầu Bến Thủy II, Cầu Cửa Đại. DPG niêm yết trên
HOSE từ tháng 05/2018.

DPG được dẫn dắt bởi Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn và TGĐ
Trần Anh Tuấn, những người đã gắn bó với công ty từ những ngày
đầu thành lập.

Chủ tịch HĐQT -  Ông Lương Minh Tuấn tốt nghiệp Đại học Giao
thông Vận tải Hà Nội ngành Kỹ sư cầu hầm. Trước khi gắn bó với
DPG vào năm 2004, ông đã có 10 năm kinh nghiệm và từng giữ
nhiều chức vụ quan trọng ở Công ty GTGT 134 – Hà Nội, như Phó
Giám đốc Công ty kiêm Đại diện khu vực phía Nam. Ông luôn
mong muốn xây dựng một hệ sinh thái toàn diện cho DPG, chính vì
vậy ông đã dẫn dắt công ty mở rộng kinh doanh với những lĩnh vực
mới là bất động sản và khách sạn.  

Tổng giám đốc - Ông Trần Anh Tuấn gia nhập DPG từ năm
2004. Ông có thế mạnh về chuyên môn, cùng với hơn 20 năm kinh
nghiệm, ông Tuấn đã được công ty tin tưởng giao nhiều vị trí quan
trọng và nắm giữ vị trí Tổng giám đốc từ 2019 đến nay. 

Cổ tức: DPG đã chi trả cổ tức đều đặn trong năm 2020 và 2021
với tỷ lệ 10% tiền mặt. Năm 2022, công ty tiếp tục trả cổ tức bằng
tiền mặt với tỷ lệ là 10%, tương đương 1.000đ/cổ phiếu.

Hình 3: Cơ cấu sở hữu của DPG

CTCP Đạt Phương (DPG) có doanh thu đến từ các mảng chính là
(1) xây dựng, (2) bất động sản, (3) năng lượng, lần lượt đóng góp
vào doanh thu của công ty lần lượt 43%, 37% và 19% trong năm
2021.  

Giải ngân đầu tư công tích cực trong 2022-2023. Ước tính 5
tháng đầu năm 2022 đã giải ngân gần 116 nghìn tỷ đồng, đạt
22.37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng nhẹ so với cùng
kỳ 2021. Chính phủ cũng đã phê duyệt gói kích thích kinh tế, đặc
biệt trong đó gói đầu tư công sẽ là khung sườn cho kế hoạch phục
hồi kinh tế của Chính phủ trong giai đoạn 2022 - 2023. Tổng giá trị
gói kích thích kinh tế phê duyệt ước khoảng 347,000 tỷ đồng, tương
đương khoảng 4.1% GDP, trong đó gói đầu tư hạ tầng chiếm 1.3%
GDP.

Ngành bất động sản còn nhiều kỳ vọng trong dài hạn. Việc đẩy
mạnh đầu tư công - hạ tầng cũng như thu hút FDI trong giai đoạn
mới sẽ có những tác động tích cực lên nhóm ngành bất động sản
thương mại. Các dự án đầu tư công sẽ tập trung vào xây dựng hạ
tầng giao thông liên vùng giải quyết nút thắt về “giao thông hạ tầng”,  
thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu cho các dự án bất
động sản, và thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Các chi phí logistics
cũng như chi phí chung của nền kinh tế sẽ giảm đáng kể, giúp thu
hút vốn FDI và bắt lấy cơ hội trở thành “trung tâm” (hub) của khu
vực Đông Nam Á - châu Á trong làn sóng dịch chuyển chuỗi sản
xuất từ phía Trung Quốc.

Điểm tiêu cực: Ngành BĐS đang đối mặt nhiều thách thức
trong ngắn hạn 1) lãi suất tăng ảnh hưởng đến quyết định mua
nhà, 2) giá vật liệu tăng có thể làm tăng giá nhà ở và 3) thắt chặt
các khoản vay ngân hàng vào lĩnh vực BĐS và giám sát chặt chẽ
hơn trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) do rủi ro
vi phạm phát hành và đấu giá quyền sử dụng đất. 
 
Hình 1: Giá trị giải ngân vốn đầu tư công hàng năm

Công ty Cổ phần Đạt Phương (DPG) được thành lập vào năm
2002 hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. DPG đã khẳng định được
năng lực và uy tín trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình
giao thông, thuỷ điện trong nước. Trải qua 2 thập kỷ phát triển,
DPG đã trở thành Tập đoàn Xây dựng và Phát triển Bất động sản
với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư năng lượng,  
và tiên phong kiến tạo các sản phẩm bất động sản hòa hợp với
thiên nhiên.

DPG có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu,
đường. Công ty đã lấn sân sang mảng năng lượng thủy điện từ
năm 2012 và mảng bất động sản từ năm 2018. Điểm nhấn đầu tư
của doanh nghiệp bao gồm: (1) Hoạt động xây dựng dự báo tăng
trưởng 15% trong năm 2022 nhờ giải ngân đầu tư công tích
cực; (2) Động lực tăng trưởng dài hạn đến từ dự án Cồn Tiến;
(3) Hoạt động kinh doanh điện tăng trưởng ổn định.

Sử dụng mô hình phân tích 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô ngành, (Moat)
Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động lực
tăng giá (Margin of safety), chúng tôi cho rằng DPG là một cổ
phiếu còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Chúng tôi dự báo công ty đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 27% trong
giai đoạn 2022, DPG đang giao dịch tại mức P/Efw 2022 là 8.2 lần. 

Khuyến cáo: Nội dung này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn đầu tư – Công ty CP chứng khoán VNDIRECT. Báo cáo này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư của CTCP Chứng khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời
chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong Báo cáo này. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong
Báo cáo này trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của công ty được đề cập trong Báo cáo.
 
Tuyên bố về mâu thuẫn lợi ích: Chuyên viên phụ trách báo cáo này hiện không nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu DPG, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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Dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu, đường. DPG
có hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng cầu đường  và là nhà thầu
với các công trình tiêu biểu như đoạn Km134+000 – Km154+000
nút giao Vĩnh Hảo và tuyến nối QL01 – Cao tốc Bắc Nam; cầu
Phước Lộc, cầu Cửa Đại, nút giao thông Trường Hải, Cầu Mỹ
Thuận 2, Cầu Thủ Thiêm 2…

Dòng tiền ổn định đến từ mảng năng lượng sẽ là nguồn lực để
DPG đầu tư phát triển bất động sản. DPG hiện vận hành 4 nhà
máy thủy điện là: Sông Bung 6 (công suất 29 MW) và Sơn Trà
1A&1B, 1C (công suất 69 MW). Tổng công suất hiện tại là 98MW,
mục tiêu đạt tổng công suất ở mức ít nhất là 130MW. Hoạt động
kinh doanh điện chiếm 8.2% doanh thu và 49,8% lợi nhuận gộp năm
2021.

Dự án Cồn Tiến có lợi thế chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
thấp. Dự án có quy mô 30ha, gồm 313 biệt thự-shophouse, và
28,000m2 khách sạn. Về pháp lý, dự án đã có phê duyệt 1/500. Về
vị trí, dự án tọa lạc tại xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, cách phố cổ Hội
An khoảng 3km về phía Đông. Khu đô thị sở hữu vị trí “tứ cận” đắc
địa, cận lộ – kề sông – kế biển – cận rừng. 

Điểm tiêu cực: (1) Giá nguyên vật liệu tiếp tục tăng cao ảnh hưởng
tới biên gộp của mảng xây lắp; (2)Chu kì La Nina có thể sẽ kết thúc
vào Q3/2022, đồng nghĩa với việc lượng mưa ít hơn và muộn hơn
làm ảnh hưởng đến việc tích nước của các nhà máy thủy điện. 

 Hình 2: Cơ cấu doanh thu của DPG năm 2021


