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CTCP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (HDG) 

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

VND24.100 VND32.600 6% N/A (*) Tài chính 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 

 
 
 
 

 

 
 

  

Năm 2016 có thể coi là một năm bản lề của HDG khi công ty 

khởi động dự án Hà Đô Centrosa. Nếu thành công, dự án này sẽ 

đem lại tăng trưởng mạnh mẽ cho HDG trong giai đoạn 2017-

2021. Tuy nhiên phương án triển khai dự án hiện tại tương đối 

thận trọng do đó HDG có thể không tận dụng được hết nhịp hồi 

tốt nhất của TT BĐS hoặc thậm chí gia tăng rủi ro thị trường. 

Phát triển dự án vị trí đất vàng Z756 - Centrosa Garden là bước 
ngoặt lớn trong 2016 của HDG. Với vị trí đẹp, thiết kế hiện đại và 

giá bán hợp lý ở trung tâm thành phố, Centrosa được kỳ vọng sẽ là 
điếm nhấn trên thị trường cũng như tạo dựng một diện mạo mới cho 
HDG. Quy mô lớn của dự án kỳ vọng sẽ đem lại doanh thu trên 
10.000 tỷ phân bổ trong giai đoạn 2016-2021. 

Thủy điện và Xây dựng đã đi vào hoạt động ổn định và sẽ đem 
lại dòng tiền đều cho Hà Đô. Thủy điện sẽ đem lại nguồn thu đều 

trên 220 tỷ DT mỗi năm cho HDG. Hưởng lợi từ mối quan hệ tốt với 
Bộ Quốc Phòng, mảng xây dựng cũng sẽ đóng góp trên 700 tỷ/năm 
và đây cũng là mảng hoạt động rất hiệu quả khi luôn đứng trong top 
công ty có biên lợi nhuận gộp cao nhất. 

Đẩy mạnh phát triển cũng đồng nghĩa với việc gia tăng chi phí 
triển khai dự án. Trong 2016, HDG cần huy động lượng vốn lớn để 

thanh toán 1.856 tỷ tiền đất và nguồn nhân lực cho dự án Centrosa. 
Chính vì vậy, các chi phí lãi vay, quản lý, bán hàng của HDG cũng 
gia tăng cao và bào mòn lợi nhuận của 2016. 

(*) Chúng tôi định giá HDG ở mức 32.600 đồng/CP, hơn 35% so 

với giá CP hiện tại và có thể phù hợp với chiến lược MUA dài hạn. 
Tuy nhiên trong ngắn hạn chúng tôi chưa thấy có động lực lớn để cải 
thiện định giá cổ phiếu, quan sát thêm là hành động phù hợp đối với 
NĐT ngắn hạn. 

Rủi ro về lãi suất có thể ảnh hưởng lớn đến KQKD của Tập 
đoàn trong những năm tiếp theo. Với quan điểm không tăng vốn 

HDG sẽ có dư nợ vay cao trong thời gian tới. Chính vì vậy nếu lãi 
suất có biến động mạnh sẽ bào mòn lợi nhuận của HDG. 

 

Ngày 10/10/2016 

Ngô Kiên Thuận 

thuan.ngokien@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.000 

KLGDBQ (3thg) 12.980 

Thị giá vốn (tỷ VND) 1.747 

SL CP đang lưu hành (tr) 76,39 

Free float (%) 25 

Beta 0,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

 

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông nội bộ 65%

Cô đông nước ngoài 20%

Bộ Quốc Phòng 10%

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu (tỷ) 1,554 1,480 1,861 2,230

Tăng trưởng DT 57.2% (4.8%) 25.8% 19.8%

Biên lợi nhuận gộp 16.3% 15.5% 18.6% 19.7%

EBITDA thuần (tỷ) 211 186 293 376

LN ròng (tỷ) 148 123 131 196

Tăng trưởng LN ròng 20.8% (16.7%) 5.9% 49.9%

LN trên cổ phiếu 2,454 1,849 1,958 2,936

Giá trị sổ sách/cp 16,136 19,101 14,982 16,812

ROAE 16.5% 10.5% 11.2% 17.9%
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Công ty Cổ phần Hà Đô (HDG) tiền thân là xí nghiệp xây dựng của 
Bộ Quốc Phòng được thành lập năm 1990. Năm 2004 công ty 
chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.  

Sản phẩm chính của công ty bao gồm nhà biệt thự, nhà liền kề, 
chung cư cao cấp tại các dự án Khu đô thị tại Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh, cao ốc văn phòng cho thuê, khách sạn và xây dựng 
công trình dân dụng và giao thông. 

Ban lãnh đạo của Tập đoàn đều là các sĩ quan quân đội nên mô hình 
quản lý đề cao tính kỷ luật và thận trọng trong đầu tư triển khai các 
dự án. Tuy nhiên, với sự thận trọng quá mức có thể dẫn tới mất cơ 
hội vàng để phát triển của doanh nghiệp. 

Đồng thời, Ban lãnh đạo cũng là những người đã có tuổi và đã đến 
tuổi nghỉ hưu do đó khi chuyển giao Tập đoàn cũng sẽ có khả năng 
có nhiều biến động. 

Việc triển khai dự án có quy mô lớn hơn nhiều so với các dự án 
HDG đã từng thực hiện đòi hỏi một sự nâng tầm về khả năng huy 
động vốn, quản lý dòng tiền, và quyết liệt triển khai.  

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Lĩnh vực kinh doanh truyền thống của HDG là Xây dựng và Kinh 
doanh Bất động sản, đóng góp tương ứng 90% DT và LN. Từ năm 
2005, HDG bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực thủy điện và cho đến nay, 
đầu tư vào thủy điện chiếm hơn 15% tổng tài sản của công ty. Lĩnh 
vực thủy điện sẽ bắt đầu đóng góp vào DT của HDG từ năm 2016 
với tỷ trọng 10% và dự kiến sẽ tăng lên 15% DT vào năm 2019. 

Hiện tại công ty đang sở hữu khoảng 67 ha đất với 11 dự án đang và 
sẽ triển khai. Các dự án này tập trung ở những vị trí đẹp của thành 
phố Hà Nội, Hồ Chí Minh. Phần quỹ đất có nguồn gốc từ Bộ Quốc 
Phòng chiếm khoảng 50% tổng quỹ đất. 

Định hướng phát triển trong giai đoạn 2016-2020 

Trong giai đoạn từ 2016 – 2020, Tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu 
tăng trưởng LN trung bình 10%/năm. 

Đến năm 2019, trên 70% DT của HDG sẽ đến từ lĩnh vực BĐS. Với 
chiến lược đầu tư các dự án và các mô hình kinh doanh có dòng tiền 
đều và an toàn trong dài hạn, HDG sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng từ 
Thủy điện và Bất động sản đầu tư. 

Lĩnh vực Bất động sản 

 Đẩy mạnh phát triển các dự án trọng điểm như Centrosa 
Garden, Khu đô thị Dịch Vọng và các dự án Bất động sản 
đầu tư như Dự án Bảo Đại Nha Trang. 

Lĩnh vực Xây dựng 

 Đặt mục tiêu nhận thầu xây lắp tăng trưởng từ 10–20%/năm. 

Lĩnh vực thủy điện 

 Đẩy mạnh đầu tư thủy điện, nâng công suất từ 64MW (250 
triệu KWh/năm) đã có hiện nay lên 200MW vào 2020. Tổng 
sản lượng phát điện 5 năm đạt 1.428 triệu KWh. 

 

 

 

 

 

 
   Nguồn: Tập Đoàn Hà Đô 

Cơ cấu doanh thu 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Title:

Source:

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

BĐS XD Dịch vụ BĐS cho thuê Khác
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LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

 

HDG đã triển khai thành công khá nhiều dự án chung cư và nhà 
liền kề tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, tuy nhiên các dự án này 
vẫn còn ở quy mô nhỏ. Với cách làm chắc chắn và tạo sự tin tưởng 

cho người mua nhà, chất lượng công trình đã được khẳng định cho 
những khu chung cư và nhà liền kề mà HDG phát triển từ 2008 đến 
giờ. Đồng thời, người mua nhà cũng được bàn giao sổ đỏ và sổ 
hồng chỉ sau 1 năm hoàn thành cho thấy sự uy tín trong cách triển 
khai dự án của HDG. Tuy nhiên, các dự án HDG đã triển khai đều ở 
quy mô nhỏ chỉ với 1 hoặc 2 tòa chung cư. 

Hà Đô có biên lợi nhuận gộp thấp hơn so với các dự án khác 
trong giai đoạn 2014-2015. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp của Hà Đô 

chỉ đạt khoảng 20% thấp hơn nhiều so với những doanh nghiệp khác 
như VIC, FLC, NDN hay kể cả những doanh nghiệp có cùng phân 
khúc như NTL. Nguyên nhân chủ yếu đến từ quan điểm đầu tư phải 
làm từ khâu thiết kế, thi công và bán hàng nên các chi phí cao hơn 
và không hiệu quả bằng các công ty khác dẫn tới biên lợi nhuận gộp 
thấp hơn các công ty trong ngành. 

Biên lợi nhuận gộp – BĐS 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

Thiếu sự quyết liệt trong triển khai dự án ở các khu đất vàng đã 
làm chậm cơ hội tận dụng giai đoạn hồi phục của thị trường bất 
động sản trong 2 năm vừa qua. Có lợi thế sở hữu nhiều khu đất vị 

trí đắc địa nhưng HDG lại dường như chậm chân hơn so với các 
doanh nghiệp bất động sản khác trong việc đón đầu đợt hồi phục 
của ngành bất động sản. Cụ thể như dự án Centrosa đã có đất từ rất 
lâu và có thể triển khai trước cả dự án Ba Son – Golden River của 
Vingroup nhưng do dự và thiếu quyết liệt nên dự án mới được triển 
khai muộn trong năm nay. Đồng thời với quan điểm đầu tư quá thận 
trọng nên HDG khó có thể triển khai các dự án nhanh như VIC hay 
FLC. 

Dự án đã hoàn thành
Quy mô 

(ha)
Địa chỉ TMĐT (tỷ)

Hoàn 

thành

Diện tích 

sàn (m2)
Giá bán Đơn vị Ghi chú

Hado Garden Villas 0.7 Quận 10, HCM 2010 15-30 Tỷ/căn biệt thự Đang mở bán

Khu chung cư Hà Đô Nguyễn Văn Công 0.9 Quận Gò Vấp, HCM 500 2014 46,000    13-15 tr/m2 sàn Bán hết

Nhà liền kề Z751B 0.3 Quận Gò Vấp, HCM 2008 Bán hết

Khu chung cư 183 Hoàng Văn Thái 2.1 Quận Thanh Xuân, HN 2011 30-35 tr/m2 sàn Bán hết

Chung cư Hoàng Sâm 0.6 Quận Cầu Giấy, HN 2009 35-40 tr/m2 sàn Bán hết

Chung cư Z751 0.4 Quận Gò Vấp, HCM 2009 23-27 tr/m2 sàn Bán hết

Khu đô thị Dịch Vọng mới

Chung cư Hado Park View - N10 0.5 Quận Cầu Giấy, HN 2015 42,388    26-40 tr/m2 sàn Bán hết

Khu biệt thự và nhà liền kề Quận Cầu Giấy, HN 2010

Khu nhà ở N04B2 Quận Cầu Giấy, HN 2009

Khu biệt thự Hà Đô 3.8 Quận 2, HCM 2015

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

Bước thay đổi trong quy trình triển khai dự án được kỳ vọng 
đem lại sự cải thiện khả năng cạnh tranh cũng như phù hợp 
hơn với thị trường. Thay vì phải tự thiết kế các dự án bất động sản 

của mình, HDG đã thay đổi quan điểm và chuyển sang thuê các 

công ty thiết kế danh tiếng như Architype – Centrosa Garden, Accor 
– Khách sạn IBIS, Lila – Khách sạn Bảo Đại. Chính vì lý do đó, các 
dự án triển khai trong năm nay của HDG đều mang một diện mạo 
mới hiện đại và phù hợp hơn với thị trường. Đồng thời, HDG sẵn 
sàng thuê các công ty chuyên xây dựng phát triển khu đô thị để đẩy 
nhanh tiến độ thi công. 

Quỹ đất chưa phát triển 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Với quỹ đất rộng và ở những vị trí đẹp của hai thành phố lớn 
nhất cả nước, BĐS của HDG sẽ có dư địa để phát triển dài hạn 
đủ cho 5-10 năm nữa. Cụ thể là các lô đất lớn tại Khu Đô Thị mới 

Dịch Vọng, Khu An Khánh hay An Thới đều chưa được triển khai. 
Chính vì vậy, sau khi phát triển dự án Centrosa, HDG vẫn sẽ còn 
nhiều dư địa về quỹ đất để phát triển thêm trong dài hạn. 

Bất động sản đầu tư kỳ vọng sẽ đem lại dòng tiền ổn định cho 
HDG. Các dự án văn phòng và khách sạn đã và đang đi vào hoạt 

động sẽ đem lại nguồn thu ổn định trên 150 tỷ/năm cho tập đoàn. 
Điển hình là tòa văn phòng South Building đã lấp đầy trong những 
năm gần đây. 

HÀ ĐÔ CENTROSA 

Với các năm trước đây, Hà Đô chỉ phát triển các chung cư đơn lẻ và 
không có nhiều đột biến. Tuy nhiên, dự án phức hợp Z756 – Hà Đô 
Centrosa Garden được triển khai trong 2016 sẽ đem lại bước ngoặt 
lớn cho HDG trong những năm sắp tới. 

Với vị trí đắc địa, hạ tầng giao thông tốt, mật độ xây dựng thấp 
và đầy đủ tiện ích xung quanh, Centrosa lọt vào tầm ngắm của 

Dự án đang triển khai
Quy mô 

(ha)
Địa chỉ TMĐT (tỷ)

Hoàn 

thành

Diện tích 

sàn (m2)
Giá bán Đơn vị Ghi chú

Centrosa Garden - Z756 6.9 Quận 2, HCM 5000

Nhà liền kề 2016 10,566     120-170 tr/m2 đất Bán hết

Chung cư 2019 323,470   36-45 tr/m2 sàn Chuẩn bị mở bán

Khu đô thị mới An Khánh - An Thượng 30.0 Huyện Hoài Đức,HN 9664

Nhà liền kề 2016 6,864      20-25 tr/m2 đất Bán 60%

Nhà ở Hà Đô Thới An 5.7 Quận 12, HCM

Chung cư 300 2017 10,792     12.5 tr/m2 sàn Bán được 70 căn

Khu đô thị Dịch Vọng mới

Chung cư Hado Parkside CC1 0.5 Quận Cầu Giấy, HN 181 2017 42,388     30-32 tr/m2 sàn Đang mở bán

Bất động sản đầu tư
Quy 

mô (ha)
Địa chỉ TMĐT (tỷ)

Hoàn 

thành
Số lượng Giá bán Đơn vị Ghi chú

Hà Đô South Building 0.1 Quận Tân Bình, HCM 2012 17,000    13-15 $/ m2 sàn Đã lấp đầy

Dự án Bảo Đại - Nha Trang 8.9 Trần Phú, Nha Trang 554 2017

Khách sạn 180 2-5 tr/phòng/ngày

Biệt thự 36 Để bán

Khách sạn IBIS Quận Tân Bình, HCM 567 2016 310 2-4 tr/phòng/ngày

Quỹ đất chưa phát triển Quy mô (ha) Địa chỉ TMĐT (tỷ) Diện tích sàn (m2)

Dự án khu đô thị mới Noỏng Tha 74.5 Viêng Chăn, Lào 4000

Dự án nhà ở Hà Đô Thới An 5.7 Quận 12, HCM

Nhà liền kề 15,128

Biệt thự 5,620

Khu đô thị mới An Khánh - An Thượng 30.0 Huyện Hoài Đức,HN 9664

Chung cư 56,316

Biệt thự 60,936

Khu đô thị Dịch Vọng mới Quận Cầu Giấy, HN

Khu tổ hợp Hà Đô Complex 9,865

Chung cư CC2 và CC3
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rất nhiều người muốn mua nhà và chung cư tại thành phố Hồ 
Chí Minh. Nằm trên trục đường 3/2, Quận 10 – điểm hội tụ của 

những tuyến đường huyết mạch khu vực nội đô thành phố, dự án 
Centrosa có vị trí đẹp ở giữa trung tâm Sài Gòn. Nhờ đó mà nhu cầu 
về giáo dục, sức khỏe, vui chơi và mua sắm của người mua nhà đều 
rất thuận tiện. Mật độ xây dựng trung bình ở mức thấp 40% nên tạo 
cảm giác không gian thoáng mát cho khu phức hợp.  

 

 
   Nguồn: Tập Đoàn Hà Đô 

Tiến độ của dự án 

Tiến độ pháp lý  

HDG đã hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý về giấy phép đầu tư và 
giấy phép xây dựng. Dự kiến Tập đoàn sẽ trả tiền đất trong tháng 10 
để đủ điều kiện mở bán. Hiện tại người mua nhà đang đặt cọc dưới 
dạng hợp đồng góp vốn.  

Tiến độ xây dựng và bán hàng 

Dự án bao gồm các hạng mục nhà liền kề, chung cư và các hạng 
mục dịch vụ đi kèm như trường tiểu học và trung học. 
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   Nguồn: VNDIRECT 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Dự án đã hoàn thiện xong phần hạ tầng của khu thấp tầng và dự 
kiến bàn giao vào tháng 12/2016. Phần cao tầng đã gần hoàn thiện 
phần móng. 

HDG cho biết toàn bộ phần nhà liền kề bán hết trong một tuần 
mở bán đầu tiên. Với giá từ 120-170 triệu/m2, dự kiến mảng nhà 

liền kề sẽ đem về cho HDG khoản doanh thu trên 1.260 tỷ và dự kiến 
sẽ được hạch toán 50% trong năm nay. Phần còn lại sẽ được hạch 
toán trong 2017. 

Số vốn còn hạn chế nên khu chung cư sẽ được triển khai từng 
phần. Cụ thể là trong năm nay HDG chỉ triển khai trước 2 tòa Orchid 

1 và Orchid 2. Với vị trí đẹp, chúng tôi kỳ vọng HDG sẽ bán được hết 
và bắt đầu triển khai 6 tòa còn lại trong năm sau. Dự kiến, cụm 4 tòa 
sẽ được triển khai trong đầu Q2/2017 và 2 tòa còn lại sẽ triển khai 
trong cuối năm 2017. Dự án sẽ được bàn giao từ cuối 2018 đến 
2020. 

KHU ĐÔ THỊ DỊCH VỌNG MỚI 

Địa điểm: Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 

Quy mô: 22,5 ha 

 
   Nguồn: HDG, VNDIRECT Tổng hợp 

KĐT Dịch vọng là KĐT đã có hạ tầng hoàn chỉnh, vị trí đẹp ở gần 
công viên Cầu Giấy. Tại đây, HDG đã triển khai thành công 3 tòa 
chung cư (từ năm 2009 – 2015) và còn 3 lô đất sạch để triển khai 
trong các năm tiếp theo (bao gồm CC1, CC3 và hỗn hợp Dịch Vọng).  

Dự án chung cư CC1 

Tổng mức đầu tư: 181 tỷ 

Diện tích: Mỗi căn từ 70-90 m2 

Mật độ xây dựng: 40% 

Giá bán TB: 32 triệu/m2 

Tiến độ pháp lý: Tập đoàn đang trong quá trình làm thủ tục đổi phê 

duyệt quy hoạch 1/500 để chuyển diện tích 2 tầng này thành diện 
tích nhà ở. 

Căn liền kề Số lượng Đơn vị

Tổng diện tích 10,566 m2

Số tầng 4-5 tầng

Hệ số sử dụng đất 3 lần

Diện tích xây dựng 7,978 m2

Tổng diện tích sàn 34,343 m2

Số lượng căn 115 căn

Giá bán 120-170 tr/m2

Khu nhà ở cao tầng hỗn hợp Số lượng Đơn vị

Tổng diện tích 33,701 m2

Mật độ xây dựng 50% cho khối đế, 30% cho khối thấp tầng

Hệ số sử dụng đất 10

Diện tích xây dựng 17,323 m2

Tổng diện tích sàn 323,470 m2

Tổng số căn hộ 2,187 căn

Giá TB 40 tr/m2

Hạng mục chính

Chung cư N04B2: đã xong năm 2009.

Chung cư Hado Park View: . 5,265 m2 giao nhà vào Quý IV/2014

Chung cư CC1: 2,206 m2, 17 tầng với 135 căn hộ.

Nhà dịch vụ CC3: 
4,506 m2, hiện đang cho thuê làm sân tennis, dự kiến làm 

chung cư.

Công trình nhà hỗn hợp: HDG sở hữu 100% với 9,865 m2.

Nhà biệt thự, liền kề: 
HDG sở hữu 50% với 6,784 m2, đã bàn giao cho khách hàng 

sử dụng vào năm 2010.
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Tiến độ xây dựng và bán hàng: HDG đang triển khai hoàn thiện 

phần móng. Hiện tại, Tập đoàn đã nhận đặt cọc hết các diện tích 
chung cư theo hình thức hợp đồng góp vốn. Dự kiến bàn giao trong 
2017-2018. 

 

 

   Nguồn: Tập đoàn Hà Đô 

Khu hỗn hợp Hà Đô Complex 

Quy mô: 9.865 m2 

Hà Đô mua lại toàn bộ và dự kiến triển khai trong cuối năm nay. 

Trước năm 2016, HDG chỉ sở hữu 50% của dự án, 50% còn lại 
thuộc về Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm. Dự kiến trong 
Q4/2016, dự án sẽ bắt đầu được triển khai. 

CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC 

Dự án khu đô thị mới An Khánh – An Thượng 

Quy mô dự án: 30 ha 

Các hạng mục chính: chung cư - 56.316 m2, biệt thự - 60.936 m2, 
nhà liền kề - 6.864 m2. 

Tiến độ xây dựng và bán hàng: Đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng của khu 
thấp tầng. Khu thấp tầng hiện tại còn 49 căn, đã bán được hơn 60%. 

Dự án đang được khởi động lại, đầu tư diện tích cao tầng. 

Dự án NoongTha 

Quy mô: 74,5 ha 

Tổng mức đầu tư: 4.000 tỷ 

Hạng mục chính: nhà liền kề, biệt thự và nhà vườn 

Diện tích mỗi căn từ 91,6 – 1.180 m2 

Hiện tại HDG đã đầu tư hoàn thiện phần lớn cơ sở hạ tầng và bán lại 
4 ha đất cho Ngân Hàng Việt Lào trong năm 2015 với tổng giá trị là 8 
triệu USD. Phần còn lại của dự án, HDG đang tác động với chính 
phủ Lào để thay đổi chính sách, cho phép các nhà đầu tư nước 
ngoài xây dựng và kinh doanh nhà thương mại, thay vì hình thức 
thuê 50 năm. 

Dự án nhà ở Quận 12 

Quy mô: 5,7 ha 

Tổng mức đầu tư: 300 tỷ 

Khu biệt thự Hà Đô – Quận 2  

 

 
   Nguồn: Tập Đoàn Hà Đô 
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Hạng mục: nhà liền kề: 15.128 m2 – 124 căn, biệt thự: 5.620 m2, 
chung cư: 3.773 m2 

Tiến độ xây dựng và bán hàng: HDG đã triển khai xong phần liền kề. 
Đối với diện tích đất còn lại họ chưa có kế hoạch triển khai. Hiện tại, 
HDG đã bán được 70 căn liền kề, còn 54 căn với giá bán trong 
khoảng 12,5-13 triệu/m2. 

Khu biệt thự Sư vạn hạnh 

Quy mô dự án: 7.174 m2 

Hạng mục: 19 căn biệt thự đơn lập, song lập và liền kề 

Diện tích sàn mỗi căn: 290-365 m2 

Giá bán: 14,5-30 tỷ/căn 

HDG đang chuyển đổi mục đích sử dụng từ cho thuê sang bán nhà 
thương mại. 

Khách sạn IBIS Hồng Hà 

Quy mô dự án: 3.496 m2 

Tổng mức đầu tư: 567 tỷ 

Số lượng: 310 phòng 16 m2 và 26 căn hộ cho thuê với diện tích từ 
34-80 m2 

Giá cho thuê TB: 100 USD/phòng 

Tiến độ: Khách sạn sẽ khai trương trong tháng 10/2016. 

Khách sạn Bảo Đại Nha trang 

Quy mô: 8.92 ha 

Tổng mức đầu tư: 554 tỷ 

Hạng mục chính: khách sạn tiêu chuẩn 5 sao - 180 phòng, biệt thự 
cho thuê và bán - 41 căn 

HDG đang hoàn thiện dự án và dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 
10 năm 2016. 

 

Tiến độ bàn giao các dự án đang triển khai 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

Trung bình 4 năm gần đây mảng xây dựng đóng góp trên 700 tỷ 
DT và 40 tỷ lợi nhuận và chiếm hơn 50% doanh thu của toàn tập 
đoàn. Cụ thể, các mảng xây dựng đóng góp hơn 795 tỷ DT và 41 tỷ 

LNST trong 2015. 

Centrosa Garden - Z756 2016 2017 2018 2019 2020

Nhà liền kề

Chung cư Orchid 1 & 2

Chung cư hỗn hợp 4 tòa

Chung cư 2 tòa còn lại

Khu đô thị mới An Khánh - An Thượng

Nhà liền kề

Nhà ở Hà Đô Thới An

Chung cư

Khu đô thị Dịch Vọng mới

Chung cư Hado Parkside CC1

Dự án Bảo Đại - Nha Trang

Khách sạn

Biệt thự

Khách sạn IBIS

Khách sạn Bảo Đại Nha Trang  

 
   Nguồn: Tập Đoàn Hà Đô 

file:///C:/Users/thuan.kien/Desktop/Draft/www.vndirect.com.vn


 
 
 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  9 

Biên lợi nhuận gộp – Xây dựng 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

Chính nhờ nguồn thu này tập trung đến từ các dự án của Bộ 
Quốc Phòng và các cơ quan nhà nước nên DT và LN của mảng 
Xây dựng luôn được giữ vững. Các dự án gần đây gồm có Dự án 
Trung tâm Hội nghị của tỉnh Trà Vinh, Hội trường tỉnh Bắc Giang và 
các đường Mường Típ từ mốc L8 đến mốc L10.  

So với các doanh nghiệp xây dựng khác trong ngành, HDG có 
biên lợi nhuận gộp ở mức cao. Nhờ xây dựng các công trình hành 

chính của các cơ quan nhà nước và các tuyến đường tỉnh lộ nên 
biên lợi nhuận gộp của HDG cao hơn tất cả các doanh nghiệp xây 
dựng phát triển các khu bất động sản. 

LĨNH VỰC THỦY ĐIỆN 

Công ty Za Hưng (sở hữu Thủy điện Za Hưng, Nậm Pông và Nhạn 
Hạc) mới được nâng sở hữu từ 39% lên 51,5% trong năm nay do đó 
Báo cáo tài chính hợp nhất của HDG năm nay sẽ bắt đầu ghi nhận 
thêm doanh thu từ mảng thủy điện. 

Thông tin dự án thủy điện 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

Dòng tiền ổn định sẽ đem lại tính bền vững dài hạn cho Hà Đô. 

Với hai thủy điện Za Hưng và Nậm Pông đi vào sử dụng, hàng năm 
HDG sẽ nhận được trên 220 tỷ/năm DT. Đến năm 2019, thủy điện 
Nhạn Hạc sẽ đi vào hoạt động và DT cũng sẽ tăng lên trên 400 
tỷ/năm. 

Với đặc thù tại các vùng có mùa mưa kéo dài trên 5 tháng, HDG 
sẽ được hưởng lợi từ cách tính điện của EVN. Theo cách tính 

của EVN, 2 thủy điện 30 MW của HDG sẽ được áp dụng bảng giá 
chi phí tránh được của EVN. Theo đó, EVN sẽ tính giá cho 4 tháng 
mùa mưa và 8 tháng mùa khô và giá điện mùa khô luôn cao hơn 
mùa mưa. Chính vì lý do đó, các thủy điện của HDG cũng sẽ được 
hưởng lợi thế khi tính giá điện. 

La Nina sẽ có tác động tốt lên kết quả hoạt động của các thủy 
điện. Nhờ có lượng mưa hàng năm cùng với hồ chứa lớn, các thủy 

điện của HDG sẽ có khả năng đạt công suất cao, đặc biệt là thủy 
điện Nậm Pông khi hiện tại chỉ đang đạt 60% công suất. Chúng tôi 

Title:

Source:

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

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

HDG HBC TCT36 C47 DXG NTL CTD HDC NDN HUT

2015 2014

Dự án Địa chỉ
Công 

suất MW

Hoàn 

thành 

TMĐT 

(tỷ)

Đi vào 

HĐ

Công 

suất

Sản 

lượng 

triệu 

Kwh/năm

Thủy điện Za Hưng Quảng Nam 30 2009 600      2009 100% 122.7

Thủy điện Nậm Pông Nghệ An 30 2013 740      2014 60% 123.3

Thủy điện Nhạn Hạc Nghệ An 60 Q3/2018 1,700   2018 0% 220

Giá điện TB giờ cao điểm, bình thường và 
thấp điểm (đv: đồng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp, EVN 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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nhận định rằng thủy điện Nậm Pông sẽ có khả năng đạt đến 80% 
công suất trong năm nay. 

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

ROE ở mức trung bình của ngành. HDG có ROE trên 13% trong 
năm 2015, đây là mức trung bình cho đại bộ phận các doanh nghiệp 
bất động sản trên sàn như NTL hay KDH. 

Rủi ro khả năng thanh toán tăng mạnh. Tỷ lệ vay nợ/VCSH trong 

những năm vừa qua đang ở mức vừa phải 60%, chỉ số thanh toán 
hiện thời và thanh toán nhanh đều ở mức an toàn trên 2x trong 2015. 
Tuy nhiên, vốn vay trong Quý 2 của HDG tăng mạnh, nâng tổng vay 
và nợ tài chính lên hơn 2500 tỷ. Chỉ số thanh toán hiện thời giảm 
xuống chỉ còn 0,91x. 

Khả năng thanh toán 2015 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

Phần vốn vay tăng đột biến trong 2016 đến từ hợp nhất công ty 
con Za Hưng và huy động vốn để phát triển dự án Centrosa. Đặc 

thù của ngành thủy điện là nguồn vốn vay luôn thường chiếm 70% 
tổng nguồn vốn, do đó vốn vay của HDG có sự tăng đột biến trong 
2016 do hợp nhất công ty con trong Quý 2. 

Đồng thời, HDG phát hành 600 tỷ trái phiếu trong Quý 2 để trả tiền 
đất cho dự án Centrosa. Chi phí lãi vay phát sinh từ khoản vay 600 
tỷ này sẽ được vốn hóa trong năm nay và hạch toán vào chi phí xây 
dựng dở dang của HDG. 

Tổng vay nợ 

 
   Source: VNDIRECT 
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Vay nợ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 5 năm tới. Với kế hoạch triển 
khai nhiều dự án Bất Động sản và thủy điện trong 5 năm tới, HDG 
chưa có kế hoạch tăng vốn nên sử dụng đòn bẩy tài chính bằng huy 
động trái phiếu và phương án còn lại là vay ngân hàng. Chính vì vậy, 
khả năng vay nợ sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới. 

EPS của HDG những năm vừa qua vẫn đạt ở mức nhỉnh hơn so 
với một số doanh nghiệp trong ngành. Nhờ hạch toán nốt phần 

còn lại của các dự án đã hoàn thành từ 2014 như dự án Parkview ở 
Khu đô thị Dịch Vọng và sự ổn định trong mảng Xây dựng, EPS 
2015 của HDG vẫn đạt được mức ổn định 1.849 đồng/CP. 

Cổ tức sẽ được trả đều trong 5 năm tới. Dự kiến trả cổ tức với 

10% cổ phiếu và 5% tiền mặt. 

EPS VÀ BVPS 2015   

 

 

 
     NGUỒN: VNDIRECT TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ KINH DOANH 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận 

sau thuế giảm nguyên nhân do: 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, DT của HDG tăng 52% so với cùng 
kỳ. Tăng trưởng mạnh này là kết quả của việc hợp nhất công ty con 

Za Hưng khi ghi nhận thêm doanh thu từ mảng thủy điện. 

Chi phí lãi vay theo đó cũng tăng lên 51,5 tỷ, cao gấp 25 lần so 
với 6 tháng 2015. Chi phí này tăng mạnh từ hoạt động phát hành 

600 tỷ trái phiếu và chi phí lãi vay từ Công ty Za Hưng được hợp 
nhất là 19,5 tỷ. 

Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng tăng mạnh 16% so với 
lũy kế cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng mạnh nhất do HDG đẩy 

mạnh triển khai bán các khu nhà liền kề của dự án Centrosa Garden. 
Đồng thời, các chi phí quản lý thủy điện cũng được hợp nhất nên 
đóng góp vào sự gia tăng đột biến trong chi phí quản lý trong nửa 
đầu 2016. 

Chúng tôi dự phóng động lực tăng trưởng chính đến từ mảng 
BĐS cùng với sự ổn định trong mảng xây dựng và thủy điện 
trong giai đoạn 2016-2020. Mảng BĐS sẽ đóng góp hơn 70% tổng 

DT trong giai đoạn này nhờ đóng góp lớn nhất từ dự án Centrosa 
Garden khi bắt đầu hạch toán khu liền kề trong 2016, 2017 và dự án 
chung cư từ cuối 2018 đến hết 2021. Mảng thủy điện sẽ có tăng 
trưởng từ 2019 khi nhà máy Nhạn Hạc bắt đầu đi vào hoạt động. 
Đồng thời, các BĐS đầu tư như văn phòng cho thuê và khách sạn 
cũng sẽ đem lại dòng tiền đều cho HDG trong những năm tới. 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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6 tháng cuối năm sẽ có đột biến doanh thu từ lĩnh vực Bất động 
sản. Sau khi huy động trái phiếu để trả nốt tiền đất và bàn giao nhà 

liền kề ở dự án Centrosa Garden cho khách hàng trong tháng 11, 
HDG sẽ ghi nhận được thêm được 700 tỷ DT trong 2 tháng cuối 
năm. Chính vì lý do đó, DT cả năm 2016 của HDG cũng sẽ được cải 
thiện mạnh mẽ. Chúng tôi dự phóng DT 2016 sẽ đạt 1.867 tỷ trong 
đó BĐS 950 tỷ, xây dựng 710 tỷ và thủy điện 224 tỷ. 

Mặc dù DT tăng trưởng mạnh mẽ nhưng chi phí bán hàng và 
triển khai các dự án cũng tăng mạnh nên LNST của HDG chỉ đạt 
mức tăng trưởng TB trong 2016. Do năm 2016 là năm bản lề của 

dự án Centrosa Garden nên các chi phí bán hàng và marketing được 
đẩy mạnh để tạo dấu ấn mới cho HDG. Theo đó, LNST cũng sẽ bị 
ảnh hưởng và tốc độ tăng trưởng EPS chỉ đạt ở mức trung bình. 

Doanh thu dự phóng giai đoạn 2016-2020 (Đv: tỷ đồng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Hai thủy điện của công ty con Za Hưng đều còn mới nên thời 
gian khấu hao vẫn còn dài. Chính vì vậy, chi phí khấu hao 2016 

tăng gấp 4,6 lần so với 2015. Khi thủy điện Nhạn Hạc đi vào hoạt 
động trong năm 2019, khấu hao của HDG sẽ tiếp tục tăng mạnh. 

EPS trong giai đoạn 2010-2020 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

EPS tăng nhẹ trong 2016 và tăng mạnh trở lại vào 2019. Do HDG 

đẩy mạnh phát triển các dự án trọng điểm, các chi phí tăng cao đột 
biến so với 2015 do đó EPS chỉ tăng nhẹ ở mức 6% so với 2015. 
Tuy nhiên, các dự án chung cư và thủy điện sẽ được bàn giao và đi 
vào hoạt động 2019 nên EPS sẽ có sự cải thiện rõ rệt nhất. 

 

 

 

Dự án 2016 2017 2018 2019 2020

Dự án Trung tâm Phức hợp Hà Đô - 756 Sài gòn 630 630 505 1,683 2,405

Dự án khu đô thị mới An Khánh - An Thượng ( Dragon city) 69 69

Dự án nhà ở Hà Đô Thới An Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 15 22 22

KĐT Dịch Vọng mới 269 90

Dự án khách sạn Ibis 2 Hồng Hà 12 117 117 117 117

Dự án Khu Biệt Thự Hà Đô tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh 99

Dự án Sư Vạn Hạnh - Hà Đô Garden Villas 40 80 100

Dự án Bảo Đại - Nha Trang 8 49 61 61 61

BĐS cho thuê 41 41 41 41 41

Phí dịch vụ tại các dự án BĐS 13 19 23 33 53

Xây lắp 710 710 710 710 710

Thủy điện 224 224 224 271 413

Tổng doanh thu 1,861 2,230 1,893 2,917 3,800

Title:

Source:

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

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Đ
ơ

n
 v

ị:
 đ

ồ
n

g

file:///C:/Users/thuan.kien/Desktop/Draft/www.vndirect.com.vn


 
 
 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  13 

ĐỊNH GIÁ 

Với đặc thù của ngành bất động sản không phản ánh hết được giá trị 
qua báo cáo tài chính do đó chúng tôi lựa chọn phương pháp định 
giá “Tổng giá trị của từng dự án” để đánh giá giá trị hiện tại của 
doanh nghiệp. 

Với các dự án BĐS, chúng tôi sử dụng phương pháp “Phần Dư” để 
đánh giá giá trị của từng dự án. Một số giả định chính như sau: 

 Dòng tiền vào được tính theo tiến độ đặt cọc của người mua 
nhà hoặc căn hộ. 

 Dòng tiền ra được dựa trên tỷ suất đầu tư cho từng hạng 
mục đầu tư của dự án. 

 Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền ở mức 15%. 

Với các dự án thủy điện, chúng tôi sử dụng phương pháp “Giá trị 
hiện tại thuần” - NPV để tính giá trị của các thủy điện. Các giả định 
quan trọng: 

 Chu kỳ thay thế thiết bị: 15 năm/lần 

 Số tháng mùa mưa: 4 tháng 

 Số tháng mùa khô: 8 tháng 

 Giá điện TB mùa mưa: 537 đồng/kWh 

 Giá điện TB mùa khô: 1355 đồng/kWh 

 Phí môi trường rừng: 20 đồng/kWh 

GIÁ TRỊ ĐỊNH GIÁ THEO DỰ ÁN 

 
   NGUỒN: VNDIRECT 

RỦI RO 

Thị trường bất động sản đang phải đối mặt với tình trạng cung 
vượt cầu và cạnh tranh cao, đặc biệt ở phân khúc trung đến cao 
cấp. Hiện tại, hai thành phố lớn Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đều có 

nguồn cung vượt cầu và dự báo sẽ còn gia tăng mạnh trong 2017. 
Đồng thời, các tập đoàn đầu tư bất động sản sẽ ngày càng phải chú 
trọng đến việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, tạo các dấu ấn cho 
từng dự án như vị trí đắc địa, thiết kế đẹp đi kèm cùng nhiều khu vực 
tiện ích phục vụ cho đời sống cư dân để nâng cao sức hấp dẫn, kích 
thích nhu cầu mua. 

Rủi ro về lãi suất sẽ tăng cao khi nguồn vốn chủ yếu từ vay nợ. 

Với tình hình hiện tại khi lãi suất đang ở mức thấp thì rủi ro này vẫn 
chưa cao cho HDG, tuy nhiên nếu trong 2-3 năm nữa lãi suất tăng 
mạnh trở lại thì khả năng chi phí lãi vay sẽ làm hao mòn một phần 
đáng kể lợi nhuận của HDG. Nếu lãi suất tăng 1% thì HDG sẽ phải 
trả thêm 25 tỷ lãi vay. 

Dự án Giá trị (tỷ đồng)

Dự án Trung tâm Phức hợp Hà Đô - 756 Sài gòn 2,850

Dự án khách sạn Ibis 2 Hồng Hà 156

Dự án Bảo Đại - Nha Trang 82

BĐS cho thuê 211

Xây lắp 537

Thủy điện 1028

Khác 389

Giá trị của doanh nghiệp 5253

Vay nợ hiện tại 2,592

Cổ đông không kiểm soát 573

Giá trị VCSH 2088

Giá trị/ cổ phiếu ( đồng/CP) 32,631

file:///C:/Users/thuan.kien/Desktop/Draft/www.vndirect.com.vn


 
 
 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  14 

Khả năng tăng công suất trong mảng thủy điện là rất khó. Thủy 

điện là một trong những công trình có ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh 
thái của một khu vực và nhất là các nước nông nghiệp như Việt 
Nam. Trong những năm gần đây thủy điện được phê duyệt để xây 
dựng càng ngày càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, kế hoạch nâng 
công suất lên 200MW vào 2020 khó có thể đạt được. Do vậy có khả 
năng lớn HDG sẽ phải đẩy mạnh M&A hơn nữa thì mới có khả năng 
đạt được kế hoạch đề ra. 

Cơ cấu cổ đông cô đặc có thể dẫn tới sự phụ thuộc vào cổ 
đông lớn. Tiếng nói của các cổ đông nhỏ sẽ khó có thể ảnh hưởng 

tới quyết định của Tập đoàn khi phiếu biểu quyết của các cổ đông 
nhỏ lẻ chỉ ở mức 5%. Việc tăng vốn để thực hiện các dự án khá khó 
khăn khi các cổ đông lớn không sẵn sàng rót thêm tiền.  

Đồng thời, thanh khoản thấp cũng là một yếu tố cần chú ý trong giao 
dịch.  
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  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 1,480 1,861 2,230

Giá vốn hàng bán (1,250) (1,514) (1,790)

Chi phí quản lý DN (2) (4) (4)

Chi phí bán hàng (71) (130) (140)

LN hoạt động thuần 157 213 296

EBITDA thuần 186 293 376

Chi phí khấu hao (29) (80) (80)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 157 213 296

Thu nhập lãi 10 61 62

Chi phí tài chính (13) (97) (97)

Thu nhập ròng khác 3 0 0

TN từ các Cty LK & LD 28 18 21

LN trước thuế 185 194 282

Thuế (46) (49) (72)

Lợi ích cổ đông thiểu số (16) (14) (14)

LN ròng 123 131 196

Thu nhập trên vốn 123 131 196

Cổ tức phổ thông

LN chưa phân phối 123 131 196

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 185 194 282

Khấu hao 29 80 80

Các khoản +/- (non cash) khác

Khoản +/- không thuộc HĐKD (21)

Thuế đã nộp (79)

LC tiền từ HĐKD khác (4)

Thay đổi VLĐ (452) (554) (61)

LC tiền thuần HĐKD (342) (280) 301

Đầu tư TSCĐ (124) (351)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0

Các khoản khác (61)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0

LC tiền từ HĐĐT (185) 0 (351)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 135

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (0)

Tiền vay ròng nhận được 1,104 602

Dòng tiền từ HĐTC khác (355)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (14)

LC tiền thuần HĐTC 871 602 0

Tiền & tương đương tiền đầu kì 348 695 1,032

LC tiền thuần trong năm 344 322 (50)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 692 1,017 983

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 695 1,032 987

Đầu tư ngắn hạn 61 94 113

Các khoản phải thu ngắn hạn 462 581 696

Hàng tồn kho 985 1,239 1,484

Các tài sản ngắn hạn khác 37 106 35

Tổng tài sản ngắn hạn 2,240 3,052 3,316

Tài sản cố định 284 1,603 1,557

Tổng đầu tư 203 256 306

Tài sản dài hạn khác 328 408 498

Tổng tài sản 3,055 5,319 5,676

Vay & nợ ngắn hạn 126 1,172 1,172

Phải trả người bán 293 358 428

Nợ ngắn hạn khác 646 613 771

Tổng nợ ngắn hạn 1,066 2,142 2,372

Vay & nợ dài hạn 675 1,575 1,575

Các khoản phải trả khác 7 7 9

Vốn chủ sở hữu 1,307 1,035 1,161

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 560 560

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 3,055 5,319 5,676

Phân tích Dupont

12-15A 12-16E 12-17E

Dupont

Biên LN ròng 8.3% 7.0% 8.8%

Vòng quay TS 1 0 0

ROAA 4.6% 3.1% 3.6%

ĐBTC điều chỉnh 2 4 5

ROAE 10.5% 11.2% 17.9%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 79 114 114

Số ngày nắm giữ HTK 288 299 303

Số ngày phải trả tiền bán 86 86 87

Vòng quay TSCĐ 6 2 1

ROIC 5.9% 3.0% 4.4%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2 1 1

Khả năng thanh toán nhanh 1 1 1

Khả năng thanh toán tiền mặt 1 1 0

Vòng quay tiền 281 327 329

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (4.8%) 25.8% 19.8%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (12.3%) 35.6% 39.0%

Tăng trưởng LN ròng (16.7%) 5.9% 49.9%

Tăng trưởng EPS (24.7%) 5.9% 49.9%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 1,849 1,958 2,936

Giá trị sổ sách/cp (VND) 19,101 14,982 16,812

Cổ tức / cp (VND) 0 0 0
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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. 
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