
Năm 2021, HDG ghi nhận doanh thu đạt 3.841 tỷ đồng (-23% yoy) và
LNST đạt 1.090 tỷ đồng (+13% yoy, EPS = 5.7 nghìn đồng). KQKD
này chủ yếu nhờ vào việc bàn giao 80 căn hộ tại dự án BĐS Charm
Villas tại Hà Nội và các căn còn lại tại Hado Centosa, TP. HCM. Ngoài
ra, HDG đã đưa vào vận hành thành công 3 nhà máy điện: nhà máy
điện gió 7A và nhà máy Thủy điện Sông Tranh 4 và Đak Mi 2 khiến
doanh thu từ mảng năng lượng tăng gấp đôi (lợi nhuận gộp từ mảng
năng lượng cao hơn BĐS).

Hiện tại, các dự án BĐS công ty đang triển khai đều có tiềm năng sinh
lời cao, đảm bảo cho doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong các
năm tới. Trong giai đoạn 2022-2023, Hà Đô sẽ tập trung triển khai các
dự án Charm Villas, Green Lane và dự án Minh Long.

Dự án Hado Charm Villas: Dự án nằm ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Tổng quy mô của dự án là 526 căn nhà liền kề, shophouse, biệt thự.
Dự án đã được bán 152 sản phẩm vào giai đoạn 2007 – 2009. Trong
2 đợt mở bán năm 2021, HDG đã bán thành công khoảng 170 căn. Số
lượng sản phẩm còn lại khoảng 200 căn dự kiến sẽ bán hết và ghi
nhận doanh thu trong năm 2022. Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu
đạt 4,5 nghìn tỷ đồng và LNST đạt 2,5 nghìn tỷ đồng cho dự án Charm
Villas

Dự án Green Lane: Dự án nằm tại phía Nam của TP HCM với 3 toà
chung cư gồm 1,231 căn hộ. Toàn bộ dự án là đất sạch, hiện dự án
đang trong quá trình hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Dự án dự
kiến sẽ được khởi công vào đầu năm 2022 và mở bán vào quý
4/2022, ước tính mang lại cho HDG khoảng 2,625 tỷ VND doanh thu
và 650 tỷ LNTT. 

Dự án Minh Long: Dự án nằm tại Thủ Đức, TP HCM với 3 toà chung
cư và 80 căn liền kề. Dự án hiện đã có quy hoạch 1/2000 điều chỉnh,
dự kiến sẽ có chấp thuận quy hoạch 1/500 vào quý 2/2022 để mở bán
vào Quý 3/2022. Dự án ước tính mang lại cho HDG khoảng 2,776 tỷ
VND doanh thu và 725 tỷ LNTT.

Thành công từ mảng Năng lượng là động lực phát triển trong dài
hạn của Tập đoàn: Tháng 9/2021, nhà máy thủy điện Sông Tranh 4,
Đăk Mi 2 và nhà máy điện gió 7A chính thức đi vào vận hành thương
mại góp phần tăng tổng công suất phát điện lên 2.3 lần đạt 462 MW.
Dự án điện gió 7A đã hoàn tất vận hành với công suất 50MW trước
1/11/2021, đủ điều kiện được hưởng giá FIT ưu đãi cho điện gió trên
bờ là 8.5 cent/kWh trong suốt vòng đời của dự án. Công ty đặt mục
tiêu đạt quy mô công suất phát điện 1GW vào năm 2025.

Dự báo sản lượng điện cả năm 2022 của công ty đạt 1,430 triệu kWh,
doanh thu đạt 1,910 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 1,200 tỷ đồng - tăng
30% so với 2021.

Dự báo LNST 2022 đạt 1,650 tỷ đồng (+51% yoy, EPS = 8.1 nghìn
đồng) - tương đương P/E ở mức 8.7 lần.

Điểm tiêu cực: 

Rủi ro liên quan đến pháp lý dự án: Việc chậm triển khai các dự án
sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền của doanh nghiệp

Hình 4: Danh sách các nhà máy điện của HDG
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Tiền thân là một đơn vị xây dựng thuộc viện kỹ thuật quân sự của
Bộ Quốc phòng, thành lập năm 1992, HDG được cổ phần hóa năm
2004 và niêm yết trên sàn HOSE năm 2010, với hoạt động chính là
xây dựng các dự án của Bộ Quốc phòng và các dự án thuộc ngân
sách các tỉnh/thành. Với sự gắn kết với Bộ Quốc phòng, công ty có
lợi thế lớn khi được ưu tiên tiếp cận phần đất không còn được sử
dụng phục vụ cho mục đích quân sự. HDG đã tích lũy được quỹ đất
lớn với chi phí thấp và mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều
loại hình phát triển BĐS khác nhau, bao gồm nhà ở, văn phòng cho
thuê, khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Công ty cũng đầu tư vào mảng
năng lượng nhằm tạo ra nguồn thu nhập vững chắc để bù đắp lại
cho sự thiếu ổn định của hoạt động phát triển dự án BĐS.

Chủ tịch HĐQT- Ông Nguyễn Trọng Thông đã có hơn 30 năm làm
việc và cống hiến cho sự lớn mạnh của Tập đoàn Hà Đô. Ông đã
được phong hàm Đại tá và được trao danh Huân chương Lao động
Hạng nhất. 

Chiếm phần lớn sở hữu HDG với 33% thuộc về chủ tịch HĐQT –
Ông Nguyễn Trọng Thông, đứng thứ 2 là thành viên HĐQT Ông
Nguyễn Văn Tô với hơn 8.4% cổ phần,  còn lại thuộc về các quỹ
ngoại & các công ty chứng khoán (Bản Việt năm giữ 6.35%). Chỉ
tính sở hữu của BLĐ công ty đã chiếm 42% cổ phần là một tín hiệu
tích cực khi giá trị công ty tạo ra gắn liền với lợi ích của BLĐ từ đó
sẽ thúc đẩy sức hiệu quả làm việc của BLĐ để mang lại giá trị cao
nhất cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức: trong những năm gần
đây, doanh nghiệp luôn chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%. 

Hình 3: Cơ cấu sở hữu của HDG

HDG là công ty có nền tảng hoạt động vững chắc với hai mảng kinh
doanh chính tạo ra nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định: (1) Phát
triển các dự án Bất Động Sản (2) Kinh doanh điện trong đó đẩy
mạnh mảng năng lượng tái tạo.

Kỳ vọng 2022, mức tiêu thụ điện trong nước sẽ phục hồi. Theo
Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT), tiêu thụ điện của Việt Nam sẽ
tăng trưởng kép 8,1% trong giai đoạn 2021 – 2030. 

Sự bùng nổ của năng lượng tái tạo: Công suất điện NLTT của cả
nước đã tăng từ 5,5% tổng công suất năm 2015 lên gấp 4 lần vào
năm 2020. Theo Quy hoạch điện 8, Việt Nam khuyến khích phát
triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo (ngoài thủy điện). Nâng tỉ trọng
NLTT trong tổng công suất điện dự kiến tăng từ 27% trong năm
2021 lên 29% trong năm 2025 và hơn 40% trong năm 2045. Điều
này là do (1) tiềm năng thủy điện của Việt Nam gần như đã được
khai thác hết, và (2) sự phụ thuộc vào nhiệt điện khí và than có tác
động tiêu cực đến môi trường trong khi việc ngày càng phụ thuộc
vào nguyên liệu nhập khẩu có ảnh hưởng không tốt tới ổn định kinh
tế vĩ mô và an ninh năng lượng quốc gia.

Điện gió: Theo định hướng trong QHĐ8, điện gió sẽ đạt mức tăng
trưởng kép 78% trong giai đoạn 2020-25 từ 630MW lên 11.320MW
và nâng lên mức 60.160MW vào năm 2045, chiếm tỷ trọng lớn nhất
trong tổng công suất điện NLTT và là nguồn điện lớn thứ hai của
Việt Nam (chiếm 22% tổng công suất điện toàn quốc

Vĩ mô thúc đẩy thị trường bất động sản nhà ở: (1) Tăng trưởng
tầng lớp trung lưu ở Việt Nam thúc đẩy nhu cầu nhà ở; (2) Nguồn
cung mới trên thị trường được cải thiện trong năm 2021, (3) Môi
trường lãi suất thấp thúc đẩy thị trường BĐS
 
Điểm tiêu cực:

Chu kỳ El Nino và tình hình thủy văn ảnh hưởng đến hoạt động của
các nhà máy thủy điện.

Hình 1: Công suất các loại hình nguồn điện dự kiến

Niêm yết trên sàn HOSE năm 2010, HDG có chiến lược phát
triển trong 2 lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản và điện
năng lượng điện. Đối với kinh doanh BĐS, HDG hiện có trên 10
dự án, chủ yếu tập trung vào phân khúc trung bình – cao cấp tại
Hà Nội và Tp.HCM. Công ty cũng đầu tư vào các nhà máy điện
năng lượng nhằm tạo ra nguồn thu nhập vững chắc trong dài
hạn

Được thành lập vào năm 1990 với tư cách là một công ty xây
dựng trực thuộc Bộ Quốc phòng, HDG hiện là chủ đầu tư bất động
sản tại Hà Nội và TP.HCM và nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực năng
lượng tái tạo của Việt Nam với 314 MW thủy điện, 82 MW điện
mặt trời và 50 MW điện gió (tính đến cuối năm 2021). Điểm nhấn
đầu tư của doanh nghiệp bao gồm: (1) Sau nhiều năm vướng
mắc về thủ tục pháp lý, gần đây nhiều dự án BĐS của HDG
được tái khởi động trở lại; (2) Thành công từ mảng Năng
lượng là động lực phát triển trong dài hạn.

Sử dụng mô hình phân tích về 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô và ngành,
(Moat) Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và
Động lực tăng giá (Margin of Safety), chúng tôi cho rằng HDG là
1 cổ phiếu phù hợp cho những nhà đầu tư trung và dài hạn khi các
yếu tố cơ bản của cổ phiếu này khá tốt. Trong dài hạn HDG sẽ là
một cổ phiếu hấp dẫn để đầu tư khi mở rộng được quỹ đất nhờ
dòng tiền mạnh mẽ từ các dự án đang triển khai. Mảng năng
lượng còn nhiều tiềm năng tăng trưởng khi công ty đặt mục tiêu
quy mô công suất phát điện đạt 1GW vào năm 2025.

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 HDG, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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HDG là một chủ đầu tư uy tín với quỹ đất sạch tương đối tốt.
Các dự án đã triển khai của Hà Đô đều ghi nhận kết quả bán hàng
tích cực khi bán hết trong vòng một năm kể từ khi mở bán. Tiến
độ xây dựng và bàn giao căn hộ cho khách hàng được đảm bảo
sát với kế hoạch. Công ty đã phát triển và hoàn tất 15 dự án
trong quá trình 19 năm hoạt động trong lĩnh vực này, tập
trung chủ yếu vào loại hình khu đô thị, biệt thự liền kề chung
cư quy mô nhỏ (dưới 1.000 căn hộ), hướng đến phân khúc
khách hàng trung và cao cấp.

HDG hiện đang sở hữu quỹ đất sạch khoảng 123 ha, chủ yếu nằm
tại Hà Nội và TP HCM. Công ty có kế hoạch thâu tóm thêm quỹ
đất quy mô 320 ha. Trong đó, HDG đang đàm phán để hoàn tất
việc mua lại 125 ha đất ở phía Tây Hà Nội trong quý 1/2022 với
chi phí sơ bộ đạt khoảng 1 nghìn tỷ đồng và biên lợi nhuận ròng
tối thiểu dự kiến nằm trong khoảng 18%-20%. HDG đặt mục tiêu
mở bán các dự án trên quỹ đất mới này trong giai đoạn 2024-
2025.

Mảng năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định
dòng tiền và góp phần tăng doanh thu cũng như lợi nhuận bền
vững cho HDG trong dài hạn. Trong số các công ty niêm yết hoạt
động trong ngành năng lượng, HDG sở hữu một trong những
danh mục đầu tư khá đa dạng và hiệu quả bao gồm cả 3 nguồn
năng lượng tái tạo: nhiệt điện, điện mặt trời và điện gió.

Doanh thu từ mảng điện tuy chỉ đóng góp 33% nhưng lại
đóng góp từ 40% trong cơ cấu lợi nhuận gộp. Tỷ suất lợi
nhuận gộp biên mảng điện lên đến hơn 70% trong 5 năm vừa
qua đã chứng tỏ được sự chuyển hướng chiến lược kinh
doanh HDG là đúng đắn.  

Hình 2: Quỹ đất của Hà Đô


