
Năm 2021, CTR ghi nhận doanh thu đạt 7.454 tỉ đồng (+17% YoY), lợi
nhuận sau thuế đạt 376 tỉ đồng (+37% YoY). Kết quả kinh doanh thuận
lợi như vậy là do sự tăng trưởng đến từ 3 mảng hoạt động kinh doanh
chính của công ty là (1) Xây lắp đạt mức doanh thu 1.915 tỉ đồng
(+19.2% YoY); (2) Vận hành và khai thác đạt 4.186 tỉ đồng (+24.2%
YoY); (3) Kinh doanh hạ tầng và cho thuê đạt 201 tỉ đồng (+206%
YoY). 

Mảng xây lắp: kế hoạch doanh thu 2022 đạt 2.334 tỷ (+43% yoy),
kỳ vọng tăng trưởng 2 chữ số trong vòng 3-5 năm tới, xây lắp dân
dụng (chiếm 54% toàn lĩnh vực xây dựng) được kỳ vọng sẽ là
động lực tăng trưởng chính. Nhờ hệ sinh thái của Tập đoàn Viettel
và Viettel Construction, nhiều dịch vụ giá trị gia tăng có thể được cung
cấp bao gồm: xây dựng, M&E, thiết bị smarthome, sửa chữa & bảo trì
thiết bị điện, dịch vụ internet và dịch vụ phủ sóng tòa nhà – DAS.
Trong cuộc họp nhà đầu tư mới đây, ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng
trưởng 50% cho phân khúc B2C. Theo triển vọng thị trường năm 2022
của CBRE, lượng mở bán mới và số căn hộ bán được trong năm
2023/2024 ước đạt mức trước Covid, điều này cũng hỗ trợ mảng xây
dựng B2B của CTR. 

Mảng towerco: kế hoạch doanh thu 2022 đạt 342 tỷ (+70,6% yoy) -
triển vọng lợi nhuận tăng gấp đôi mỗi năm trong vòng 3-5 năm
tới. CTR có kế hoạch tăng số lượng trạm từ 2.473 trong năm 2021 lên
khoảng 5.000/7.000/12.000 vào cuối năm 2022/2023/2025. Điều này
là phù hợp với việc dự kiến triển khai hàng loạt 5G vào cuối năm 2022
- 2023. CTR kỳ vọng Tập đoàn Viettel sẽ cần mở rộng số lượng trạm
viễn thông từ khoảng 70.000 hiện tại lên khoản lên 200.000, điều này
cho thấy cơ hội tăng trưởng lớn cho các mảng liên quan đến viễn
thông của CTR - đặc biệt là towerco, khi các nhà mạng hiện tại hầu
như không tiến hành đầu tư mới do không tối ưu được chi phí và vận
hành nên sẽ đi thuê lại. CTR đặt mục tiêu tỷ lệ thuê sẽ tăng lên 1,2
trong năm 2025 từ 1,03 trong năm 2021.

Mảng vận hành khai thác: kế hoạch doanh thu 2022 đạt 5.110 tỷ
(+12.6% yoy), kỳ vọng mảng vận hành viễn thông trong nước
tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 5%-10% trong 3-5 năm tới.
Bên cạnh đó cũng có những cơ hội ở thị trường nước ngoài như
Myanmar. Do cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar, nhiều hãng viễn
thông nước ngoài đã rời khỏi nước này, điều này sẽ mang lại lợi ích
cho những công ty ở lại như CTR. 

Dự báo doanh thu của CTR trong năm 2022 đạt 9.318 tỉ đồng (+25%
yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỉ đồng (35% yoy) tương đương EPS
năm 2022 đạt 5.500 VNĐ/CP. Tại giá đóng cửa ngày 14/04/2022, CTR
đang được giao dịch ở mức P/E fw2022 là 21.1 lần.

Điểm tiêu cực

(1) Doanh thu phụ thuộc nhiều vào tập đoàn mẹ Viettel nên việc mở
rộng biên lợi nhuận khá khó khăn. (2) Giá thép tăng làm ảnh hưởng
biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng.

Hình 4: Kết quả kinh doanh
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CTR được thành lập năm 1995 với tư cách là đơn vị thi công trực
thuộc Tập đoàn Điên tử Viễn thông Quân đội (SIGELCO) – tiền
thân của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel – Tập đoàn viễn
thông lớn nhất Việt Nam. Năm 2005, công ty được đổi tên thành
Công ty TNHH Công trình Viettel, do Viettel sở hữu 100%. Kể từ
khi thành lập CTR đã xây dựng hạ tầng viễn thông cho Viettel ở cả
thị trường trong và ngoài nước như Campuchia, Lào, Myanmar,
Peru và Mozambique. Năm 2010, CTR tiến hành cổ phần hóa,
giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần của Viettel xuống 73.2%, sau đó CTR
niêm yết trên HOSE vào 2017. Năm 2021, Viettel tiếp tục giảm tỉ lệ
sở hữu xuống 65.6%. Vào đầu năm 2022, CTR chính thức niêm
yết lên HOSE với vốn điều lệ 929 tỷ đồng. 

Đội ngũ quản lý của CTR giữ các chức danh quân đội và có
nhiều kinh nghiệm trong mảng hạ tầng viễn thông. Các thành
viên hội đồng quản trị và CEO giữ chức vụ quân đội ngoài vai trò
kinh doanh của họ. Hầu hết ban lãnh đạo có kinh nghiệm lâu năm
trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng và vận hành mạng viễn thông.
Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Thành Nam gia nhập Viettel từ năm
1997, CEO ông Phạm Đình Trường gia nhập Viettel từ năm 2002.

Có được sự hậu thuẫn từ Tập đoàn Viettel: Tập đoàn Viettel sở
hữu 65.66% là yếu tố giúp CTR tiếp cận được với tập khách hàng
lớn, hệ thống mạng lưới trải dài, hệ thống công nghệ thông tin và
tiềm lực tài chính. 

Doanh nghiệp duy trì chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt đều
và ổn định qua các năm. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2022 là
10% - 20%/mệnh giá.

Điểm tiêu cực

Mức trích lập khen thưởng khá cao 15% LNST năm 2021 vì doanh
nghiệp có đến hơn 10.000 lao động.
 
Hình 3: Cơ cấu sở hữu của CTR

Viettel Construction là đơn vị cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ
thuật hàng đầu Việt Nam thông qua 5 trụ cột kinh doanh chiến lược
(1) Xây lắp; (2) Vận hành khai thác; (3) Kinh doanh hạ tầng cho
thuê; (4) Giải pháp tích hợp; (5) Hỗ trợ kỹ thuật đóng góp lần lượt
vào doanh thu của công ty đạt 25%, 56%, 3%, 15% và 1%. 

Chính phủ đang đẩy mạnh việc áp dụng towerco thông qua việc
ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019, trong đó yêu
cầu các doanh nghiệp viễn thông tăng cường chia sẻ hạ tầng.
Trong một thị trường viễn thông đang phát triển, hạ tầng được coi là
một lợi thế cạnh tranh cho nhà mạng viễn thông (MNOs), các MNOs
sẽ có xu hướng tự xây dựng, vận hành hạ tầng viễn thông của riêng
họ. Tuy vậy, khi thị trường dần trưởng thành và bão hòa, mô hình tự
xây dựng, vận hành sẽ tạo ra sự trùng lặp hạ tầng và kém hiệu quả.
Do vậy, bằng cách thuê ngoài hạ tầng thụ động từ các towerco,
MNOs có thể tập trung vào trải nghiệm khách hàng, tối ưu chi phí
đầu tư tài sản cố định. Trong xu thế ấy, CTR hiện sở hữu hơn 2,473
trạm BTS tính đến cuối năm 2021 (đứng thứ 2 tại Việt Nam sau
OCK - 2,700 trạm) đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng trạm
BTS và cho thuê trong thời gian tới với mục tiêu trở thành nhà đầu
tư Towerco hàng đầu Việt Nam vào năm 2025.

Tăng trưởng tiêu dùng dữ liệu (data) di động thúc đẩy nhu cầu
trạm mới. Người tiêu dùng Việt Nam đang gia tăng tiêu thụ dữ liệu
di động khi giá dữ liệu di động giảm, các hoạt động ngốn nhiều băng
thông lớn như Game mobile, Video stream, Live stream nở rộ và
phát triển mạnh mẽ. Dẫn đến nhu cầu sử dụng internet tốc độ cao
4G/ 5G là rất lớn trong giai đoạn hiện nay. Theo báo cáo di động
toàn cầu được Ericsson công bố T11.2021, lưu lượng dữ liệu di
động tăng gần 300 lần trong 10 năm. Đông Nam Á và châu Đại
Dương sẽ là các khu vực có tốc độ tăng lưu lượng dữ liệu trên điện
thoại thông minh nhanh nhất thế giới với mức tăng trưởng kép hàng
năm (CAGR) đạt 34% đến năm 2027. 

Chính phủ đặt mục tiêu tỉ trọng của nền kinh tế số/tổng GDP
lên đến 20% trong năm 2025 và 30% trong năm 2030. Ngày
31/03/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành Quyết
định số 114/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển
kinh tế số và xã hội đến năm 2025, định hướng tới năm 2030. Đây
là kế hoạch tham vọng của Chính phủ, mở ra nhu cầu chi tiêu công
lớn đối với lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số trong nước sẽ tạo động
lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, viễn
thông như CTR được hưởng lợi lớn từ quyết sách này.

Hình 1: Cơ cấu doanh thu

Thành lập từ năm 1995, TCT Cổ phần Công trình Viettel (Viettel
Construction) là công ty con của Tập đoàn Viettel – công ty viễn
thông số 1 Việt Nam và niêm yết trên HOSE vào tháng 02/2022.
CTR cung cấp các dịch vụ xây dựng, vận hành khai thác cơ sở hạ
tầng viễn thông và dân dụng; tích hợp giải pháp công nghệ thông
tin; cho thuê hạ tầng chủ yếu cho các nhà mạng viễn thông. Công
ty đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp cho thuê hạ tầng viễn thông
lớn nhất Việt Nam và đạt mốc doanh số tỷ USD vào năm 2025. 

CTR có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, vận hành khai
thác hạ tầng viễn thông. Từ năm 2020, CTR mở rộng kinh doanh
sang xây lắp và cho thuê hạ tầng viễn thông, đây là động lực tăng
trưởng chính của công ty trong tương lai. Điểm nhấn đầu tư của
doanh nghiệp bao gồm: (1) Chính phủ đang đẩy mạnh việc áp
dụng towerco yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tăng
cường chia sẻ hạ tầng; (2) Nhu cầu về đầu tư các trạm BTS
(Base Transceiver Station-Trạm thu phát sóng di động) mới để
triển khai hàng loạt mạng 5G; (3) Xây dựng dân dụng kỳ vọng
là động lực tăng trưởng mới của công ty trong giai đoạn 2022-
2025.

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 CTR là một cổ
phiếu phù hợp cho những nhà đầu tư trung và dài hạn. Công ty có
mức ROE trung bình 3 năm gần nhất đạt 27.6%, đang giao dịch tại
mức P/Efw là 21.1 lần. Trong khi đó, các công ty cho thuê cơ sở hạ
tầng viễn thông toàn cầu hiện giao dịch với hệ số P/E 2022 là 25,5
lần, nhưng với mức tăng trưởng EPS thấp hơn là 18,1%.

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 CTR, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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Ngành Viễn thông là ngành độc quyền nhóm, CTR hưởng lợi
nhờ mối quan hệ cùng tập đoàn với Viettel. Viettel là khách hàng
chủ chốt trong các mảng xây dựng và vận hành của CTR, và cũng
là khách thuê chính của các trạm viễn thông CTR. Ngoài ra, Viettel
có kế hoạch nhượng lại 10,000 trạm cho CTR trong giai đoạn 2021-
2025. 

Mối quan hệ của CTR với Viettel cũng sẽ đem lại vị thế thuận lợi so
với các đối thủ tư nhân trong các thị trường được quản lý bởi Nhà
nước như năng lượng và thành phố thông minh.

CTR là đơn vị thi công xây lắp hạ tầng viễn thông số 1 Việt
Nam. CTR đã xây dựng hạ tầng viễn thông cho Viettel từ cuối
những năm 1990 và được thừa hưởng mảng vận hành viễn thông
của Viettel vào năm 2017. Việc xây dựng 120.000 trạm viễn thông ở
mười quốc gia khác nhau và vận hành hơn 35.000 trạm viễn thông
là quy mô mà chỉ có một vài công ty towerco toàn cầu đạt được.
 
Chi phí đầu tư và vận hành thấp nhờ kinh nghiệm sâu rộng, số
hóa và khả năng nghiên cứu và phát triển (R&D) nội bộ. Theo
CTR, chi phí đầu tư trạm thấp hơn ít nhất 10% so với các MNOs
khác và thấp hơn nhiều so với các trạm viễn thông được tài trợ bởi
các nhà đầu tư tài chính. CTR cho rằng lợi thế chi phí này là do (1)
kinh nghiệm sâu rộng trong xây dựng hạ tầng viễn thông, (2) văn
hóa kiểm soát chi phí chặt chẽ giống như quân đội của Viettel, và
(3) khả năng R&D nội bộ của Viettel cho phép các sáng kiến kỹ
thuật tiết kiệm chi phí như thiết bị tự thiết kế và tự lắp ráp (ví dụ: hệ
thống pin, cấu trúc trạm và thanh chiếu sáng). CTR cũng chuẩn hóa
và số hóa 90% hoạt động của mình, giúp tăng năng suất của nhân
viên.

CTR thành thạo trong viêc xin giấy phép và đảm bảo vị trí trạm.
Có được giấy phép cho trạm mới từ chính quyền địa phương và
đảm bảo vị trí trạm thuận lợi là một trong những nhiệm vụ khó khăn
nhất trong quá trình xây dựng trạm viễn thông mới. Số lượng các
trạm viễn thông lớn mà CTR đã xây dựng và vùng phủ sóng mạng
rộng lớn của Viettel cho thấy CTR có kinh nghiệm thực tiễn, có
những mối quan hệ cần thiết, hiểu rõ quy định thủ tục trong môi
trường pháp lý Việt Nam.

CTR định hướng chuyển từ nhà thầu dịch vụ, thương mại thành
công ty sở hữu tài sản, hạ tầng cho thuê. Đến cuối năm 2021 Công
ty trở thành đơn vị sở hữu hạ tầng viễn thông cho thuê lớn thứ 2 tại
Việt Nam. Chiến lược này nhằm tạo ra hệ sinh thái khép kín tư
vấn – thiết kế - xây dựng – giải pháp – tích hợp – vận hành và
tối ưu sản phẩm.

 Hình 2: Số trạm của CTR 


