
Dòng tiền dồi dào từ các dự án hạ tầng như cao tốc Trung
Lương - Mỹ Thuận và xa lộ Hà Nội: Dự án cao tốc Trung Lương -
Mỹ Thuận dự kiến thu phí từ Q2.2022 và tạo ra doanh thu 1.200 tỷ
đồng mỗi năm. Dự án Xa lộ Hà Nội đã được phép thu phí từ quý
1.4.2021 và dự kiến thu phí trong 17.75 năm, ước tính đạt doanh
thu 1000 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, các dự án hiện tại đã đóng góp
khoảng 800 tỷ đồng mỗi năm.

Lợi nhuận tiềm năng từ các dự án bất động sản: Công ty sở hữu
quỹ đất lớn (khoảng 250 ha) tại khu vực miền Nam. Năm 2022, CII
sẽ bắt đầu cho thuê các khu văn phòng và bàn giao các khu dân cư
của tòa nhà tích hợp Bình Thạnh. Ngoài ra, các dự án tại khu vực
Thủ Thiêm với tổng diện tích 6.5ha, có thể ghi nhận trong 4 năm tới
kỳ vọng mang lại doanh thu dự kiến khoảng 13 nghìn tỷ đồng.

Thu nhập ổn định lâu dài từ mảng hạ tầng nước: SII (một công ty
con của CII) sở hữu 7 nhà máy xử lý nước, trong đó 3 nhà máy đã
mang lại lợi nhuận và 4 nhà máy đang phát triển với tổng công suất
xử lý nước đạt 698 nghìn m3 nước/ngày và khả năng phân phối 168
nghìn m3/ngày. Các nhà máy có vị trí chiến lược tập trung vào các
khu vực đã và đang phát triển: Gia Lai, Đà Lạt, Tp HCM. SII sẽ
được hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng đến từ khu dân cư và khu công
nghiệp. Mảng kinh doanh này được định giá cao do dòng tiền ổn
định và có tính độc quyền.

LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 dự báo đạt 415 tỷ đồng (+8.5 lần
yoy) nhờ đóng góp từ hoạt động thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ
Thuận và dự án tòa nhà tích hợp Bình Thạnh, ứng với P/E mức 30.5
lần.

Điểm tiêu cực: 

Tình hình đòn bẩy cao: Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu
thuần của CII giảm 25% đạt 2.2 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau
lợi ích CĐTS giảm mạnh 88% yoy đạt 34 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm
mạnh chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 18.8% yoy trong bối cảnh vị
thế đòn bẩy tài chính hiện tại của CII cao. Tính đến cuối quý 3/2021,
tổng dư nợ của CII đạt 17.6 nghìn tỷ đồng (+6.5% yoy) và tỷ lệ nợ
ròng/vốn chủ sở hữu là 2.3 lần.

Hình 4: Đòn bẩy (nợ vay ngắn dài hạn/Vốn CSH) và tỷ lệ hàng tồn kho
của CII
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Công ty có một số cổ đông là các tổ chức lớn trong và nước ngoài,
bao gồm Amersham Industries Limited (Dragon Capital), Quỹ VIAC
(No.1) Limited Partnership (Singapore), và HFIC (Cty đầu tài chính
nhà nước TP HCM). Các cổ đông lớn cử người đại diện tham gia
HĐQT của công ty giúp CII vận hành có hiệu quả. Bên cạnh các
định chế tài chính, các công ty lớn như Metro Pacific Tollways
Corporation - MPTC (công ty xây dựng cơ sở hạ tầng hàng đầu Phi-
líp-pin) và Manila Water (một trong những công ty cung cấp nước
sạch lớn nhất Phi-líp-pin) cùng tham gia vào ban điều hành và quản
lý doanh nghiệp của CII.

Đội ngũ quản lý giỏi và giàu kinh nghiệm của công ty bao gồm các
chuyên gia trong và ngoài nước. Hầu hết các thành viên trong ban
lãnh đạo đều có hơn 20 năm kinh nghiệm, và hơn 10 năm gắn bó
với CII.

Điểm tiêu cực: 

Cổ đông ngoại bán cổ phiếu khi giá tăng: Trong bối cảnh giá cổ
phiếu CII liên tục lập đỉnh lịch sử, VIAC (No.1) Limited Partnership
đến từ Singapore đăng ký bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu trong khoảng
thời gian 4/1 - 2/2/2022 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa
thuận. Nếu giao dịch thành công, VIAC sẽ giảm số lượng cổ phiếu
nắm giữ từ 17,2 triệu cổ phiếu (7,2%) xuống 11,7 triệu cổ phiếu
(4,89%) và rời ghế cổ đông lớn của CII. Trước đó, từ ngày 15/11
đến 29/11, tổ chức này đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu CII và mới đây,
từ ngày 2/12 đến 20/12, tiếp tục bán 5,5 triệu cổ phiếu.

Hình 2: Cơ cấu sở hữu của CII

Các nút thắt trong đầu tư công sẽ được triển khai vào năm
2022: Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư thực hiện
toàn xã hội 12 tháng của năm 2021 đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng
Chính phủ giao (thấp hơn mức 82,66% cùng kỳ của năm 2020);
Dưới áp lực của dịch COVID-19 tác động lên tăng trưởng kinh tế,
chúng tôi tin rằng giá trị giải ngân đầu tư công sẽ có sự cải thiện rõ
rệt đáng kể trong năm 2022 nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng. 

Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng đường bộ tại Việt Nam vẫn còn
rất lớn. Tổng mức đầu tư công được Quốc hội phê duyệt cho giai
đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng, tăng 44% so với giai đoạn
2016-2020. Trong giai đoạn từ 2000- 2020, Việt Nam chỉ xây được
1.200km đường bộ cao tốc. Trong khi đó, theo Quy hoạch mạng
lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 sẽ tăng thêm 3.841 km. Giai đoạn
2030-2050 sẽ tăng thêm 5.000 km, tổng chiều dài cao tốc là
9.014km.

Sang năm 2022, thị trường bất động sản nhà ở sẽ bứt phá, dựa
trên ba động lực: (1) nguồn cầu được thúc đẩy mạnh mẽ bởi thị
trường phục hồi trên diện rộng trong 2022; (2) lãi suất vay mua nhà
thấp củng cố quyết định mua nhà; và (3) nguồn cung mới hồi phục
ấn tượng nhờ nới lỏng pháp lý.

Điểm tiêu cực: 

(1) Quy hoạch thay đổi khiến lưu lượng xe qua trạm BOT giảm;  (2)
Nhà nước chậm quyết toán, thời gian tăng thu phí không đúng kế
hoạch khiến chi phí doanh nghiệp tăng và vỡ phương án tài chính

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng và GDP

Được thành lập là một công ty đầu tư với mục đích xã hội hóa việc
đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị tại TP.HCM và sau nhiều lần tái
cơ cấu, CII hiện đang hoạt động trên 4 mảng chính: (i) Phát triển
cầu và đường; (ii) Xây dựng; (iii) Đầu tư bất động sản; và (iv) cơ sở
hạ tầng cấp nước. Mỗi mảng được quản lý riêng rẽ, tách biệt bởi
các công ty con: mảng phát triển cầu đường được quản lý bởi công
ty cổ phần CII B&R (HOSE: LGC), mảng xây dựng quản lý bởi CII
E&C (HOSE: CEE), mảng BĐS quản lý bởi NBB (HOSE: NBB) và
KBTT (chưa niêm yết), còn mảng hạ tầng nước quản lý bởi SII
(HOSE: SII)

Mô hình kinh doanh của CII sau tái cơ cấu đã đi đúng hướng và
dần tạo sự ổn định, bắt đầu mang lại những kết quả khả quan, bao
gồm việc hoàn tất nhanh chóng việc đầu tư dự án BOT và vận
hành hiệu quả trạm thu phí, tăng tỷ trọng đóng góp của mảng bất
động sản trong tổng doanh thu của công ty. Động lực tăng trưởng
chính của doanh nghiệp trong tương lai bao gồm: (1) Dòng tiền
dồi dào đến từ các dự án hạ tầng lớn; (2) Lợi nhuận tiềm năng
từ các dự án bất động sản; (3) Thu nhập ổn định lâu dài từ
mảng hạ tầng nước.

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 Cổ
phiếu CII hiện PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu đã tăng
195% trong vòng 3 tháng qua. Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn
còn diễn biến phức tạp, chưa biết khi nào mới kết thúc thì hoạt
động kinh doanh của các doanh nghiệp BOT và bất động sản sẽ
tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt trong bối cảnh vị thế
đòn bẩy tài chính của CII đang ở mức cao.

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 CII, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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Nguồn: Báo cáo tài chính công ty

CII là công ty tư nhân lớn và có uy tín trong lĩnh vực phát
triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Trong năm 2015, CII đã tái cấu
trúc thành công sang mô hình CII Holdings, tập trung vào 4 mảng
kinh doanh chính: (i) Phát triển cầu và đường; (ii) Xây dựng; (iii)
Đầu tư bất động sản; và (iv) cơ sở hạ tầng cấp nước. 

Đầu tư vào lĩnh vực cầu đường tạo ra nguồn thu ổn định từ các
trạm thu phí, tạo tiền đề vững chắc giúp CII mở rộng các mảng
nước và bất động sản. 

Uy tín với cơ quan nhà nước và mô hình liên kết dọc hỗ trợ
CII thực hiện các dự án với chi phí cạnh tranh. Mối quan hệ tốt
với cơ quan nhà nước giúp CII thuận lợi đàm phán các hợp đồng
đầu tư cơ sở hạ tầng tốt và có tỷ lệ IRR đảm bảo. Ngoài ra, các
công ty con thuộc mảng xây dựng và dịch vụ giúp giảm đáng kể
chi phí cho CII; qua đó giúp nâng cao khả năng cạnh tranh trúng
thầu của mình.

Hình 3: So sánh quy mô Doanh thu và Tổng tài sản với các doanh
nghiệp cùng ngành


