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CTCP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (HDG) – BÁO CÁO NGẮN  

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND35.500 NA 2,82% KHÔNG ĐÁNH GIÁ Bất động sản 
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Triển vọng tích cực từ mảng BĐS và năng lượng cùng định giá 
hấp dẫn. 

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tăng mạnh. HDG ước tính 
doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019 lần lượt đạt 
3.472 tỷ đồng (+158,0% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 784 tỷ đồng, 
gấp 5,4 lần cùng kỳ, hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu và 98% kế 
hoạch lợi nhuận cả năm 2019.  

Ghi nhận dự án Hado Centrosa giúp doanh thu BĐS bứt phá trong 
giai đoạn 2019-2020. Doanh thu từ BĐS 9 tháng đầu năm 2019 ước 
tăng 2,6 lần lên 2.165 tỷ đồng, đóng góp chủ yếu từ dự án Hado 
Centrosa là 2.108 tỷ đồng (~ 97,4%) nhờ ghi nhận doanh thu 600 căn 
hộ. HDG dự kiến tiếp tục ghi nhận doanh thu từ 1.010 căn hộ (ước 
tính khoảng 4.015 tỷ đồng) của 4 tòa IRIS trong giai đoạn 2020-2021. 

Hàng loạt dự án chuẩn bị được triển khai nhằm đảm bảo doanh 
thu từ BĐS sau năm 2020, bao gồm: Hado Charms Villa (An Khánh 
- HN), Hado Greenland Lane (Q8-HCM), và Noongtha Central Park 
(Viêng Chăn - Lào). Trong đó, dự án Hado Chams Villa và Hado Green 
Lane được coi là các dự án trọng điểm với doanh thu ước tính khoảng 
5.800 tỷ đồng dự kiến ghi nhận trong giai đoạn 2020-2024.  

Mảng năng lượng nở rộ. Chúng tôi ước tính với 4 nhà máy điện chạy 
100% công suất kể từ năm 2020 sẽ đóng góp khoảng 800 tỷ đồng 
doanh thu mỗi năm. Bên cạnh đó HDG đang đẩy nhanh tiến độ các 
dự án và kỳ vọng tăng gấp 3 lần công suất phát điện vào năm 2021, 
bao gồm: 2 dự án thủy điện Sông Tranh 4 (48MW) và Đăk Mi 2 
(98MW), 1 dự án điện mặt trời Bắc Ái 14 (120MW) và 2 dự án điện gió 
Điện gió Tiến Thành 1 (20MW) và Điện gió 7A Thuận Nam (50MW).  

Chúng tôi cho rằng định giá của HDG đang khá hấp dẫn so với 
tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh vượt trội so với 
ngành. Tỷ suất sinh lời của HDG cũng vượt trội so với ngành với ROE 
và ROA đạt lần lượt là 8,2% và 35,4% so với trung bình ngành là 6,8% 
và 16,4%. Tuy nhiên, mức định giá của HDG lại tương đối rẻ với P/E 
trailing 12 tháng ở mức 4,3 lần, thấp hơn mức P/E trung bình ngành 
là 12,0 lần.  
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Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT  RESEARCH 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.650 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24.240 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 629.110 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 22.507 

Thị giá vốn (tỷ VND) 4.188 

SL CP đang lưu hành (tr) 119 

Free float (%) 45 

P/E trượt (x) 4,3 

P/B hiện tại (x) 2,1 

 

Cơ cấu sở hữu 

Nguyễn Trọng Thông 35,1% 

Nguyễn Văn Tô 8,9% 

Venner Group Limited 4,8% 

Khác 51,2% 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
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Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Tổng quan tài chính (VND) 12-15A 12-16A 12-17A 12-18A

Doanh thu thuần (tỷ) 1.480 1.988 2.297 3.221

Tăng trưởng DT thuần (4,8%) 34,4% 15,5% 40,2%

Biên lợi nhuận gộp 15,5% 28,8% 34,0% 38,6%

Biên EBITDA 13,3% 20,6% 19,0% 32,8%

LN ròng (tỷ) 123 236 178 633

Tăng trưởng LN ròng (16,7%) 90,8% (24,3%) 255,1%

Tăng trưởng LN cốt lõi (19,1%) 55,4% (3,5%) 226,1%

EPS cơ bản 1.849 3.263 2.348 7.412

EPS điều chỉnh 1.571 2.774 1.996 6.300

BVPS 14.316 15.523 16.760 19.314

ROAE 13,4% 21,8% 14,5% 40,8%
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HDG – BƯỚC CHUYỂN MÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN 

VÀ NĂNG LƯỢNG 

Tập đoàn Hà Đô là hình mẫu tiêu biểu cho cổ phần hóa thành 

công doanh nghiệp Nhà nước 

Tiền thân là doanh nghiệp xây dựng trực thuộc Bộ Quốc Phòng (BQP), 
HDG được cổ phần hóa vào năm 2004 và niêm yết trên HOSE từ năm 
2010. BQP từng là cổ đông lớn của HDG, nắm giữ 10% cổ phần, tuy 
nhiên đã thoái vốn toàn bộ khỏi HDG vào năm 2017. Hiện nay cổ đông 
nội bộ nắm giữ trên 45% lượng cổ phần và khối ngoại nắm giữ gần 
16% lượng cổ phẩn của Hà Đô.  

Hình 1: Các sự kiện tiêu biểu trong lịch sử hoạt động của HDG 

 

Nguồn: HDG 

 

Hình 2: Cơ cấu cổ đông của HDG  Hình 3: Tăng trưởng vốn điều lệ 

 

 

 

   Nguồn: HDG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: HDG, VNDIRECT RESEARCH 

 

HDG ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 5 năm trở lại đây với tỷ 
lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh thu và lợi nhuận sau 
thuế trong giai đoạn 2013-2018 đạt lần lượt là 26,6%/năm và 
34,6%/năm. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu cũng tăng trưởng nhanh 
với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lần lượt là 36,6%/năm 
và 29,1%/năm. Vốn điều lệ của HDG cũng tăng từ mức 557 tỷ đồng 
năm 2013 lên mức 950 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại, chủ yếu tăng vốn 
thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. 
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 Hình 4: Doanh thu, lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)  Hình 5: Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 

 

 

 

   Nguồn: HDG, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: HDG, VNDIRECT RESEARCH 

HDG tập trung vào 3 mảng kinh doanh chính là: (1) bất động sản, 
(2) sản xuất điện và (3) xây dựng. Ngoài ra, HDG còn có thêm mảng 
kinh doanh khách sạn và cho thuê văn phòng. Theo số liệu báo cáo 
tài chính năm 2018, mảng bất động sản chiếm 57,8% doanh thu thuần 
và 64,2% lợi nhuận gộp, tiếp theo là mảng sản xuất điện với 11,3% 
doanh thu và 20,9% lợi nhuận gộp và thứ 3 là mảng xây dựng với 22% 
doanh thu và 4,5% lợi nhuận gộp.  

Ban lãnh đạo của HDG cho biết, mảng bất động sản sẽ tiếp tục đóng 
vai trò là hoạt động kinh doanh chủ chốt của công ty trong ít nhất là 3 
năm tới với mức đóng góp vào lợi nhuận duy trì trên 60%.  

Hình 6: Cơ cấu doanh thu năm 2018  Hình 7: Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2018 

 

 

 

   Nguồn: HDG, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: HDG, VNDIRECT RESEARCH 

Tiềm năng phát triển ở mảng năng lượng 

Bên cạnh đó, HDG sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào mảng điện, đặc biệt 
là các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời do đây 
đang là lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất lớn. Theo chúng tôi, việc 
mở rộng mảng điện trong bối cảnh hiện nay là bước đi đúng đắn do 
(1) nhu cầu điện trong các năm tới tiếp tục duy trì ở mức cao, (2) nguy 
cơ thiếu hụt điện trong giai đoạn 2021-2024 là rất lớn, (3) lộ trình tự 
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Source:

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

Title:

Source:
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do hóa ngành điện tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho các dự án thủy điện 
và (4) Chính phủ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo với nhiều ưu 
đãi, đặc biệt là đối với các dự án điện gió. Bên cạnh đó, việc phát triển 
mảng điện sẽ tạo ra dòng thu nhập ổn định hàng năm cho HDG, tạo 
ra nền tảng vững chắc để HDG có thể chống chọi với các biến động, 
suy thoái tiềm tàng có thể xảy đến đối với thị trường bất sản trong 
tương lai.  

 

MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA HDG ĐANG TRÊN ĐÀ TĂNG TỐC 

Sự thành công của các dự án đã triển khai củng cố uy tín của 

thương hiệu BĐS Hà Đô 

HDG bắt đầu tham gia đầu tư, kinh doanh bất động sản từ năm 2004 
và nhanh chóng khẳng định được tên tuổi thông qua các dự án nhà ở 
(chung cư, biệt thự, nhà liền kề) có quy mô trung bình và nhỏ, điển 
hình như dự án Hà Đô Park View (Cầu Giấy, Hà Nội) hay dự án 
Nguyễn Văn Công (Gò Vấp, TP.HCM). Các dự án của HDG luôn được 
thị trường hấp thụ tốt kể cả trong giai đoạn 2009-2012 khi thị trường 
bất động sản Việt Nam suy thoái nhờ những điểm nổi bật sau (1) vị trí 
đắc địa tại trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, (2) diện 
tích, giá thành phù hợp với nhu cầu thực của người mua, (3) luôn bàn 
giao đúng tiến độ cho khách hàng với chất lượng hoàn thiện tốt. Theo 
HDG, các dự án đã triển khai thường được bán hết trong vòng 1 năm 
sau khi mở bán, điều này cho thấy sức hút của các sản phẩm bất động 
sản mang thương hiệu Hà Đô.  

Hình 8: Một số dự án đã triển khai 

 
   Nguồn: HDG, VNDIRECT RESEACH 

Năm 2016, mảng bất động sản của HDG có sự chuyển mình lớn khi 
thực hiện dự án Hado Centrosa, dự án quy mô lớn đầu tiên của tập 
đoàn với quy mô 115 liền kề, biệt thự và 2.187 căn hộ; tổng doanh thu 
ước tính khoảng 10.700 tỷ đồng.  

Dự án Hado Centrosa giúp doanh thu bất động sản bứt phá trong 
giai đoạn 2019-2020 

Theo ước tính của HDG, doanh thu từ bất động sản 9 tháng đầu năm 
2019 tăng 2,6 lần lên 2.165 tỷ đồng. Trong đó đóng góp chủ yếu từ dự 
án Hado Centrosa là 2.108 tỷ đồng (chiếm 97,4% tổng doanh thu từ 
bất động sản) nhờ ghi nhận doanh thu 600 căn từ 4 tòa tháp là Orchid 
1, Orchid 2, Jasmin 1 và Jasmin 2. HDG còn khoảng 120 căn từ 2 tòa 
Jasmin 1 và Jasmin 2 sẽ ghi nhận nốt trong Q4/2019.  

Tên dự án Vị trí
Diện tích 

(m2)
Sản phẩm Tình trạng

Z751B Quận Gò Vấp, TP.HCM 2.771        30 liền kê Đã bàn giao năm 2008

Hoàng Sâm Quận Cầu Giấy, Hà Nội 1.000        64 căn hộ Đã bàn giao năm 2009

Z751 Quận Gò Vấp, TP.HCM 4.211        203 căn hộ Đã bàn giao năm 2009

Chung cư N04B2 Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5.262        341 căn hộ Đã hoàn thành năm 2009

183 Hoàng Văn Thái Quận Thanh Xuân, Hà Nội 21.136      504 căn hộ, 66 liền kề Đã hoàn thành (2010-2012)

Hà Đô Garden Villas Quận 10, TP.HCM 7.174        19 biệt thự từ 290m2 đến 365m2 Đã bán 12 căn, 7 căn còn lại đang cho thuê

CC1 Quận Cầu Giấy, Hà Nội 2.206        135 căn hộ Đã bàn giao cho khách

Hà Đô Nguyễn Văn Công Quận Gò Vấp, TP.HCM 4.600        431 căn hộ Dự án đã bàn giao cho khách năm 2014

Hà Đô Park View Quận Cầu Giấy, Hà Nội 5.262        341 căn hộ cao cấp Đã bàn giao cho khách Quý 4/2014

Khu đô thị Thới An Quận 12, TP.HCM 20.748      124 biệt thự, liền kề
Đã hoàn thiện hạ tầng và bàn giao khách 

hàng về xây thô

Bình An riverside Quận 8, TP.HCM 23.237      759 căn hộ Đã bàn giao cho khách

Khu đô thị Thạnh Mỹ Lợi Quận 2, TP.HCM 26.000      112 lô biệt thự song lập, đơn lập Đã xây xong thô và bàn giao khách hàng
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HDG dự kiến ghi nhận nốt doanh thu từ 1.010 căn hộ (ước tính khoảng  
4.015 tỷ đồng) của 4 tòa IRIS trong giai đoạn 2020-2021. 

Hình 9: Doanh thu, lợi nhuận gộp mảng bất động sản trên đà tăng trưởng mạnh  

 
   Nguồn: HDG, VNDIRECT RESEARCH 

Hàng loạt dự án chuẩn bị được triển khai nhằm đảm bảo nguồn 
thu từ BĐS sau năm 2020  

HDG đang tập trung triển khai đầu tư các dự án Hado Charms Villa 
(An Khánh - An Thượng, Hà Nội), Hado Greenland Lane (Quận 8, 
TP.HCM), và Noongtha Central Park (Viêng Chăn, Lào). Trong đó, dự 
án Hado Chams Villa và Hado Green Lane được coi là các dự án trọng 
điểm với doanh thu ước tính khoảng 5.800 tỷ đồng dự kiến ghi nhận 
trong giai đoạn 2020-2024.  

Hình 10: Danh sách các dự án bất động sản đang triển khai 

 
Nguồn: HDG, VNDIRECT RESEARCH 

Tích cực mở rộng quỹ đất cho phát triển dài hạn  

Cuối năm 2018, HDG đã hoàn tất việc mua lại 100% công ty Minh 
Long (dự án tại Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM) có tổng diện 
tích hơn 2ha với quy mô 1.000 căn hộ. Bên cạnh đó, HDG cũng tăng 
tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 lên 99%. Các khu 
đất mới được bổ sung đang hoàn thiện thủ tục pháp lý và các bước 
chuẩn bị đầu tư để đưa vào triển khai trong giai đoạn 2021-2024.  
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Doanh thu BĐS (tỷ đồng) Lợi nhuận gộp BĐS (tỷ đồng)

Dự án
Diện tích 

(m2)

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)

HDG sở 

hữu
Sản phẩm Hiện trạng/tiến độ 

Centrosa 

Quận 10, HCM
68.514 6.986 89%

- 115 biệt thự, 

- 2.187 căn hộ 

Đã bán 99%, doanh thu ghi nhận ước tính 10.700 tỷ đồng, trong 

đó đã ghi nhận  4.864 tỷ đồng năm 2017-2018. Dự kiến ghi nhận 

1.821 tỷ đồng năm 2019 (510 căn 2 tòa Jasmine) và 4.015 tỷ đồng 

năm 2020-2021 (1.015 căn 4 tòa Iris)

Charm Villas 

(An Khánh - An 

Thượng), Hoài Đức, 

Hà Nội)

302.810 1.688 100%

- 512 biệt thự/liền 

kề

- Đã bán 152 căn, 

còn 376 căn

Mở bán Quý 4/2019

Doanh thu ước tính: 3.357 tỷ đồng trong giai đoạn 2019-2022

Green Lane 

Quận 8, HCM
23.237 1.707 99% 1.231 căn hộ

Mở bán Q1/2020

Doanh thu ước tính 2.200 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2022

Noongtha Centra 

Park, Vientiane, Laos
743.351 5.400 100%

- 241 liền kề, 

- 586 villas 

Đã bán thăm dò thị trường, giao dịch được 5 căn

Dự kiến mở bán tiếp 56 căn trong Q4/2019 hoặc đầu năm 2020

Bảo Đại Resort 

Nha Trang, Khánh 

Hòa

89.227 1.027 70%

- 5 biệt thự bảo 

tồn

- 35 biệt thự xây 

mới

- Khách sạn 5 sao 

108 phòng

Đang xin thay đổi thiết kế lần 2 
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Hình 11: Các dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý và chuẩn bị đầu tư 

 
   Nguồn: HDG 

 

Hình 12: Kế hoạch triển khai và ghi nhận dự án  

 2019 2020 2021 2022 2023    

1. Centrosa - 6,8ha  Bàn giao 2 tòa Jasmin    Bàn giao 4 tòa Iris 
  
  

2. Charm Villas - 30ha       Biệt thự + liền kề  

3. Green Lane - 2,3ha             Chung cư         

4. Noongtha - 74,5ha         Villas + Liền kề 

5. Kha Vạn Cân - 2,7ha 
  
  

                                   Liền kề + chung cư 

6. Thiết bị giáo dục 1 - 2,2ha                                      Liền kề + chung cư 

7. Tạ Quang Bửu - 0,1ha               Văn phòng           

8. Hỗn hợp Dịch Vọng - 1ha                                 Văn phòng + Căn hộ               

9. CC3 - 0,5ha                       Văn phòng + Căn hộ           

10. Bảo Đại - 9ha                                         Biệt thự + Khách sạn 5 sao     

Nguồn: HDG 

 

Chúng tôi kỳ vọng thị trường BĐS sẽ khởi sắc từ cuối năm 2019 

tạo điều kiện thuận lợi cho HDG đẩy nhanh các dự án mới  

Các dự án của HDG chủ yếu tập trung ở hai thành phố lớn nhất cả 
nước là TP.HCM và Hà Nội. Do đó, chúng tôi sẽ tập trung đánh giá về 
triển vọng thị trường bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội với hai loại 
hình bất động sản là căn hộ và nhà liền thổ.  

Nhìn chung, thị trường bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM duy trì ổn 
định trong 6 tháng đầu năm 2019 và xuất hiện một số tín hiệu tích cực, 
là cơ sở để kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc hơn trong nửa cuối năm 
2019 và xa hơn là năm 2020.  

Thị trường Hà Nội tăng trưởng mạnh mẽ  

Trong 6T2019, doanh số căn hộ ở Hà Nội tăng 29,2% yoy nhờ nguồn 
cung dồi dào trong Q1/2019. Giá chào bán Q2/2019 duy trì ổn định so 
với quý trước nhưng tăng 8-18% yoy ở tất cả phân khúc. Đặc biệt, giá 
căn hộ cao cấp tăng 71,4% yoy nhờ mở bán một số dự án cao cấp 

Dự án
Diện tích 

(m2)

Tổng mức 

đầu tư 

(tỷ đồng)

HDG sở 

hữu
Sản phẩm Hiện trạng/tiến độ 

Kha Vạn Cân

Thủ Đức, HCM
27.126 2.267 100%

- 3 tòa chung cư,

100 liền kề

Hiện trạng: Đất sạch 

Lộ trình: tháng 9/2019 điều chỉnh xong 1/2000, Q1/2020 có 

1/500, mở bán Q4/2020

62 Phan Đình Giót

Thanh Xuân, Hà 

Nội

22.399 2.070 100%
Chung cư, 

Văn phòng cho thuê
Lộ trình: Q2/2020 có 1/500. mở bán Q4/2020

30 Tạ Quang Bửu

Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

1.036 160 100%
10.230m2 văn 

phòng cho thuê
Lộ trình: lập dự án, phương án kiến trúc, dự kiến triển khai 

thi công năm 2020

Hỗn hợp Dịch 

Vọng

Cầu Giấy, Hà Nội

9.861 3.500 100%

- Văn phòng

- Khách sạn

- Chung cư

Hiện trạng: Đất sạch 

Lộ trình: tháng 9/2019 điều chỉnh xong 1/2000, Q1/2020 có 

1/500, mở bán Q4/2020

CC3

Cầu Giấy, Hà Nội
4.506 547 100% Văn phòng/Chung cư Hiện trạng: Đất sạch, đang sử dụng làm mặt bằng cho thuê

Khu đất mới mua 

(TBGD1)

Cát Bi, Hải Phòng

8.621 - 100% Đang lên kế hoạch kinh doanh Hiện trạng: Đất sạch, đang sử dụng làm mặt bằng cho thuê

Khu đất mới mua 

(TBGD1)

Hưng Yên

6.636 - 100% Đang lên kế hoạch kinh doanh Hiện trạng: Đất sạch, đang sử dụng làm mặt bằng cho thuê
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trong Q1/2019. Chúng tôi kỳ vọng khối lượng giao dịch sẽ duy trì mạnh 
mẽ trong nửa cuối năm 2019 và được hỗ trợ nhờ mở bán giai đoạn 
tiếp theo của Vinhomes Smart City và Vinhomes Ocean Park và các 
dự án mới như Park City và Vinhomes Galaxy.  

Giá bán căn hộ tại Hà Nội đang ổn định ở mức cao  

Giá chào bán các căn hộ vừa túi tiền cho đến cao cấp trong Q2/2019 
đều ổn định so với Q1/2019 nhưng lại tăng 9-18% yoy. Giá căn hộ 
hạng sang dao động ở mức xấp xỉ 6.000 USD/m2, tương tự mức giá 
trong Q1/2019 vì không có nguồn cung mới trong Q2/2019. Chúng tôi 
cho rằng giá căn hộ tại Hà Nội sẽ ổn định trong nửa cuối năm 2019 
nhờ nguồn cung dồi dào từ các dự án lớn sẽ gia nhập thị trường trong 
thời gian tới. 

Hình 13: Doanh số căn hộ tại Hà Nội tăng trong nửa dầu năm 
2019 

 Hình 14: Giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội (USD/m2) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE Việt Nam     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE Việt Nam 

Khối lượng giao dịch chung cư ở TP.HCM dự kiến sẽ phục hồi 
trong nửa cuối năm 2019 

Khối lượng giao dịch chung cư ở TP.HCM giảm 35% yoy trong 6T2019 
do gặp trở ngại về cấp phép xây dựng khu dân cư mới. Giá bán trung 
bình đạt đỉnh mới ở tất cả phân khúc trong bối cảnh chênh lệch cung-
cầu gia tăng. Mặc dù giấy phép xây dựng vẫn có thể được cấp nhưng 
tương đối chọn lọc và thường dành cho các dự án có hồ sơ phát triển 
rõ ràng và thu mua đất minh bạch. Chúng tôi kỳ vọng khối lượng giao 
dịch ở TP.HCM sẽ phục hồi nhờ mở bán Vinhomes Grand Park vào 
tháng 7 và một số dự án sắp tới như Lovera Vista.  

Giá bán căn hộ tại TP.HCM tăng mạnh so với cùng kỳ ở tất cả các 
phân khúc do thiếu hụt nguồn cung  

Giá bán căn hộ cao cấp đạt mức đỉnh (+23,2% yoy) trong Q2/2019 
trong khi các phân khúc căn hộ khác có mức giá tăng đáng kể 12-18% 
yoy do thiếu nguồn cung. Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng tương 
tự trong nửa cuối năm 2019 đối với căn hộ cao cấp và hạng sang vì 
nguồn cung mới cho phân khúc này khó có thể cải thiện trong giai 
đoạn này. 
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Hình 15: Nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM sụt giảm trong 
nửa đầu năm 2019 

 Hình 16: Giá bán căn hộ sơ cấp tại TP.HCM (USD/m2) 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE VIETNAM     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE VIETNAM 

Giá BĐS liền thổ tăng mạnh ở cả TP.HCM và Hà Nội  

Trong 9T2019, việc thắt chặt nguồn cung BĐS liền thổ tại TP.HCM 
khiến cho khối lượng giao dịch sơ cấp giảm 64,6% yoy và đẩy giá 
chào bán biệt thự/nhà phố tăng 22%/13% yoy. Trong khi đó, doanh số 
sơ cấp của BĐS liền thổ ở Hà Nội tăng gần ba lần trong 9T2019 nhờ 
nguồn cung dồi dào. Vì vậy, giá chào bán thứ cấp tại Hà Nội trong 
9T2019 vẫn duy trì tăng trưởng ở mức một chữ số. Trong nửa cuối 
năm 2019, chúng tôi kỳ vọng phần lớn nguồn cung BĐS liền thổ mới 
ở hai thành phố chủ yếu đến từ các dự án khu đô thị lớn như Vinhomes 
Grand Park, Ocean Park và Park City. 

Lãi suất cho vay mua nhà vẫn ở mức hợp lý  trong bối cảnh vĩ mô 
ổn định sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở của người dân 

Hình 17: Số lượng căn hộ mở bán và số lượng căn hộ giao dịch thành công tại 
Hà Nội và TP.HCM  

 
   Nguồn: CBRE 

Trong 9T2019, lãi suất cho vay mua nhà từ các ngân hàng trong nước 
tăng 50 điểm cơ bản lên 11,5% do NHNN thắt chặt kiểm soát tín dụng 
cung cấp cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, lãi suất cho vay mua 
nhà vẫn ở mức hợp lý với hầu hết người mua nhà và sẽ không tác 
động tiêu cực đến các giao dịch mua bán chung cư. 
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Kinh tế vĩ mô Việt Nam ghi nhận bức tranh tươi sáng trong 9 tháng 
đầu năm 2019 với GDP tăng 6,98% so với cùng kỳ, là mức tăng cao 
nhất trong 9 năm trở lại đây. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt với 
CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2019 chỉ tăng 2,5% yoy, là mức thấp 
nhất trong 3 năm qua. Tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao trong khi 
lạm phát được kiềm chế ở mức thấp sẽ góp phần tăng thu nhập của 
người dân cũng như hỗ trợ mặt bằng lãi suất không tăng mạnh. Những 
điều này sẽ góp phần củng cố bức tranh tài chính của những người 
có nhu cầu về nhà ở và từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm 
bất động sản.  

Theo CBRE, nhu cầu nhà ở tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà 
Nội được dự báo sẽ duy trì vững chắc.   

 

NĂNG LƯỢNG VƯƠN MÌNH TRỞ THÀNH MẢNG KINH DOANH 
QUAN TRỌNG VÀ ĐẦY TIỀM NĂNG  

Kỳ vọng tăng gấp 3 công suất phát điện vào năm 2021 

Tính đến cuối Quý 2 năm 2019, HDG đang vận hành 4 dự án điện với 
tổng công suất là 167MW, bao gồm 3 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy 
điện mặt trời. Trong đó, dự án thủy điện Nhạn Hạc (59MW) mới đi vào 
vận hành từ Quý 3 năm 2018 và dự kiến hoạt động 100% công suất 
từ năm 2019. Bên cạnh đó, HDG vừa khánh thành dự án điện mặt trời 
đầu tiên của tập đoàn là nhà máy Hồng Phong 4 với công suất 48MW 
vào đầu tháng 6 năm 2019 và đủ điều kiện để được hưởng giá bán 
điện ưu đãi trong 20 năm là 9,35 cents/kWh. Chúng tôi ước tính với 4 
nhà máy điện chạy 100% công suất kể từ năm 2020 sẽ đóng góp 
khoảng 800 tỷ đồng doanh thu mỗi năm cho HDG. Đây là nguồn thu 
nhập tương đối ổn định cho HDG và là tấm đệm đỡ cho HDG trong 
những giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng.  

Hình 19: Sản lượng và doanh thu mảng điện tăng nhanh trong giai đoạn 2019-
2020 nhờ đóng góp từ các dự án mới 

 
   Nguồn: HDG ước tính 

 

Lợi thế suất đầu tư thấp mang lại biên lợi nhuận gộp cao 

So sánh với một số công ty niêm yết trong ngành thủy điện quy mô 
vừa và nhỏ, HDG đang chiếm vị trí dẫn đầu với biên lợi nhuận gộp 
trên 70%. Nhìn về phía chi phí đầu tư, có thể nói các dự án thủy điện 
của HDG có chi phí đầu tư tương đối thấp so với mặt bằng chung; 
điều này giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh của các nhà máy thủy điện 
của HDG trên thị trường phát điện cạnh tranh cũng như duy trì biên 
lợi nhuận gộp ở mức cao so với mặt bằng chung.  
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Hình 18: Một số nhà máy điện đã và đang 

triển khai của HDG 

 

Nguồn: HDG 
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Hình 20: Suất đầu tư các nhà máy thủy điện của HDG 

 
*ước tính của HDG                                                 Nguồn: HDG, VNDIRECT RESEARCH 

Hình 21: So sánh suất đầu tư các nhà máy thủy điện của HDG với một số nhà 
máy thủy điện vừa và nhỏ 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện và năng lượng tái tạo mới, 
kỳ vọng tăng gấp 3 lần công suất phát điện vào năm 2021   

HDG tiếp tục đầu tư mạnh vào thủy điện với 2 dự án đang được gấp 
rút triển khai là dự án thủy điện Sông Tranh 4 (48MW) và thủy điện 
Đăk Mi 2 (98MW). HDG kỳ vọng phát điện thương mại Thủy điện Sông 
Tranh 4 vào Quý 4 năm 2020 và thủy điện Đăk Mi 2 vào Quý 1 năm 
2021. Nếu đi vào hoạt động ổn định, hai dự án trên mỗi năm sẽ đóng 
góp trên 600 triệu kWh và giúp tổng sản lượng thủy điện mỗi năm của 
HDG tăng trên 2,3 lần so với mức hiện tại.  

Hình 22: Các dự án thủy điện đang triển khai 

 
   Nguồn: HDG 

Sau khi triển khai đầu tư thành công và khánh thành nhà máy điện 
mặt trời đầu tiên của tập đoàn vào tháng 6 năm 2019 và được hưởng 
mức giá bán điện ưu đãi trong 20 năm là 9,35 cents/kWh, HDG đang 
lên kế hoạch triển khai tiếp các dự án điện tái tạo trong thời gian tới, 
trước mắt là dự án Điện mặt trời Bắc Ái 14 (120MW) và 2 dự án điện 
gió bao gồm Điện gió Tiến Thành 1 (20MW) và Điện gió 7A Thuận 
Nam (50MW). HDG dự kiến đẩy nhanh tiến độ các dự án này trong 
thời gian tới và đưa vào vận hành nhà máy Bắc Ái 14 vào Quý 3 năm 
2020 và hai nhà máy điện gió trên vào Quý 2 năm 2021.  

Nhà máy
Công suất 

(MW)

Tổng mức 

đầu tư 

(VND bn)

Suất đầu tư 

(tỷ đồng/kwh)

Năm hoạt 

động

Sản lượng 

bình quân 

(mKWh)

Thủy điện Za Hưng 30 503 16,8 2009 123

Thủy điện Nậm Pông 30 796 26,5 2013 123

Thủy điện Nhạn Hạc 59 1410 23,9 2018 206

Thủy điện Sông Tranh 4 48 1700* 35,4* 2020* 180*

Thủy điện Đắk mi 2 98 3100* 30,6* 2021* 450*

Nhà máy
Công suất 

(MW)

Tổng mức đầu 

tư (tỷ đồng)

Phát điện thương 

mại

Sản lượng dự 

kiến (triệu 

kWh/năm)

Ghi chú

Thủy điện Sông Tranh 4 48MW 1700 Quý 4 năm 2020 180 Sản lượng đầu tư năm 2019: 676 tỷ đồng

Thủy điện Đăk Mi 2 98MW 3100 Quý I năm 2021 450

- Sản lượng đầu tư năm 2019: 698 tỷ đồng

- Bổ sung thiết kế nhà máy số 3, 

nâng công suất thêm 48MW
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Hình 23: Các nhà điện mặt trời và điện gió chuẩn bị đầu tư 

 
   Nguồn: HDG 

Chúng tôi cho rằng việc chuyến hướng sang đầu tư vào mạnh vào  
ngành điện là bước đi đúng đắn của Tập đoàn Hà Đô do (1) Việt Nam 
chuẩn bị bước vào giai đoạn thiếu hụt điện năng lớn (giai đoạn 2021-
2024), (2) nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người 
dân tiếp tục tăng nhanh và (3) Chính phủ đang dành nhiều ưu đãi cho 
năng lượng sạch trong đó có điện gió và điện mặt trời. Dòng tiền ổn 
định hàng năm từ các nhà máy điện sẽ là bệ đỡ vững chắc cho HDG 
trong những giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng.  

Hình 24: Công suất phát điện dự kiến tăng gấp 3 lần trong 2 năm tới nhờ đóng 
góp từ các dự án mới 

 
   Nguồn: HDG 

 

Chúng tôi cho rằng môi trường chính sách đang rất thuân lợi 

cho các DN tư nhân đầu tư vào ngành năng lượng  

Hình 25: Dự báo nhu cầu và sản lượng điện (2018-2028) 

 
   Nguồn: Fitch Solutions 

Nhà máy
Công suất 

(MW)

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)
Phát điện thương mại

Sản lượng dự kiến 

(triệu kWh/năm)

Giá bán 

(cents/kh)

Điện mặt trời Bắc Ái 14 120 2594 Quý 3 năm 2020 228
9,35 cents/kWh 

trong 20 năm

Điện gió Tiến Thành 1 20 772 Cuối Quý 2 năm 2021 82,7 8,5

Điện gió 7A Thuận Nam 50 1875 Quý 2 năm 2021 170 8,5

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Za Hưng Nậm Pông Nhạn Hạc Hồng Phong 4 Đăk Mi 2

Bắc Ái 14 Sông Tranh 4 Tiến Thành 1 7A Thuận Nam

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh trong những năm sắp tới do 
GDP duy trì mức tăng trưởng cao 6,5%-7,0% năm. Nhu cầu tiêu thụ 
điện ở Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức cao, từ 6,9%-
7,1% năm từ năm 2019 tới năm 2028, từ mức 166,3 TWh năm 2018 
lên mức 318,9 TWh trong năm 2028. 

Việc thiếu điện sẽ trầm trọng hơn trong giai đoạn 2021-2025 vì một số 
nhà máy lớn bị chậm thi công tiến độ. Theo Quy Hoạch Điện 7 (Báo 
cáo điều chỉnh số 58/BC-BCT), hiện tại có một số dự án trọng điểm bị 
chậm trễ dẫn tới việc Việt Nam sẽ phải tiếp tục tăng nhập khẩu điện ở 
mức 1,2% tổng sản lượng điện trong năm 2018 lên 1,5% trong năm 
2025. Đây cũng đồng nghĩa với việc giá mua điện trong nước có thể 
tăng lên, từ đó tăng nguồn thu cho các nhà máy phát điện.   

Hình 26: Các dự án phát điện lớn có khả năng bị chậm tiến độ  

 
   Nguồn: Báo cáo điều chỉnh số 58/BC-BCT 

Những nhà máy có chi phí sản xuất điện thấp là những nhà máy 
sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ thị trường điện phát điện cạnh tranh 
(VCGM). EVN có thể tăng sản lượng mua điện trên thị trường phát 
điện cạnh tranh do thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt trong các mùa cao 
điểm. Vì vậy, những nhà máy có chi phi sản xuất điện thấp như thủy 
điện sẽ có lợi nhất vì mức giá cạnh tranh hơn các loại hình khác.  

Chính phủ giành nhiều ưu đãi cho năng lượng tái tạo  

Hình 27: Ước tính sản lượng điện Việt Nam theo từng loại (2018-2028) 

 
   Nguồn: Fitchs Solutions 

Tương lai ngành điện Việt Nam sẽ hướng tỷ trọng vào năng lượng tái 
tạo nhiều hơn để bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, Chính phủ đã ra 
quyết định 11/2017/QĐ-TTg và No.39/2018/QĐ-TTg để tạo động lực 
phát triển năng lượng tái tạo bằng cách cấp những ưu đãi về đất, thuế 
và giá thu mua cho những dự án năng lượng tái tạo. Đặc biệt, Chính 
phủ đồng ý sẽ thu mua điện mặt trời ở mức giá 9,35 cents/kWh trong 
vòng 20 năm cho các dự án điện mặt trời phát điện trước 30 tháng 6 
năm 2019 (ngoại trừ các dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận sẽ được 
kéo dài đến cuối năm 2020). Đối với điện gió, Chính phủ ưu đãi mức 
giá 8,5 cents/kWh cho điện gió trên bờ và 9,8 cents/kWh cho điện gió 
ngoài khơi. Các mức giá này cao hơn nhiều so với mức giá mua điện 
bình quân của EVN hiện nay khoảng 1.320 đồng/kWh.  

Dự án Công suất (MW)

Tiến độ theo quy 

hoạc điện VII điều 

chỉnh

Đánh giá tiến độ 

Nhiệt điện Thái Bình II 2x600 2017-2018 2021

Nhiệt điện Long Phú I 2x600 2018-2019 2023

Nhiệt điện Sông Hậu I 2x600 2019 2021

Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4 2x750 2020-2021 2023-2024

Nhiệt điện Sông Hậu 2 2x1000 2021-2022 2024

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Nhiệt Điện Thủy Điện Năng lượng tái tạo
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KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TÍCH CỰC 

HDG ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019 
lần lượt đạt 3.472 tỷ đồng (+158,0% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 
784 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ, hoàn thành 71% kế hoạch doanh 
thu và 98% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019. Doanh thu và lợi nhuận 
tăng mạnh trong kỳ chủ yếu nhờ đóng góp từ mảng bất động sản với 
việc ghi nhận doanh thu 4 tòa tháp (Orchid 1, 2 và Jasmin 1, 2) của 
dự án Hado Centrosa. 

Hình 28: Doanh thu từ bất động sản và thủy điện tăng mạnh trong 9 tháng đầu 
năm 2019  

 
   Nguồn: HDG 

 

CHÚNG TÔI CHO RẰNG ĐỊNH GIÁ CỦA HDG ĐANG KHÁ HẤP 

DẪN SO VỚI TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH 

DOANH TƯƠNG ĐỐI VƯỢT TRỘI SO VỚI NGÀNH 

Hình 29: So sánh chỉ tiêu tài chính của một số doanh nghiệp bất động sản  

 
   Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH 

Cụ thể, HDG ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông 
công ty mẹ và EPS trailing 12 tháng đạt lần lượt là 232% và 166%, 
cao hơn mức trung bình ngành là 121% và 96%. Tỷ suất sinh lời của 
HDG cũng vượt trội so với ngành với ROE và ROA đạt lần lượt là 
8,2% và 35,4% so với trung bình ngành là 6,8% và 16,4%. Tuy nhiên, 
mức định giá của HDG lại tương đối rẻ với P/E trailing 12 tháng ở mức 
4,3 lần, thấp hơn mức P/E trung bình ngành là 12,0 lần.  
 

Title:

Source:

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

0
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1500

2000

2500

Kinh doanh bất 
động sản

Doanh thu xây lắp Doanh thu văn 
phòng, khách sạn

Doanh thu từ Thủy 
điện

Khác

9T/2018 9T/2019 ước tính

Doanh nghiệp
Mã cổ 

phiếu

Vốn hóa 

(tỷ đồng)

Tăng trưởng lợi 

nhuận ròng trailing 

12 tháng (%)

Tăng trưởng 

EPS trailing 

12 tháng

TTM 

ROA (%)

TTM 

ROE (%)

D/E (x) 

(curr.)

TTM 

P/E (x)

TTM 

P/B (x)

CTCP Vinhomes VHM 289.733 94% 94% 12,3 31,4 0,4 18,1 5,5

CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova NVL 56.518 73% 44% 4,8 16,3 1,3 16,8 2,8

CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền KDH 13.611 55% 21% 7,9 11,6 0,1 17,1 2,0

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt PDR 8.552 14% -6% 5,9 18,3 0,4 13,3 2,3

CTCP Tập đoàn Đất Xanh DXG 8.472 33% -3% 9,1 20,2 0,4 5,4 1,5

CTCP Đầu tư Nam Long NLG 7.166 84% 47% 8,2 15,2 0,2 8,6 1,6

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest VPI 6.640 129% 129% 6,8 18,3 1,6 15,1 2,9

CTCP Đầu tư Hải Phát HPX 5.270 119% 91% 5,1 14,7 0,8 14,2 2,0

TCT Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIG)DIG 4.488 83% 58% 4,1 8,6 0,3 14,2 1,2

CTCP Đầu tư LDG LDG 2.654 381% 291% 15,8 30,8 0,1 3,9 0,9

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín SCR 2.130 -44% -52% 1,8 4,2 0,6 11,2 0,5

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy NBB 1.936 430% 437% 6,7 16,5 0,1 5,8 0,9

Trung bình 121% 96% 7,4 17,2 0,5 12,0 2,0

Trung vị 84% 53% 6,8 16,4 0,4 13,7 1,8

CTCP Tập đoàn Hà Đô HDG 4.188 232% 166% 8,2 35,4 1,8 4,3 2,1
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  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
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Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)
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16%

22%

28%

33%

39%

45%

0.7
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1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

01-15A 07-15A 01-16A 07-16A 01-17A 07-17A 01-18A 07-18A

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18A

Doanh thu thuần 1.988 2.297 3.221

Giá vốn hàng bán (1.415) (1.516) (1.979)

Chi phí quản lý DN (95) (136) (197)

Chi phí bán hàng (146) (234) (68)

LN hoạt động thuần 332 412 978

EBITDA thuần 332 412 978

Chi phí khấu hao 0 0 0

LN HĐ trước thuế & lãi vay 332 412 978

Thu nhập lãi 19 40 55

Chi phí tài chính (118) (123) (116)

Thu nhập ròng khác 52 (5) 38

TN từ các Cty LK & LD 8 (0) 0

LN trước thuế 293 323 954

Thuế (41) (50) (167)

Lợi ích cổ đông thiểu số (17) (95) (154)

LN ròng 236 178 633

Thu nhập trên vốn 236 178 633

Cổ tức phổ thông (44) (130) (123)

LN giữ lại 191 48 511

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18A

Tiền và tương đương tiền 627 707 388

Đầu tư ngắn hạn 55 29 111

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.009 1.087 2.300

Hàng tồn kho 2.391 3.018 3.835

Các tài sản ngắn hạn khác 64 70 110

Tổng tài sản ngắn hạn 4.147 4.911 6.743

Tài sản cố định 1.169 1.154 2.290

Tổng đầu tư 13 331 300

Tài sản dài hạn khác 1.372 2.019 1.754

Tổng tài sản 6.700 8.416 11.087

Vay & nợ ngắn hạn 349 278 583

Phải trả người bán 336 405 485

Nợ ngắn hạn khác 1.351 771 2.753

Tổng nợ ngắn hạn 2.036 1.453 3.821

Vay & nợ dài hạn 2.250 1.592 2.059

Các khoản phải trả khác 580 3.286 2.516

Vốn điều lệ và 760 760 950

LN giữ lại 385 479 821

Vốn chủ sở hữu 1.179 1.273 1.834

Lợi ích cổ đông thiểu số 655 811 857

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 6.700 8.416 11.087

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18A

LN trước thuế 293 323 954

Khấu hao 86 116 129

Thuế đã nộp (17) (116) (110)

Các khoản điều chỉnh khác 31 69 17

Thay đổi VLĐ (259) 1.469 (595)

LC tiền thuần HĐKD 134 1.861 396

Đầu tư TSCĐ (713) (604) (953)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 9 1

Các khoản khác (486) (415) (490)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT (1.198) (1.009) (1.442)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (0) 0 (0)

Tiền vay ròng nhận được 1.003 (729) 681

Dòng tiền từ HĐTC khác 39 87 172

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (44) (130) (123)

LC tiền thuần HĐTC 998 (772) 731

Tiền & tương đương tiền đầu kì 695 627 707

LC tiền thuần trong năm (67) 80 (316)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 629 707 392

Các chỉ số cơ bản

12-16A 12-17A 12-18A

Dupont

Biên LN ròng 11,8%        7,8%       19,7%       

Vòng quay TS 0,41           0,30         0,33          

ROAA 4,8%         2,4%       6,5%        

Đòn bẩy tài chính 4,52           6,16         6,28          

ROAE 21,8%        14,5%      40,8%       

Hiệu quả

Số ngày phải thu 80,3           62,1         102,4        

Số ngày nắm giữ HTK 618,4         726,5       707,4        

Số ngày phải trả tiền bán 86,8           97,4         89,5          

Vòng quay TSCĐ 3,09           1,98         1,87          

ROIC 5,3%         4,5%       11,9%       

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2,0            3,4          1,8           

Khả năng thanh toán nhanh 0,9            1,3          0,8           

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,3            0,5          0,1           

Vòng quay tiền 612,0         691,1       720,2        

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 34,4%        15,5%      40,2%       

Tăng trưởng LN từ HĐKD 111,6%      23,9%      137,4%     

Tăng trưởng LN ròng 90,8%        (24,3%)     255,1%     

Tăng trưởng EPS 76,5%        (28,0%)     215,7%     
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

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

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

BÁN 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  -  Phó Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Đinh Quang Hinh – Chuyên viên cao cấp 

Email: hinh.dinh@vndirect.com.vn 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
Phan Thành Trung – Chuyên viên Phân tích 

Email: trung.phanthanh@vndirect.com.vn 

 

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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