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TẬP ĐOÀN CIENCO 4 (CIENCO4)  

Giá OTC  Giá hợp lý Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND15.570 VND14.390 11,5% (*) N/A Công nghiệp 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
N/A    N/A    N/A   

 
 

 

 
 

 
 

  

Cienco4, tập đoàn xây dựng hạ tầng hàng đầu, dự kiến sẽ niêm yết 
lên sàn chứng khoán vào Q4/2018. Doanh nghiệp đang gặp khó 
khăn do nhà nước cắt giảm đầu tư vào các dự án hạ tầng và sự 
tham gia của Cienco4 vào các dự án PPP (Hợp tác công tư) gặp 
phải vướng mắc về pháp lý cũng như thách thức trong vận hành.  

Tổng doanh thu liên tục giảm trong những năm gần đây và theo 
chúng tôi sẽ tiếp tục giảm trong 5 năm tới. Mảng xây dựng hạ tầng 
của Cienco4 chiếm khoảng 80-90% tổng doanh thu. Mảng này sụt giảm 
mạnh trong 3 năm gần đây với mức tăng trưởng kép doanh thu -
15,8%/năm. Chúng tôi cho rằng doanh thu từ xây dựng hạ tầng, mảng 
đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu, sẽ tiếp tục giảm 5% yoy trong 
giai đoạn 2018-22. Tuy nhiên, theo chúng tôi, các nguồn doanh thu mới 
từ dịch vụ thu phí đường bộ và bất động sản sẽ giúp cho tổng doanh thu 
chỉ còn giảm khoảng 3% yoy trong giai đoạn 2018-22F.  

Tỷ suất lợi nhuận gộp (LNG) sẽ cải thiện trong 2018-22F. Cienco4 
đang đẩy mạnh doanh thu thu phí trong khi giảm tỷ trọng mảng xây dựng. 
Ngoài ra, chúng tôi cho rằng Cienco4 sẽ ghi nhận lớn doanh thu bất 
động sản trong năm 2019F. Biên LNG của mảng thu phí đường bộ và 
bất động sản lần lượt dao động từ 35% đến 75% và từ 25% đến 80%, 
trong khi biên LNG mảng xây dựng hạ tầng của Cienco4 lại nằm quanh 
mức từ 4,1% đến 6,3%. Chúng tôi ước tính biên LNG sẽ tăng lên và đạt 
15,7% vào năm 2022F (Biên LNG năm 2017: 12,6%). 

Chúng tôi định giá cổ phiếu Cienco4 ở mức 14.390 đồng/cp. Chúng 
tôi sử dụng phương pháp Tổng Các Giá Trị Thành Phần (SOTP), định 
giá riêng biệt từng mảng kinh doanh của Cienco4, với phương pháp định 
giá so sánh cho mảng xây dựng hạ tầng và phương pháp DCF cho a) 
dòng tiền từ mảng BĐS với quỹ đất khoảng 40ha tại tỉnh Nghệ An (gần 
Quốc lộ 48); và b) mảng thu phí đường bộ. 

Động lực tăng giá bao gồm 1) trúng thầu các đại dự án mới, và 2) lưu 
lượng giao thông trong các dự án BOT cao hơn dự kiến.  

Rủi ro giảm giá bao gồm 1) lãi suất tăng, 2) tốc độ tăng trưởng doanh 
thu xây dựng hạ tầng và lưu lượng giao thông trong các dự án BOT thấp 
hơn dự kiến, 3) biểu tình công khai phản đối trạm thu phí BOT của 
Cienco4, 4) không thể thực hiện tốt dự án BĐS do kinh nghiệm còn hạn 
chế, và 5) không trúng thầu dự án BOT Diễn Châu – Bãi Vọt. 

(*) Tỷ suất cổ tức dựa trên kế hoạch chi trả cổ tức của doanh nghiệp năm 
2018.  
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Động lực tăng giá 

 Đóng góp của mảng thu phí đường bộ tăng  

 Trúng thầu các đại dự án mới 

 

 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Thị giá vốn (tỷ VND) 1.557 

SL CP đang lưu hành (tr) 100 

Free float (%) 36 

P/E (lần) 11,8 

EV/EBITDA (lần) 11,6 

 

Cơ cấu cổ đông 

CTCP Xây dựng Dũng Hưng 21.0% 

Tập đoàn VPA  21.0% 

Công ty TNHH Nhật Minh  14.0% 

Cổ đông nội bộ 8.0% 

Khác 36.0% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-16A 12-17A 12-18E 12-19E

Doanh thu thuần (tỷ) 5.030 4.049 4.020 4.341

Tăng trưởng DT thuần (18,2%) (19,5%) (0,7%) 8,0%

Biên lợi nhuận gộp 10,9% 12,6% 12,3% 14,2%

Biên EBITDA 12,3% 13,5% 12,9% 15,9%

LN ròng (tỷ) 168 133 107 247

Tăng trưởng LN ròng 117,3% (20,7%) (19,5%) 130,5%

Tăng trưởng LN cốt lõi 117,3% (20,7%) (19,5%) 130,5%

EPS cơ bản 2.549 1.551 1.073 2.474

EPS điều chỉnh 2.549 1.551 1.073 2.474

BVPS 15.728 11.022 11.217 12.557

ROAE 17,1% 11,9% 9,7% 20,8%
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Thành lập vào năm 1962, Cienco4 là một doanh nghiệp xây dựng hạ 
tầng với 57 năm kinh nghiệm tại Việt Nam. Doanh nghiệp có bề dày 
về lịch sử phát triển và đã thực hiện nhiều dự án xuyên suốt quá trình 
phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Vào năm 2014, Chính phủ Việt 
Nam đã thoái vốn toàn bộ và Cienco4 trở thành CTCP. Cơ cấu cổ 
đông hiện tại của doanh nghiệp khá tập trung. Hơn 2/3 số cổ phần 
được sở hữu bởi 3 công ty (CTCP Xây dựng Dũng Hưng, Tập đoàn 
VPA và Công ty TNHH Nhật Minh) và một số cá nhân liên quan đến 
ban lãnh đạo. Theo Cienco4, doanh nghiệp dự kiến sẽ niêm yết cổ 
phiếu lên sàn chứng khoán vào Q4/2018.  

Cienco4 chuyên về xây dựng hạ tầng, nhưng hiện tại doanh nghiệp 
cũng mở rộng sang mảng dịch vụ thu phí đường bộ và phát triển bất 
động sản. So với các doanh nghiệp khác trong mảng xây dựng hạ 
tầng và thu phí đường bộ tại Việt Nam, tỷ trọng doanh thu mảng xây 
dựng trong tổng doanh thu của Cienco4 đạt cao nhất. Do mảng xây 
dựng có biên lợi nhuận thấp hơn mảng thu phí đường bộ nên biên lợi 
nhuận ròng của Cienco4 khá thấp mặc dù có quy mô vượt trội. 

Hình 1: Doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và tăng trưởng của 
Cienco4 so với ngành 

 

Hình 2: Cấu trúc tài sản năm 2017 của Cienco4 so với ngành 

 

 

 

   Nguồn: VND RESEARCH 
 

   Nguồn: VND RESEARCH, CIENCO4 
 

Hình 3: Cấu trúc doanh thu trong năm 2017 của Cienco4 so 
với ngành 

 

Hình 4: Mối quan hệ ngược chiều giữa ROE và % DT mảng 
xây dựng/Tổng DT (2013-17) 

 

 

 

   Nguồn: VND RESEARCH, CIENCO4, BÁO CÁO CÔNG TY 
 

Nguồn: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

   Chú ý: dữ liệu thu thập từ CII, CTI, HTI và HUT 
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Tổng doanh thu liên tục giảm trong những năm gần đây. Trong ba 
năm vừa qua, doanh thu giảm mạnh với tăng trưởng kép -18,8%/năm. 
Chúng tôi cho rằng có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm 
này. Mảng xây dựng hạ tầng của Cienco4 chiếm khoảng 80-90% tổng 
doanh thu và mảng này đã sụt giảm mạnh trong ba năm gần đây với 
tăng trưởng kép -15,8%/năm. Theo Báo cáo Thường niên của 
Cienco4, doanh nghiệp cũng đã cắt giảm số lượng nguyên vật liệu bán 
cho nhà thầu phụ trong các dự án, do chính quyền địa phương yêu 
cầu Cienco4 và nhà thầu phụ phải sử dụng nguồn cung theo chỉ định.  

Hình 5: Tương quan giữa tăng trưởng giá trị ngành XD hạ 
tầng VN và tăng trưởng DT Cienco4 

 Hình 6: Đóng góp của mảng xây dựng hạ tầng vào doanh thu 
của Cienco4 vẫn còn rất cao  

 

 

 
   Nguồn: VND RESEARCH, CIENCO4, GSO     Nguồn: VND RESEARCH, CIENCO4 

Lĩnh vực xây dựng hạ tầng tại Việt Nam đang phát triển, nhưng 
điều này vẫn không thể giúp cho Cienco4 tăng trưởng. Từ năm 
2012 đến 2017, trong khi giá trị xây dựng hạ tầng của Việt Nam tăng 
nhanh chóng (tăng trưởng kép 7,0% yoy), thì doanh thu của Cienco4 
lại giảm đáng kể (tăng trưởng kép -12% yoy). Chúng tôi nhận thấy từ 
sau cổ phần hóa và cựu TGĐ Lê Ngọc Hoa rời khỏi Cienco4 vào năm 
2014 (để đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An), doanh 
thu của công ty bắt đầu giảm. Chúng tôi cho rằng trong thời gian 
đương nhiệm TGĐ, ông Hoa đã có thể mang về nhiều dự án hơn cho 
Cienco4 nhờ các mối quan hệ tốt với cấp chính quyền vì khi đó các 
nhà thầu được chỉ định trực tiếp cho từng dự án bởi chính quyền địa 
phương. Trong những năm gần đây, các nhà thầu phải nộp hồ sơ dự 
thầu cho dự án mới. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn có thể 
đảm bảo các nhà thầu ưa thích của họ trúng thầu bằng cách đưa ra 
các quy định mà chỉ có các nhà thầu này đáp ứng được.   

Những khó khăn của Cienco4 đã từng xảy ra với các doanh 
nghiệp Cienco khác. Trước đây, nhóm Cienco là các doanh nghiệp 
xây dựng hạ tầng dẫn đầu tại Việt Nam, tuy nhiên điều này đã thay đổi 
sau khi cổ phần hóa với hàng loạt doanh nghiệp Cienco có KQKD sụt 
giảm. Ban lãnh đạo của Cienco1 thừa nhận sau khi cổ phần hóa các 
doanh nghiệp Cienco thuộc sở hữu nhà nước vào năm 2014, nhiều 
doanh nghiệp đã không thể vượt qua cạnh tranh khốc liệt trên thị 
trường.  
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Hình 7: Trạm BOT Yên Lệnh – Vực Vòng 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 

Hình 8: Trạm BOT Bến Thủy – Hà Tĩnh 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 
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Tổng giám đốc của Cienco8 gần đây cho biết việc giảm đầu tư công 
khiến cho số lượng các dự án lớn do chính phủ tài trợ giảm xuống. 
Ông cũng đề cập đến nhiều vấn đề gần đây với các hợp đồng Xây 
dựng – Vận hành – Chuyển giao1 (BOT). Nhiều công ty Cienco hiện 
đang lún sâu vào nợ vay ngân hàng và phải bán các công ty con để 
giải quyết vấn đề (Cienco8 đã bán 7 trong số 13 công ty con). Khó 
khăn về tài chính cũng khiến cho họ không đấu thầu thành công nhiều 
hợp đồng (Ban lãnh đạo của Cienco5 đã thừa nhận khoản nợ quá lớn 
làm cho họ không thể đưa ra giá thầu cạnh tranh và thậm chí không 
thể đáp ứng yêu cầu về tài chính theo quy định). 

Mảng thu phí đường bộ đóng vai trò quan trọng trong triển vọng 
của Cienco4 kể từ năm 2018 trở đi…  

Bởi vì nguồn vốn đầu tư từ tư nhân ngày càng cần thiết cho nhu cầu 
xây dựng hạ tầng tại Việt Nam, Cienco4 cũng như nhiều doanh nghiệp 
hạ tầng khác, phải đầu tư vào các hợp đồng PPP. Hiện tại, Cienco4 
đang vận hành 4 dự án BOT và lên kế hoạch triển khai xây dựng một 
dự án BOT khác (Diễn Châu – Bãi Vọt) sau năm 2019. Chúng tôi cho 
rằng doanh thu thu phí từ các dự án BOT của Cienco4 sẽ tăng lên 
ngay cả khi doanh thu xây dựng giảm xuống, dẫn đến sự thay đổi lớn 
về cơ cấu doanh thu.  

Hình 10: Danh mục các dự án thu phí BOT hiện tại của Cienco4 

 
   Nguồn: VND RESEARCH, CIENCO4  

Chú ý: Do có biểu tình nên BOT Thái Nguyên chỉ đang vận hành 50% công suất hoạt động trong năm 2018 

…nhưng các dự án BOT đang phải đối mặt với một số trở ngại. 
Mặc dù các dự án BOT có thể tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư và cải 
thiện chất lượng cơ sở hạ tầng của Việt Nam mà không cần nhiều đến 
các khoản tài trợ công, các nhà đầu tư dự án BOT vẫn gặp nhiều khó 
khăn và rủi ro nhất định. Theo Bộ Xây dựng Việt Nam, các vấn đề 
chính khi đầu tư vào dự án BOT bao gồm 1) luật pháp và các chính 
sách cho dự án BOT vẫn đang được hoàn thiện và dự kiến sẽ có thay 
đổi; và 2) chính quyền địa phương gây khó dễ cho nhà đầu tư vì họ 
can thiệp sâu vào hoạt động và cấu trúc tài chính của các dự án BOT.  

Tuy nhiên, theo chúng tôi, vấn đề đáng lo ngại nhất là các cuộc biểu 
tình công khai. Thực tế, trong những năm gần đây, có nhiều cuộc biểu 
tình lớn trên khắp Việt Nam nhằm phản đối các trạm BOT và ba trong 
tổng số bốn trạm BOT của Cienco4 đã từng bị biểu tình. Vào tháng 
1/2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng có hai nguyên nhân 
dẫn đến các sự việc này: mức thu phí quá cao và vị trí đặt các trạm 
BOT không phù hợp. Vì vậy, dự án BOT tại Thái Nguyên đã chỉ vận 

                                                      
1 BOT (Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao) là một lọai hợp đồng xây dựng một dự án cơ sở hạ tầng 
giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và một nhà đầu tư. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, nhà 
đầu tư có quyền vận hành trạm thu phí trong một khoảng thời gian nhất định. Cuối cùng, chủ đầu tư 
chuyển giao cho cơ quan nhà nước Việt Nam. 

BOT 1 BOT 2 BOT 3 BOT 4

Tên trạm BOT Yên Lệnh - Vực Vòng Bến Thủy - Hà Tĩnh Nghi Sơn - Cầu Giát Thái Nguyên - Chợ Mới

Vị trí Hà Nam - Hưng Yên Nghệ An - Hà Tĩnh Thanh Hóa - Nghệ An Thái Nguyên - Chợ Mới

Năm bắt đầu thu phí 2017 2014 2015 2018

Thời gian thu phí (năm) 10 22 16 16

Năm kết thúc thu phí (kỳ vọng) 2026 2035 2030 2033

Cienco4 (37.9%) Cienco4 (51%) Cienco4 (49.3%)

Xây dựng Thăng Long 

(62.1%)
Tổng công ty 319 (49%)

Xây dựng Tuấn Lộc và 

Trường Lộc (50.7%)

Độ dài mặt đường đã xây (km) 12,4 88,3 47,7 65,3

Giá trị xây dựng (VND billion) 822 2.434 3.509 2.746

Số trạm thu phí trên tuyến 1 1 1 2

Tổng doanh thu ước tính (tỷ 

đồng)
2.539 17.122 9.025 5.419

IRR (%) 34% 19% 6% 1%

Các nhà đầu tư Cienco4 (100%)

Hình 9: Trạm BOT Nghi Sơn – Cầu Giát 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 
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hành ở mức 50% công suất hoạt động trong năm 2018. Trạm BOT 
Yên Lệnh (04/2017) và trạm BOT Bến Thủy (03/2018) buộc phải giảm 
và miễn thu phí đối với người dân địa phương. Trạm BOT Yên Lệnh 
có thể phải giảm thời gian thu phí từ 15 năm xuống còn 7 năm theo 
đề xuất của Kiểm toán Nhà nước vào tháng 5/2018. Trong trường hợp 
khả quan nhất, chính phủ sẽ ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối 
BOT trong năm 2019, và cho phép 4 trạm BOT của Cienco4 hoạt động 
bình thường trở lại nhưng điều này chưa chắc sẽ được thực hiện.   

 

 

 

Hình 12: Tỷ trọng của mảng thu phí trong tổng doanh thu ước 
tính sẽ tăng ổn định theo thời gian… 

 Hình 13: …nhưng tỷ trọng lợi nhuận gộp của mảng thu phí sẽ 
tăng trưởng mạnh hơn 

 

 

 
   Nguồn: VND RESEARCH     Nguồn: VND RESEARCH 

Mảng bất động sản ước tính sẽ đóng góp thêm doanh thu cho  
Cienco4 trong giai đoạn 2018-20F, nhưng không đáng kể. Hợp 
đồng BOT gần đây trở nên rủi ro hơn nên chúng tôi cho rằng Cienco4 
đang thay đổi trọng tâm sang hợp đồng BT2 (Xây dựng-Chuyển giao). 
Trong năm 2017, Cienco4 đã tham gia một dự án BT và được nhà 
nước giao quỹ đất khoảng 40ha để thực hiện các dự án Long Sơn 1- 
4 và Tây Hiếu. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính mảng bất động sản sẽ 
chỉ đóng góp bình quân khoảng 6% vào tổng doanh thu mỗi năm trong 
giai đoạn 2018-20F. 

Hình 14: Các quỹ đất hiện tại của Cienco4 

 

   Nguồn: CIENCO4 
 

 

 

 

 

                                                      
2 BT (Xây dựng-Chuyển giao) là một loại hợp đồng xây dựng dự án cơ sở hạ tầng giữa một cơ quan 
quản lý và một nhà đầu tư. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, chủ đầu tư sẽ chuyển giao dự án cho 
cơ quan có thẩm quyền và sau đó chủ đầu tư sẽ được giao một thửa đất được sử dụng để thực 
hiện dự án khác. 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

10% 10%

15%
16%

18%
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15%

20%

25%

30%

0
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2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2018f 2019f 2020f 2021f 2022f

(tỷ đồng)

Doanh thu từ mảng thu phí BOT

Tổng doanh thu

% DT từ mảng thu phí/Tổng DT (RHS)

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

50%

43%

61%
62%

69%

40%

48%

56%

64%

72%

0

100

200

300

400

500

600

700

2018f 2019f 2020f 2021f 2022f

(tỷ đồng)

LNG từ mảng thu phí BOT

Tổng lợi nhuận gộp

% LNG từ mảng thu phí/Tổng LNG (RHS)

Tên dự án Vị trí Diện tích

Long Sơn 1 Phường Long Sơn, Xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An 152.086              

Long Sơn 2 Phường Long Sơn, Xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An 19.365                

Long Sơn 3 Phường Long Sơn, Xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An 107.846              

Long Sơn 4 Phường Long Sơn, Xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An 75.000                

Tây Hiếu Phường Tây Hiếu, Xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An 41.648                

61 Nguyễn Trường Tộ Phường Đông Vinh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 11.873                

(   

Hình 11: Trạm BOT Thái Nguyên – Chợ Mới 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 
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Hình 15: Đóng góp của mảng BĐS trong 2018-20F 
 

Hình 16: Dự phóng DT mảng BĐS theo dự án 2018-20F 

 

 

 

   Nguồn: VND RESEARCH, CIENCO4 
 

   Nguồn: VND RESEARCH, CIENCO4 
 

DỰ PHÓNG TÀI CHÍNH 

Theo chúng tôi, tổng doanh thu sẽ tiếp tục giảm trong 5 năm tiếp 
theo. Chúng tôi cho rằng doanh thu từ mảng xây dựng hạ tầng – với 
tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu hiện nay – sẽ tiếp tục giảm 
5%/năm trong giai đoạn 2018-22F. Tuy nhiên, theo chúng tôi, doanh 
thu từ mảng thu phí đường bộ và bất động sản sẽ giúp cho tổng doanh 
thu chỉ còn giảm quanh mức 3%/năm trong cùng giai đoạn. 

Hình 17: Dự phóng doanh thu giai đoạn 2018-22F 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 

Tỷ suất LNG vẫn sẽ cải thiện trong 2018-22 do tỷ trọng của mảng 
thu phí đường bộ trong doanh thu tăng lên. Tỷ suất LNG của 
Cienco4 vẫn sẽ tăng lên vì tỷ suất LNG của mảng thu phí nằm trong 
khoảng 35-75% trong khi tỷ suất LNG mảng xây dựng hạ tầng của 
Cienco4 chỉ dao động quanh mức 4,1% – 6,3%. Vì vậy, tỷ trọng của 
mảng thu phí tăng lên sẽ giúp cải thiện tỷ suất LNG. Chúng tôi ước 
tính tỷ suất LNG sẽ đạt 15,7% vào năm 2022F (Tỷ suất LNG năm 2017 
là 12,6%). 
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Please fill in the values above to have them entered in your report
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Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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618

90
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Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Hình 18: Tỷ suất LNG của Cienco4 và trung bình ngành 2015-
17 

 Hình 19: Dự phóng cơ cấu lợi nhuận gộp 2018-22F  

 

 

 
   Nguồn: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VND RESEARCH 

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) sẽ tăng nhẹ 
cùng với doanh thu thu phí. Nguyên nhân là do tỷ lệ chi phí 
SG&A/Doanh thu của mảng xây dựng là 2-3%, trong khi mảng thu phí 
đường bộ lại có tỷ lệ này quanh mức 12-13%. Việc tăng tỷ trọng mảng 
thu phí đường bộ trong cơ cấu doanh thu sẽ làm tăng chi phí SG&A. 
Chúng tôi ước tính tỷ lệ chi phí SG&A/Doanh thu của Cienco4 sẽ tăng 
lên 5,4% vào năm 2022F (tỷ lệ chi phí SG&A/Doanh thu hiện tại là 3-
4%). 

Hình 20: % Chi phí SG&A/Tổng DT trong giai đoạn 2015-17 
của Cienco4 so với TB ngành 

 Hình 21: Chi phí SG&A gia tăng cùng với doanh thu mảng thu 
phí BOT 

 

 

 
   Nguồn: VND RESEARCH     Nguồn: VND RESEARCH 

Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ trong cơ cấu vốn của Cienco4 sẽ giảm 
xuống. Đặc điểm chung của các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng và 
thu phí đường bộ tại Việt Nam là đều sử dụng đòn bẩy tài chính cao. 
Tuy nhiên, Cienco4 lại có đòn bẩy tài chính cao hơn nhiều so với cả 
trung bình ngành. Điều này có thể ảnh hưởng đến HĐKD của Cienco4 
nếu lãi suất tăng. Cienco4 dự kiến sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu vào 
Q4/2018 (bằng 15% lượng cổ phiếu phổ thông hiện tại) để giảm tỷ lệ 
nợ. Nếu không tính đợt phát hành này vào mô hình của chúng tôi và 
giả định Cienco4 sẽ giảm phụ thuộc vào nợ nhờ giảm phát triển các 
dự án hạ tầng, chúng tôi vẫn cho rằng tỷ lệ Nợ/Vốn của Cienco4 sẽ 
giảm từ 3 – 4 lần trong 2015-17 xuống một mức hợp lý hơn khoảng 
2,5 lần vào năm 2022F.  
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31%

34%

37%

7%

11%
13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2015 2016 2017

Trung bình ngành Cienco4

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

12,3%

14,2% 14,4% 14,9%
15,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2018f 2019f 2020f 2021f 2022f

(tỷ đồng)

LNG từ mảng xây dựng LNG từ mảng thu phí BOT

LNG từ mảng bất động sản LNG khác

Tỷ suất lợi nhuận gộp (RHS)

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2015 2016 2017

Trung bình ngành Cienco4

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

4,2%
4,1%

4,8% 5,0%

5,4%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

2018f 2019f 2020f 2021f 2022f

(tỷ đồng)

Doanh thu từ mảng thu phí BOT

Chi phí SG&A

% Chi phí SG&A/Tổng DT (RHS)

Hình 22: Tỷ lệ Nợ/Vốn  

 
   Nguồn: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG 

TY 

HTI HUT CTI CII Cienco4

2015 2.19 2.15 3.81 1.73 4.04

2016 2.06 1.81 2.95 0.83 3.42

2017 2.47 1.65 1.81 1.23 3.71
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Hình 23: Hiệu quả quản lý vốn lưu động của Cienco4 và trung 
bình ngành 

 Hình 24: Chúng tôi kỳ vọng mảng thu phí sẽ đóng góp nhiều 
hơn vào cơ cấu doanh thu Cienco4 

 

 

 
   Nguồn: VND RESEARCH     Nguồn: VND RESEARCH 

Hiệu quả quản lý vốn lưu động sẽ được cải thiện hơn trong 5 năm 
tới. Nhờ giảm tỷ trọng mảng xây dựng hạ tầng và đẩy mạnh mảng 
dịch vụ thu phí đường bộ, các chỉ số về quản lý vốn lưu động của 
Cienco4 sẽ cải thiện và dần tiến tới mức trung bình ngành do hoạt 
động xây dựng cần nhiều vốn lưu động, khác với dịch vụ thu phí 
đường bộ. Thay đổi này trong cơ cấu doanh thu cũng sẽ giúp cho 
dòng tiền ít biến động hơn.   

Chúng tôi cho rằng doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc 
hoàn thành kế hoạch cổ tức đặt ra. Theo nghị quyết trong Đại hội 
cổ đông năm 2018, kế hoạch trả cổ tức của Cienco4 là 18% cổ tức 
bằng tiền mặt, tương ứng với mức tỷ suất cổ tức là 11,5% . Tuy nhiên, 
chúng tôi cho rằng doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn để hoàn thành kế 
hoạch cổ tức đó vì: 1) chúng tôi dự phóng Cienco4 sẽ có mức lợi 
nhuận sau thuế năm 2018 thấp hơn các năm trước và 2) doanh nghiệp 
đang cần nhiều tiền mặt để có thể đảm bảo cho việc thắng được gói 
thầu BOT Diễn Châu – Bãi Vọt.  

ĐỊNH GIÁ 

Chúng tôi định giá cổ phiếu Cienco4 ở mức 14.390 đồng/cp. Với 
phương pháp Tổng Các Giá Trị Thành Phần, chúng tôi định giá riêng 
biệt bốn mảng của Cienco4 với định giá so sánh cho mảng xây dựng 
hạ tầng và định giá DCF cho mảng BĐS và dịch vụ thu phí đường bộ. 
Do chưa có thông tin cụ thể nên chúng tôi không tính đợt phát hành 
thêm cổ phiếu của Cienco4 sắp tới vào mô hình định giá.  

Dự án BOT Diễn Châu – Bãi Vọt không được tính chung với các dự 
án BOT khác trong định giá vì dự án này hiện vẫn chưa trúng thầu. 
Theo Cienco4, doanh nghiệp sẽ tham gia đấu thầu công khai vào 
Q2/2019, bắt đầu xây dựng vào Q1/2020 và hoàn thành dự án vào 
Q4/2021. Chúng tôi cho rằng Cienco4 sẽ trúng thầu dự án BOT Diễn 
Châu – Bãi Vọt. Tuy nhiên, nếu Cienco4 không trúng thầu dự án này, 
giá trị hợp lý sau điều chỉnh của cổ phiếu sẽ ở mức 12.261 đồng/cp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cienco4 Ngành 2017 2018f 2020f 2022f

Số ngày quay vòng khoản phải thu 150- 180 80- 100 184 176 158 156

Số ngày quay vòng hàng tồn kho 45- 80 40- 50 79 75 57 57

Số ngày quay vòng khoản phải trả 90- 100 70- 80 101 103 95 95

Số ngày luân chuyển tiền mặt 105- 160 50- 70 161 148 120 119

Trung bình 2 0 15 - 17 Dự phóng Cie nc o4
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Hình 25: Giả định dùng trong định giá mảng thu phí BOT 

 
   Nguồn: VND RESEARCH, CIENCO4 

 

Hình 26: Tóm tắt định giá 
 

Hình 27: Giá trị hợp lý của cổ phiếu Cienco4 theo phương pháp 
Tổng Các Giá Trị Thành Phần 

 

 

 

   Nguồn: VND RESEARCH 
 

   Nguồn: VND RESEARCH 
 
 

Hình 28: So sánh với các doanh nghiệp tương đồng tại Việt Nam 

 

   Nguồn: VND RESEARCH, BLOOMBERG  

Chú ý: dữ liệu của ngày 01/10/2018 và vốn hóa của Cienco4 được tính từ giá OTC 
 

RỦI RO 

Động lực tăng giá bao gồm 1) trúng thầu các đại dự án mới, 2) lưu 
lượng giao thông của các dự án BOT cao hơn ước tính.  

Rủi ro giảm giá bao gồm 1) lãi suất tăng, 2) tăng trưởng doanh thu 
mảng xây dựng hạ tầng giảm nhanh hơn mức dự báo của chúng tôi, 
3) lưu lượng giao thông trong các dự án BOT thấp hơn ước tính, 4) 
biểu tình công khai phản đối trạm BOT ảnh hưởng đến HĐKD tại các 
trạm BOT của Cienco4, 5) không thể thực hiện tốt dự án BĐS do kinh 
nghiệm còn hạn chế trong mảng này và 6) không trúng thầu dự án 
BOT Diễn Châu – Bãi Vọt.  

 

 

 

 

 

 

 

2018F 2022F 2026F 2018F 2022F 2026F

BOT Yên Lệnh - Vực Vòng 70.000               82.600               115.012             2,4                    2,9                    3,5                           

BOT Bến Thủy - Hà Tĩnh 85.000               100.300             139.658             3,6                    4,6                    5,6                           

BOT Nghi Sơn - Cầu Giát 70.000               82.600               115.012             4,5                    5,6                    6,7                           

BOT Thái Nguyên - Chợ Mới 45.460               53.643               74.692               0,5                    4,0                    4,8                           

BOT Diễn Châu - Bãi Vọt N/A 100.300             139.658             N/A 5,9                    8,3                           

Giá vé trung bình ước tính (VND/phương tiện) Số phương tiện qua trạm mỗi năm ước tính (triệu)

Mảng hoạt động  Phương pháp định giá  VND/cổ phiếu 

Mảng xây dựng Định giá so sánh VND 7.049

Mảng bất động sản DCF VND 1.156

Mảng thu phí (4 BOT hiện tại) DCF VND 3.885

BOT Diễn Châu - Bãi Vọt DCF VND 2.299

Giá hợp lý VND 14.390

Doanh nghiệp
Vốn hóa 

(tỷ đồng)

Tăng trưởng LN 

ròng trượt 12T

Tăng trưởng 

EPS trượt 12T
ROA ROE D/E TTM P/E EV/EBITDA

CII VN Equity 6.660      -97% -97% -0,1% -0,2% 208% N/A 21,7x

CTI VN Equity 1.610      -20% -21% 3,1% 11,2% 201% 12,1x 8,1x

HUT VN Equity 1.560      -74% -80% 1,6% 5,9% 170% 10,1x 10,0x

HTI VN Equity 318         -26% -26% 4,0% 16,0% 269% 4,8x 6,3x

Average 2,2% 8,2% 212% 9,0x 11,5x

Median 2,4% 8,6% 205% 10,1x 9,0x

Cienco4 1.557      -21% -21% 1,8% 12,1% 371% 11,8x 11,6x
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  Nguồn: VND RESEARCH 
 

 
 

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-17A 12-18E 12-19E

Doanh thu thuần 4.049 4.020 4.341

Giá vốn hàng bán (3.540) (3.525) (3.724)

Chi phí quản lý DN (170) (169) (180)

Chi phí bán hàng

LN hoạt động thuần 339 327 437

EBITDA thuần 501 468 589

Chi phí khấu hao (162) (141) (151)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 339 327 437

Thu nhập lãi 118 121 120

Chi phí tài chính (255) (273) (275)

Thu nhập ròng khác 10 11 10

TN từ các Cty LK & LD (59) (60) (5)

LN trước thuế 152 126 287

Thuế (18) (15) (35)

Lợi ích cổ đông thiểu số (0) (4) (5)

LN ròng 133 107 247

Thu nhập trên vốn 133 107 247

Cổ tức phổ thông (162) (87) (114)

LN giữ lại (29) 21 134

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-17A 12-18E 12-19E

Tiền và tương đương tiền 157 578 786

Đầu tư ngắn hạn 387 255 255

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.038 1.936 1.816

Hàng tồn kho 762 726 607

Các tài sản ngắn hạn khác 33 33 36

Tổng tài sản ngắn hạn 3.378 3.527 3.499

Tài sản cố định 3.148 3.238 3.324

Tổng đầu tư 433 381 376

Tài sản dài hạn khác 440 316 341

Tổng tài sản 7.398 7.461 7.540

Vay & nợ ngắn hạn 1.577 1.794 1.832

Phải trả người bán 978 994 921

Nợ ngắn hạn khác 762 757 817

Tổng nợ ngắn hạn 3.317 3.546 3.570

Vay & nợ dài hạn 2.514 2.330 2.213

Các khoản phải trả khác 401 398 430

Vốn điều lệ và 1.018 1.018 1.018

LN giữ lại 80 100 234

Vốn chủ sở hữu 1.102 1.122 1.256

Lợi ích cổ đông thiểu số 62 66 71

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 7.398 7.461 7.540

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-17A 12-18E 12-19E

LN trước thuế 152 126 287

Khấu hao 162 141 151

Thuế đã nộp (23) (26) (23)

Các khoản điều chỉnh khác 126 170 (15)

Thay đổi VLĐ (348) 148 224

LC tiền thuần HĐKD 69 560 625

Đầu tư TSCĐ (102) (231) (238)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 17 21 21

Các khoản khác (202) 125 (7)

Thay đổi tài sản dài hạn khác

LC tiền từ HĐĐT (287) (85) (224)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ

Tiền vay ròng nhận được 215 33 (79)

Dòng tiền từ HĐTC khác (4) (1) 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (162) (87) (114)

LC tiền thuần HĐTC 49 (55) (192)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 326 157 578

LC tiền thuần trong năm (169) 420 208

Tiền & tương đương tiền cuối kì 157 578 786

Các chỉ số cơ bản

12-17A 12-18E 12-19E

Dupont

Biên LN ròng 3,3% 2,7% 5,7%

Vòng quay TS 0,55 0,54 0,58

ROAA 1,8% 1,4% 3,3%

Đòn bẩy tài chính 6,57 6,68 6,31

ROAE 11,9% 9,7% 20,8%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 184 176 153

Số ngày nắm giữ HTK 78,5 75,2 59,5

Số ngày phải trả tiền bán 101 103 90

Vòng quay TSCĐ 1,28 1,26 1,32

ROIC 2,5% 2,0% 4,6%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,02 0,99 0,98

Khả năng thanh toán nhanh 0,79 0,79 0,81

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,16 0,23 0,29

Vòng quay tiền 161 148 122

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần (19,5%) (0,7%) 8,0%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (8,2%) (3,6%) 33,9%

Tăng trưởng LN ròng (20,7%) (19,5%) 130,5%

Tăng trưởng EPS (39,1%) (30,8%) 130,5%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 1.551 1.073 2.474

BVPS (VND) 11.022 11.217 12.557
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

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

Khuyến nghị 

MUA Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 
 

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. 

 

  
Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn 

Nguyễn Xuân Hùng – Chuyên viên Phân tích 

Email: hung.nguyenxuan@vndirect.com.vn  
 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

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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