
Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 1.828 tỷ đồng, tăng
mạnh 187% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần đạt 111 tỷ đồng, giảm
73% so với cùng kỳ. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu
năm 2022 có sự khác biệt lớn so với 6 tháng đầu năm 2021 là vì trong
6 tháng đầu năm 2021, NLG đã ghi nhận 423 tỷ đồng lợi nhuận bất
thường sau khi hợp nhất dự án Izumi (169 ha tại Đồng Nai) vào
BCTC.

Liên tục mở bán các dự án trong 2022 và 2023. Trong 2022, NLG
đang mở bán 6 dự án mới là Akari (8.5ha- Bình Tân, HCM), Mizuki
(26ha - Bình Chánh, HCM), Southgate (3.4ha- Long An), Izumi
(170ha- Đồng Nai), Paragon (45ha- Đồng Nai), và Nam Long 2 Central
Lake (43ha- Cần Thơ). Trong 6 tháng đầu năm, giá trị pre–sales đạt
8,410 tỷ đồng (+87% yoy), đạt 36% kế hoạch 2022 (trong tổng số
23,375 tỷ đồng). Trong đó Mizuki Park đóng góp nhiều nhất với hơn
2,800 tỷ đồng, theo sau là Akari City và Izumi City với doanh số mỗi
dự án gần 2,000 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm 2022, NLG sẽ tung
ra thị trường 3,340 căn với doanh số dự kiến gần 16,000 tỷ đồng để
hoàn thành kế hoạch bán hàng.

Định hướng trong 2022-2030 Nam Long trở thành Nhà phát triển
Khu đô thị tích hợp với việc triển khai đồng loạt các khu đô thị lớn
theo mô hình KĐT Hiện đại (“Modern Township”) và đa dạng hóa các
phân khúc nhà ở tại các KĐT. Với việc phát triển KĐT tích hợp NLG sẽ
có cơ hội triển khai nhiều dòng sản phẩm đa dạng trung – cao cấp
(“mid-end, high-end”) bên cạnh duy trì dẫn đầu phân khúc “vừa túi
tiền” có thị trường bền vững như Ehome/Flora/Valora. 

Lượng tồn kho lớn trong thời điểm giá bất động sản tại khu vực
phía Nam đang trong đà tăng do khan hiếm nguồn cung là lợi thế
gia tăng doanh thu cho NLG trong năm 2022. Hàng tồn kho đạt mức
16,026 tỷ VND tại Q2/2022. Lượng lớn hàng tồn kho này đến từ các
dự án Izumi City (Đồng Nai), Southgate (Waterpoint GĐ1)/Vàm Cỏ
Đông (Waterpoint GĐ2) (Long An), Paragon Đại Phước (Đồng Nai),
Akari City, Mizuki Park (TPHCM).  

Kế hoạch chuyển nhượng 50% vốn tại dự án Paragon Đại Phước.
Bên nhận chuyển nhượng là Nishi Nippon Railroad- đối tác Nhật Bản
đã hợp tác lâu năm của NLG trong phát triển nhiều dự án. Thương vụ
dự kiến đem về doanh thu 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ
đồng cho công ty. Trước sự rà soát của cơ quan quản lý đối với hoạt
động liên quan đến BĐS tại Đồng Nai, quá trình thực hiện thủ tục đã bị
chậm trễ nhưng công ty dự kiến sẽ ghi nhận khoản lãi từ Paragon
ngay trong năm nay. 

Dự báo doanh thu của NLG trong năm 2022 đạt kế hoạch đặt ra
khoảng 7,100 tỉ đồng (+36% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 1,200 tỉ đồng
(+12% yoy) tương đương EPS năm 2022 đạt 3,100 VNĐ/CP. Tại giá
đóng cửa ngày 25/08/2022, NLG đang được giao dịch ở mức P/E
fw2022 là 14.1 lần.

Hình 4: Doanh thu và lợi nhuận ròng của NLG
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Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) là một trong những chủ
đầu tư có kinh nghiệm lâu đời nhất của thị trường BĐS Việt Nam
với 30 năm hình thành và phát triển. Thị trường hoạt động của
NLG tập trung tại các thành phố như TP HCM, Long An, Cần Thơ
và Đồng Nai, Bình Dương và Hải Phòng. Nam Long đã đầu tư và
phát triển các KĐT có quy mô lớn tại Việt Nam như Nam Long Tân
Thuận Đông (28ha), Nam Long Phước Long B (34ha), Fuji
Residence (5.6ha) và Kikyo Residence (17.8ha)… và đang tiếp tục
triển khai các KĐT như Waterpoint (355ha), Mizuki Park (37ha),
Izumi city (170ha), Akari City (8.5ha)… Nam Long mang lại dấu ấn
với các sản phẩm đa dạng đáp ứng như cầu của thị trường như
dòng sản phẩm căn hộ vừa túi tiền Ehome, Flora và biệt thự
Valora.

NLG được dẫn dắt bởi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang và
TGĐ Trần Xuân Ngọc, những người đã gắn bó với công ty từ
những ngày đầu thành lập.

Ông Nguyễn Xuân Quang sinh năm 1960 tại Bình Thuận, tốt
nghiệp trường Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 1983. Năm 1992,
ông thành lập công ty Nam Long. Ông có hơn 35 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng và phát triển bất động
sản. Từ năm 2005-2014, ông giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ
phần Đầu tư Nam Long, sau đó từ năm 2015 đến nay, ông được
bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của NLG. 

Ông Trần Xuân Ngọc được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty
cổ phần Đầu tư Nam Long từ tháng 3/2021. Trước khi gia nhập
Nam Long, ông Ngọc có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong
môi trường quốc tế, nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp cho các
tập đoàn đa quốc gia, tại nhiều nước khác nhau. Ông từng làm phó
chủ tịch Vận hành toàn cầu của Tập đoàn Shelf Drilling ở Dubai –
UAE, cũng như các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở tập đoàn Transocean
tại các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia,
Singapore, Ấn Độ và Mỹ.

Cổ tức: NLG duy trì tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt trong 3 năm gần
đây từ 10-12%. Năm 2022, NLG có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền
mặt với tỷ lệ 10%.

Hình 3: Cơ cấu sở hữu của NLG

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) có doanh thu đến từ các
mảng chính là (1) kinh doanh bất động , (2) cung cấp dịch vụ và xây
dựng, đóng góp vào doanh thu của công ty lần lượt 94% và 5.4%
trong 6T/2022.  

Tại thị trường TPHCM, nguồn cung căn hộ mới tiếp tục giảm
trong 2021 do chịu tác động của đại dịch và vấn đề cấp phép.
Nguồn cung hạn chế và nhu cầu ổn định hỗ trợ cho giá bán tăng.
Trong 2021, khu Đông TPHCM (đặc biệt tại Thủ Đức) đóng góp
52% nguồn cung mới chào bán. Nguồn cung mới ở đáy kể từ năm
2014. Đây là năm thứ hai không có nguồn cung mới ở phân khúc
bình dân. Phân khúc cao cấp chiếm vị trí dẫn đầu trong tỷ trọng
nguồn cung mới trong năm 2021 từ phân khúc trung cấp.
  
Thị trường đang dần hồi phục nhờ nhu cầu nội địa vững chắc:
Nguồn cung mới sẽ tăng trong 2022, ước đạt 20,000 – 22,000 căn ở
TPHCM và 26,000 – 28,000 căn ở Hà Nội và sau đó dự kiến đạt
hơn 30,000 căn/ năm (HN và TPHCM) trong giai đoạn 2023-2024
nhờ nới lỏng dần pháp lý (TPHCM) và đóng góp ổn định từ các đại
dự án của Vinhomes (HN). Mức độ tăng trưởng trung bình của giá
bán dự kiến sẽ chậm lại.

Sự trỗi dậy của các đô thị vệ tinh và các tỉnh thành ven biển.
Nguồn cung lũy kế (Căn hộ/ Căn hộ biển/ Biệt thự/ Nhà liền kề/ Biệt
thự nghỉ dưỡng) ghi nhận top 5 thuộc về Bình Dương, Quảng Ninh,
Hải Phòng, Bắc Ninh và Hải Dương.

Sửa đổi Luật Đất đai 2013 dự kiến sẽ tháo gỡ nhiều nút thắt
đang tồn tại trong ngành bất động sản. Luật Đất đai 2013 sửa đổi
đã bị lùi trình Quốc hội lần thứ 4 (trước đó dự kiến trình vào T5/22),
tuy nhiên trong quá trình chờ Luật Đất đai 2013 sửa đổi, Chính phủ
đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 6 Nghị định hướng dẫn thi
hành Luật Đất đai. Nghị định mới này cùng với Nghị định 148 ban
hành năm 2020, Thông tư 09 ban hành năm 2021 được kỳ vọng sẽ
giải quyết được những nút thắt trong việc phê duyệt dự án khu dân
cư và rút ngắn thời gian cấp phép. Thị trường có thể sẽ sôi động trở
lại sau một thời gian ảm đạm và khó khăn.
 
Hình 1: Nguồn cung căn hộ mới ở TP HCM (nghìn căn)

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) được thành lập năm
1992, là công ty tiên phong trong việc phát triển nhà ở bình dân tại
Việt Nam, tập trung vào TP.HCM và các vùng phụ cận. NLG hiện
sở hữu 681 ha đất sạch trải khắp các tỉnh miền Nam. Năm 2013,
Nam Long chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP
Hồ Chí Minh với mã giao dịch là NLG. 

NLG có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất
động sản. Công ty đã hợp tác với 2 đối tác Nhật Bản là Hankyu
Hanshin và Nishi Nippon Railroad (Nishitetsu), qua đó mang lại dấu
ấn với các sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của thị trường như
dòng sản phẩm căn hộ vừa túi tiền Ehome, Flora và biệt thự
Valora.. Điểm nhấn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm: (1) Liên tục
mở bán nhiều dự án trong 2022 và 2023 ; (2) Định hướng phát
triển Khu đô thị tích hợp trong giai đoạn 2022-2030; (3) Kế
hoạch chuyển nhượng 50% vốn tại dự án Paragon Đại Phước
(4) Lượng hàng tồn kho dồi dào là lợi thế trong thời kỳ thiếu
nguồn cung nhưng nhu cầu tăng cao.

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 NLG 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 doanh thu và lợi
nhuận lần lượt 36% và 12% trong giai đoạn 2022, NLG đang giao
dịch tại mức P/Efw 2022 là 14.1 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 NLG, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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NLG sở hữu quỹ đất lớn 681ha tính đến cuối 2021. Phần lớn
nằm ở phía Nam Việt Nam như Đồng Nai, TP HCM, Long An, Cần
Thơ, nơi đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhờ phát triển
cơ sở hạ tầng.  Bên cạnh đó, NLG còn hợp tác thành công với các
đối tác Nhật Bản có tiềm lực tài chính mạnh để triển khai các Khu
đô thị (KĐT) quy mô lớn.

NLG duy trì vị thế dẫn đầu trong phát triển nhà ở phân khúc
trung cấp và vừa túi tiền. Phân khúc này được thúc đẩy bởi nhu
cầu thực ở của người dân. Với nhiều dự án liên tiếp thành công với
đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin và Nishi Nippon Railroad
(Nishitetsu), Nam Long mang lại dấu ấn với các sản phẩm đa dạng
đáp ứng như cầu của thị trường như dòng sản phẩm căn hộ vừa túi
tiền Ehome, Flora và biệt thự Valora. Trong 3 dòng sản phẩm,
Ehome có biên lợi nhuận gộp thấp nhất vào khoảng 15-20%, Flora
có có biên lợi nhuận khoảng 20-25% và Valora có biên lợi nhuận
cao nhất đạt trên 30%.

Chính sách sản phẩm được phát triển phù hợp, lãi suất tăng có
thể gây khó khăn đối với nhà đầu cơ tuy nhiên cụ thể đối với dòng
sản phẩm Affordable (“Vừa túi tiền”) vẫn có nhu cầu  kể cả ở những
giai đoạn khó khăn như 2011-2013. Bên cạnh đó, chính sách thanh
toán cũng được xây dựng với các phương án giãn tiến độ thanh
toán cho khách hàng (lãi suất thấp hơn 5.5-6.5% so với các nhà
phát triển khác 9-11%). Việc tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ khắp thế
giới cũng là ưu tiên hàng đầu của NLG.

Huy động vốn thành công trong bối cảnh thị trường gặp nhiều
khó khăn liên quan đến sự giám sát chặt chẽ của Chính phủ đối với
hoạt động phát hành trái phiếu. Trong T4/2022, công ty đã phát
hành thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu cho CTCP Tài chính Quốc
tế (IFC). Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định 9.35%/năm,
được đảm bảo bằng cổ phần của Nam Long tại CTCP Nam Long
VCD và CTCP NNH Mizuki. Số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ
phát triển dự án Waterpoint giai đoạn 2.

Cấu trúc vốn lành mạnh. Tỷ lệ Vốn vay ngắn dài hạn/VCSH của
NLG hiện tại khoảng 0.25 tại cuối Q2/22, cao hơn VHM (0.19)
nhưng thấp hơn KDH (0.40), NVL (1.60) và DXG (0.31), duy trì sức
khỏe tài chính tốt.
Điểm tiêu cực: (1) Lãi suất tăng ảnh hưởng đến quyết định mua
nhà (2) 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)
Hình 2: Kế hoạch bán hàng của NLG 6T cuối năm 2022


