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CRE mới đây đã công bố phát hành thành công 91,2
triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000
đồng/cp. Công ty cũng đã hoàn thành việc trả cổ tức
bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (tương đương 9,6 triệu cổ
phiếu) và phát hành 4,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá
10.000 đồng/cp. 

Vốn điều lệ của CRE sau khi phát hành đã tăng từ 960
tỷ đồng lên 2.016 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu tăng thêm 960 tỷ đồng - ước tính tăng
40,7% so với thời điểm Q3/2021 lên mức 3,317 tỷ đồng.

Với 960 tỷ đồng huy động thành công, CRE sẽ có
nhiều dư địa để đẩy mạnh hoạt động đầu tư thứ cấp
trong năm tới. Qua đó lợi nhuận ròng của doanh nghiệp
dự kiến tăng 58,8% vào 2022 đạt 701 tỷ VND ứng với
P/E ở mức 10.4 lần. 

Hình 4: Vốn điều lệ CRE tăng mạnh trong năm 2021

 

Trong Q3/21, thị trường bất động sản đã chứng kiến lượng giao dịch
ảm đạm ở cả TP.HCM và Hà Nội do các biện pháp giãn cách xã hội
chặt chẽ. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ
phục hồi ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát trong Q4/21. 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.

Hình 1: Giá bán căn hộ sơ cấp ở TP.HCM dự báo tăng 1% - 7% ở tất cả
các phân khúc trong 2022

Cen Land duy trì vị trí dẫn đầu thị phần môi giới bất động sản với
khoảng 14% thị phần toàn quốc (chỉ xếp sau DXS) và 40% thị phần
miền Bắc trong năm 2020 nhờ: 

Mạng lưới phân phối trải rộng khắp 3 miền Bắc Trung Nam và
hơn 700 sàn liên kết, 15.000 cộng tác viên và hơn 4.000 nhân viên
môi giới. 

Tập đối tác độc quyền và đối tác chiến lược uy tín như
Novaland, Vinhomes, Gamuda, Khang Điền… và sự hỗ trợ đắc lực
từ Cen – Invest, Cen Land có nguồn hàng phong phú, đa dạng về cả
phân khúc và chất lượng, từ các sản phẩm biệt thự liền kề, nhà phố,
chung cư từ cao cấp tới bình dân. 

Nền tảng công nghệ bán hàng hiện đại thông qua website
Cenhomes.vn nổi bật với cơ sở dữ liệu và tính năng thẩm định giá 
 bất động sản online lớn nhất Việt Nam. 

Chúng tôi ước tính thị phần của công ty sẽ tăng từ mức 14% năm
2020 lên khoảng 20% trong năm 2023.

Hình 3: Doanh thu mảng môi giới một số doanh nghiệp bất động sản
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Chúng tôi kỳ vọng hoạt động môi giới bất động sản sẽ phục hồi
mạnh mẽ từ Q4/21 nhờ các biện pháp giãn cách xã hội đã được nới
lỏng đáng kể trong cuối tháng 9/2021. Do đó, chúng tôi tin rằng
CRE sẽ tận dụng cơ hội này để tối ưu hóa số vốn mới huy động
được. 

Luận điểm tích cực bao gồm: (1) Triển vọng sáng cho mảng môi
giới bất động sản năm 2022; (2) Vị thế hàng đầu của công ty
trong ngành môi giới bất động sản giúp CRE được hưởng lợi
khi nhu cầu mua nhà hồi phục sau đại dịch; (3) Tăng vốn thành
công trong tháng 10/2021 sẽ giúp tăng khả năng tham gia vào
các dự án đầu tư thứ cấp quy mô lớn.

Tuy nhiên, với mục đích TÍCH SẢN DÀI HẠN nhà đầu tư nên chú ý
theo dõi thêm vì (1) Ngành dịch vụ môi giới có rào cản gia nhập
ngành thấp và cạnh tranh trong ngành khá cao; (2) Đặc biệt
đây là ngành có tính chu kỳ phụ thuộc vào thị trường bất động
sản chung; (3) Đại dịch kéo dài hơn dự kiến tác động tiêu cực
đến hoạt động môi giới và mở bán các dự án bất động sản. 

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 CRE, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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Bản tin đặc biệt dành cho nhà đầu tư
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NHÂM XUÂN TRƯỜNG
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
(HOSE: CRE)

TĂNG VỐN THÀNH CÔNG GIÚP TĂNG KHẢ
NĂNG THAM GIA VÀO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THỨ CẤP QUY MÔ LỚN

ĐẠI DỊCH KÉO HƠN DỰ KIẾN03

TRIỂN VỌNG SÁNG CHO MẢNG MÔI GIỚI
BẤT ĐỘNG SẢN 2022.01

ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

CRE-Triển vọng tươi sáng

CẠNH TRANH GAY GẮT TRONG NGÀNH 
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Bất động sản là 1 ngành chu kỳ trải qua 4 giai đoạn: Phục
hồi, mở rộng, siêu cung và suy thoái.

Giai đoạn 2009 – 2013: Giữa năm 2008 khủng hoảng kinh tế toàn
cầu diễn ra làm cho nền kinh tế một lần nữa lao dốc. Kéo theo chu
kỳ thoái trào của thị trường bất động sản. 

Giai đoạn 2014 – 2017: Hưởng lợi từ luật cho phép người nước
ngoài được sở hữu bất động sản tại Việt Nam và gói kích thích kinh
tế 30 nghìn tỷ hỗ trợ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ ra đời.
Thị trường bất động sản được kích thích tăng trưởng trở lại.

Giai đoạn 2018 – nay: Thị trường bất động sản có dấu hiệu chững
lại và đi xuống do: (1) chính quyền rà soát pháp lý hàng loạt dự án.
(2) chiến tranh thương mại Mỹ – Trung làm giảm tốc độ tăng trưởng
của nền kinh tế toàn cầu. (3) ảnh hưởng của dịch Covid từ năm
2020.

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp BĐS nói chung và CRE
sẽ bị giảm mạnh khi ngành bước vào suy thoái. Việc này kết hợp với
không có lợi thế cạnh tranh nổi bật sẽ cần nhà đầu tư nhanh nhạy
với thị trường.
Hình 6: Chu kỳ bất động sản Việt Nam

Nguồn: TVĐT VNDIRECT  

VỊ THẾ HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH BẤT
ĐỘNG SẢN

Nguồn: TVĐT VNDIRECT tổng hợp

RỦI RO CHU KỲ NGÀNH BẤT ĐỘNG
SẢN  

Thị trường môi giới bất động sản rất phân mảnh, gần như không
có rào cản gia nhập và rút lui. Mọi chủ thể đều có thể dễ dàng
tham gia. Thông thường, đến thời điểm sốt nóng, lao động từ các
ngành nghề khác gia nhập vào làm môi giới với tốc độ tăng
trưởng rất nhanh. Việc này khiến cho cạnh tranh trong ngành khá
gay gắt. 

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có nhiều sự lựa chọn, dễ dàng thay
đổi sàn giao dịch. Hiện tại, CRE giữ vị trí top 2 thị phần môi giới
bất động sản cả nước. Để dành được nhiều thị phần hơn, CRE
có thể phải đẩy mạnh chiến lược cạnh tranh thông qua giảm
phí môi giới bất động sản dẫn đến giảm biên lợi nhuận mảng
môi giới bất động sản.

Hình 5: Thị phần môi giới HOSE

Năm 2020, Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch COVID-19 và
các hoạt động kinh tế được khôi phục, trong khi các quốc gia công
nghiệp phát triển phải vật lộn với dịch bệnh và suy giảm kinh tế.
Tuy nhiên năm 2021, các biện pháp kiểm soát covid 19 mà nước
ta đã từng áp dụng thành công như xét nghiệm - truy vết - cách ly
đã không còn hiệu quả đối với biến chủng Delta có khả năng lây
nhiễm cao. Gần đây sự xuất hiện của chủng virus mới Omicron
tiếp tục khiến hàng loạt quốc gia áp đặt lệnh hạn chế đi lại. 

Rủi ro nền kinh tế Việt Nam không phục hồi như dự kiến trong năm
2022 có thể gây ảnh hưởng đến kỳ vọng và khả năng mua bất
động sản của người dân. Nhà đầu tư khi đầu tư vào các cổ phiếu
bất động sản nói chung và CRE nói riêng vẫn cần theo sát tiến
trình của Covid-19 để đưa ra quyết định hợp lý.

Hình 7: Số ca COVID-19 đang được điều trị tại ngày 03/12/2021
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Nguồn: vnexpress

Nguồn: TVĐT VNDIRECT Tổng hợp 

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CRE) được thành lập vào
năm 2001. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp các
dịch vụ môi giới bất động sản, nghiên cứu và tư vấn marketing cho
các dự án bất động sản. CRE đã phát triển mạng lưới bán hàng
trải dài từ Bắc vào Nam hơn 700 sàn liên kết và 15.000 cộng tác
viên. Bên cạnh đó, Công ty sở hữu vận hành website
Cenhomes.vn cho phép mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng
một cách nhanh chóng thông qua việc kết nối và tăng tương tác
giữa chủ đầu tư – đơn vị phân phối– khách hàng, đặc biệt, nhiều
bước giao dịch được tự động hoá và trực tuyến.

Hình 2: Giá bán căn hộ sơ cấp ở Hà Nội dự bán tăng 5% - 7%, riêng
phân khúc hạng sang thiết lập mức giá mới


