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Đầu tư công  

Thêm nhiều thông tin tốt yểm trợ chuỗi doanh nghiệp 

trong ngành xây dựng hạ tầng 
▪ Hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã công bố thêm danh sách các liên 

danh nhà thầu được chỉ định tham gia thi công 13 gói thầu còn lại trong 12 

dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam (CTBN) giai đoạn 2. 

▪ Như kỳ vọng trước đó của chúng tôi, các doanh nghiệp xây lắp hạ tầng hàng 

đầu như VCG, C4G, HHV đều đã được nhận các gói thầu quy mô lớn. 

▪ Chúng tôi ưa thích C4G trong chủ đề đầu tư này trong khi VCG và HHV ở 

danh mục theo dõi.  

Thêm 13 gói thầu tại Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 lựa chọn được nhà thầu 

Ngày 01/01/2023, 12/25 gói thầu đầu tiên tại Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 đã 
được khởi công xây dựng. Theo đúng tiến độ mà Bộ GTVT công bố trước đó, 13 
gói thầu còn lại cũng đã lựa chọn xong nhà thầu trong ngày hôm nay – 10/01/2023 
và sẽ sớm được thi công từ ngày 15/01/2023. 

Hình 1: Tiến độ lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng tại Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BỘ GTVT 

 

Chúng tôi cho rằng Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 sẽ là cú hích lớn đối với 
kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp hạ tầng hàng đầu 

So với đợt chỉ định thầu đầu tiên trong ngày 25/12/2022, chúng tôi nhận thấy 
nhiều doanh nghiệp có giá trị backlog lớn hơn đáng kể tại đợt công bố ngày hôm 
nay, tiêu biểu như TTL, CC1 và LCG. Tuy nhiên, VCG vẫn là doanh nghiệp niêm 
yết nhận được tổng giá trị backlog từ Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 lớn nhất lên 
tới 6.419 tỷ đồng, trong khi TTL và C4G có tỷ lệ tổng giá trị backlog/ trung bình 
doanh thu mảng xây lắp 2 năm gần nhất cao nhất, lần lượt đạt 3,2 và 2,8 lần. 

Hình 2: Quy mô lớn của các gói thầu sẽ là động lực giúp doanh thu của nhóm các doanh 

nghiệp xây lắp hạ tầng này bứt phá trong giai đoạn 2023-25 (Backlog chỉ tính Cao tốc Bắc-

Nam giai đoạn 2) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BỘ GTVT 

 

Công bố ngày 

25/12/2022

Công bố ngày 

10/01/2023

VCG 3.506                 1.600                 6.419                 1,8                                                   

CC1 1.434                 3.531                 4.965                 1,5                                                   

C4G 2.060                 2.000                 4.060                 2,8                                                   

TTL -                    3.756                 3.756                 3,2                                                   

LCG 1.350                 1.931                 3.281                 2,5                                                   

G36 2.356                 -                    2.356                 2,5                                                   

HHV 494                   975                   1.469                 2,7                                                   

SDT -                    775                   775                    0,8                                                   

Giá trị backlog (tỷ đồng)
Mã chứng 

khoán

Tổng giá trị 

backlog (tỷ 

đồng)

Ước tính tỷ lệ Tổng giá trị backlog/ 

trung bình doanh thu mảng xây lắp 

2 năm gần nhất (lần)

Báo cáo chiến lược 

10/01/2023 

 

 

 

Chuyên viên phân tích 

 

Trần Bá Trung 

trung.tranba@vndirect.com.vn 
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Hình 3: 13 gói thầu tại Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 mới được công bố ngày 10/01/2023 (highlight màu cam) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BỘ GTVT 

 

Chúng tôi ưa thích C4G trong khi VCG và HHV ở danh mục theo dõi 

Hình 4: Ý tưởng đầu tư 

STT Mã CK Giá mục tiêu 1 

năm (đồng/cp) 

Khuyến 

nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 
 

C4G 

16.900 Khả quan 

Trong ngành xây dựng hạ tầng, chúng tôi nhận thấy C4G là một ứng cử viên sáng giá nhờ:  

(1) Vị thế hàng đầu của công ty trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông tại Việt Nam; C4G đã 
“quen mặt” với các dự án quy mô lớn và đòi hỏi kỹ thuật cao như cao tốc Bắc-Nam, đường lăn 

sân bay, cầu vượt biển, đây sẽ là tiền đề giúp C4G có thể tiếp tục giành được các gói thầu mới 

trong giai đoạn 2023-25;  

(2) Sau đợt phát hành thành công cho cổ đông hiện hữu trong tháng 1/2022, vốn chủ sở hữu của 
C4G tại cuối quý 3/2022 đã tăng 90% so với đầu năm, giúp công ty cải thiện đáng kể năng lực 

tài chính; và  

(3) C4G đang sở hữu nhiều “của để dành” giá trị lớn tại các dự án BĐS và đang có kế hoạch 

triển khai phát triển nhằm làm tăng giá trị BĐS như dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Cầu Cau, khu 
ẩm thực sinh thái Nghi Hải, tòa nhà 29 Quang Trung (Nghệ An), tòa văn phòng 136 Lê Văn Duyệt 

(TP.HCM),.. 

2 VCG NA NA 

VCG sở hữu năng lực thi công tốt ở cả lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp và dân dụng. 

Công ty là một trong những đơn vị tham gia nhiều gói thầu nhất tại Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1 
(5 gói) và mới giành thêm 3 gói thầu lớn tại Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Chúng tôi ước tính 

tổng giá trị các hợp đồng đã ký của VCG tại Cao tốc Bắc Nam 2 giai đoạn lên tới 6.419 tỷ đồng, 
tương đương gần 1,8 lần doanh thu bình quân mảng xây lắp công ty trong 2 năm gần nhất. Việc 

đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cơ sở hạ tầng sẽ là giúp quy mô doanh thu của công ty 

được cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2023-25. 

Bên cạnh đó, theo báo cáo thường niên của công ty, VCG đang sở hữu quỹ đất lên tới gần 2.000 
ha với các dự án đang được triển khai như Cát Bà – Amatina (Hải Phòng, tổng mức đầu tư 

10.942 tỷ đồng), Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (Hà Nội), Khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài (Quảng 
Ninh), đây sẽ là động lực tăng giá cho VCG khi các dự án BĐS trên được ghi nhận kết quả kinh 

doanh. 

STT Dự án Gói thầu Giá trị (tỷ đồng) Liên danh nhận thầu

1 Bãi Vọt - Hàm Nghi 11-XL 6.044                VCG - TCT 319

11-XL 4.456                Xuân Trường - CTCP 471 - CT TNHH XD Tự Lập

12-XL 3.304                Xuân Trường - CTCP Xây dựng 368

XL-02 5.400                CTCP ĐT & XD Phương Thành - LCG

XL-01 5.300                Sơn Hải - VCG - CTCP Xây dựng 368 - CTCP 484 - CT 479

XL-01 3.939                C4G - G36 - CTCP ĐTXD Trường Sơn - CTCP 471

XL-02 3.501                TCT XD Trường Sơn - CTCP ĐTXD Trường Sơn

XL-01 3.361                TCT XD Trường Sơn - CTCP Tập đoàn Trường Thịnh - CTCP Xây dựng 368

Xl-02 3.480                Trường Thịnh - CTCP GTXD số 1 - TCT Công trình Đường sắt

XL-01 3.800                CTCP Tập đoàn Đèo Cả - HHV - CT TNHH Dacinco

XL-02 4.500                CTCP Tập đoàn Đèo Cả - HHV 

XL-03 6.400                CTCP Tập đoàn Đèo Cả - HHV - CTCP Xây dựng Đèo Cả

11-XL 3.028                TCT XD Trường Sơn 

12-XL 6.141                Sơn Hải - Phúc Lộc - Cienco 8 - Trường Thịnh - CTCP 471

12-XL 3.055                VCG - Trung Nam 18 E&C - Thuận An - CTCP 68 - CTCP Hải Đăng

11-XL 3.690                CC1 - TCT Công trình Đường sắt - SDT - Tân Hoàng Long - Thuận An

13-XL 6.241                TTL - Trung Nam 18 E&C - CTCP DTXD & XNK 168 Việt Nam - Cường Thịnh Thi - Khang Nguyên

XL-02 4.440                Trung Nam 18 E&C - CC1 - CT TNHH XD Tự Lập - CTCP Hải Đăng

XL-01 4.393                CTCP Tập đoàn Đèo Cả - TTL - Phúc Lộc - Lũng Lô - CTCP XDTM 68

XL-02 3.549                TĐ Sơn Hải - CTCP XD Tân Nam - CTCP Hải Đăng

XL-01 5.365                LCG - Phương Thành - VNCN E&C - CTCP Hải Đăng

11 Cần Thơ - Hậu Giang XL-01 7.966                TCT XD Trường Sơn - G36 - CC1 - CTCP ĐTXD VNCN E&C - CTCP XD Tân Nam

XL-02 3.835                CTCP ĐTXD VNCN E&C - CTCP ĐT & PTHT 620 - CTCP Hải Đăng - CT TNHH Thi Sơn

XL-01 7.256                Trung Nam E&C - Trung Nam 18 E&C - C4G - CTCP Hải Đăng - CT TNHH Thi Sơn

XL-03 3.334                CC1 - Hải Đăng - Vạn Cường - CTCP XD&DT 492

12 Hậu Giang - Cà Mau

8 Quy Nhơn - Chí Thạnh

9 Chí Thạnh - Vân Phong

10 Vân Phong - Nha Trang

5 Vạn Ninh - Cam Lộ

6 Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

7 Hoài Nhơn - Quy Nhơn

2 Hàm Nghi - Vũng Áng

3 Vũng Áng - Bùng

4 Bùng - Vạn Ninh
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3 HHV NA NA 

Nhờ nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Đèo Cả, HHV đang được thừa hưởng năng lực thi 

công ấn tượng, đặc biệt tại các dự án khó như hầm chui, hầm xuyên núi và đường cao tốc. Công 
ty thường xuyên thi công vượt tiến độ và đã tham gia giải cứu nhiều dự án hạ tầng giao thông 

“đắp chiếu” nhiều năm. Do đó chúng tôi tin rằng HHV sẽ có nhiều cơ hội tham gia các gói thầu 
quy mô lớn tại Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 và là tiền đề cho mảng xây lắp của công ty bứt phát 

trong giai đoạn 2023-25. 

Mảng thu phí BOT của công ty cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt trong thời gian tới nhờ (1) 

Các hoạt động kinh tế phục hồi sau Covid-19 sẽ là động lực tăng trưởng lưu lượng phương tiện 
qua trạm BOT và (2) đóng góp mới của dự án Trung Lương – Mỹ Thuận (bắt đầu thu phí từ tháng 

8/2022). Trong dài hạn HHV cũng sẽ được bổ sung nguồn thu từ các dự án Cam Lâm – Vĩnh 

Hảo, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Tân Phú - Bảo Lộc và Hữu Nghị - Chi Lăng. 
 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

 

Hình 5: Bảng so sánh các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng hạ tầng 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, DỮ LIỆU TẠI NGÀY 10/01/2023 

 

Giá hiện 

tại

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị
Vốn hóa EPS 3 năm

VND VND triệu USD Trượt 12T 2022
tăng trưởng 

kép (%)
Hiện tại 2022 Trượt 12T 2022 TTM 2022

TCTCP Xuất nhập khẩu và XD Việt Nam VCG VN 19.350     na na 401        6,9         12,5     37,0           1,4         na 22,6       24,8     5,1       11,0     

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP CC1 VN 13.900     na na 195        6,4         na 268,4         1,7         na 899,6      na (1,5)      na

CTCP ĐT Hạ tầng Giao thông Đèo Cả HHV VN 10.900     na na 143        10,6       na 123,8         0,4         na 20,5       na 4,2       na

CTCP Tập đoàn CIENCO4 C4G VN 11.300     16.900   Khả quan 108        28,2       15,4     (20,9)          1,5         1,0       13,6       14,0     5,5       8,9       

CTCP Đạt Phương DPG VN 29.950     na na 80         5,0         na 38,8           1,2         na 5,0         na 26,3     na

CTCP FECON FCN VN 10.800     na na 73         132,5      17,0     (32,2)          0,7         0,6       13,3       13,5     0,2       4,0       

CTCP Lizen LCG VN 8.610      na na 70         8,8         na 163,3         0,7         na 9,8         na 1,1       na

Tổng Công ty 36 - CTCP G36 VN 6.900      na na 30         32,5       na (3,9)           0,7         na 9,6         na 2,0       na

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP TTL VN 8.900      na na 16         38,5       na 289,5         0,7         na 21,0       na 1,7       na

CTCP Sông Đà 10 SDT VN 3.300      na na 6           na na na 0,2         na 6,4         na (0,6)      na

Trung bình 29,9       15,0     96,0           0,9         0,8       102,1      17,4     4,4       8,0       

Trung vị 10,6       15,4     38,8           0,7         0,8       13,4       14,0     1,9       8,9       

Công ty Mã CK

P/E (lần) P/B (lần) EV/EBITDA (lần) ROE (%)
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần 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. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  
Trần Khánh Hiền – Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

 

Trần Bá Trung – Chuyên viên Phân tích cao cấp 

Email: trung.tranba@vndirect.com.vn   
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Email:  
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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