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 CTCP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (HDG) ─ CẬP NHẬT 

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

VND42.700 VND50.300 2,77% KHẢ QUAN Bất động sản 

 
 
 

 

 
  

Triển vọng năm 2021 tốt hơn nhờ giá bán BĐS tăng 

 Dự án Charm Villas sẽ đóng góp chính vào LN ròng trong năm 2021-23.  

 Chúng tôi kỳ vọng mảng năng lượng sẽ bứt phá trong năm 2021 khi ba nhà 

máy điện mới đi vào vận hành thương mại.  

 Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan và nâng giá mục tiêu lên 50.300đ/cp 

nhờ tỷ lệ hấp thụ tốt hơn tại dự án Charm Villas và giảm giả định WACC.  

Lợi nhuận năm 2020 phù hợp dự phóng của chúng tôi  

HDG ghi nhận doanh thu và LN ròng năm 2020 đạt lần lượt 4.999 tỷ đồng 
(+15,1% svck) và 968 tỷ đồng (+3,9% svck), hoàn thành 99,3%/93,7% dự phóng 
của chúng tôi. Đáng chú ý, dự án Hado Centrosa đóng góp lần lượt 62,3% và 
70,7% vào doanh thu và LN ròng của công ty. Trong khi đó, doanh thu mảng 
năng lượng năm 2020 tăng 29,7% svck, ước tính đóng góp 15,7% vào tổng 
doanh thu công ty.  

Dự án Charm Villas là động lực tăng trưởng chính trong năm 2021-22 

Trong 2 đợt mở bán đầu tiên vào tháng 12/2020 và 01/2021, dự án Charm Villas 
đã cho thấy khả năng hấp thụ ấn tượng với 150 căn được bán chỉ sau 2 ngày 
ra mắt. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường mới đây, giá bán sơ cấp của dự án 
Charm Villas đang cao hơn 40-45% sv dự phóng trước đó của chúng tôi. Do đó, 
chúng tôi điều chỉnh tăng dự phóng tổng giá trị phát triển (GDV) của dự án 
Charm Villas lên 4.700 tỷ đồng (+42,6%). Dự án này sẽ đóng góp khoảng 40-
45% tổng doanh thu của HDG trong năm 2021-23.  

Chúng tôi tăng dự phóng LN ròng thêm 15,0-76,0% trong năm 2021-22 

Điều chỉnh dự phóng của chúng tôi phản ánh: 1) giá bán trung bình cao hơn tại 
dự án Charm Villas và 2) chi phí lãi vay trong năm 2021-22 thấp hơn dự phóng 
trước đó nhờ chi phí vay giảm 0,8 điểm %. Chúng tôi ước tính doanh thu mảng 
năng lượng năm 2021 tăng 78,0% svck nhờ công suất thiết kế tăng 79,8% svck. 
Mặc dù doanh thu dự phóng năm 2021 giảm 9,1% svck, chúng tôi kỳ vọng LN 
ròng vẫn tăng 6,5% svck nhờ đóng góp lớn hơn của mảng năng lượng và biên 
LN gộp cao hơn của mảng BĐS.  

Duy trì khuyến nghị Khả quan và nâng giá mục tiêu lên 50.300đ/cp 

Chúng tôi nâng giá mục tiêu 69,9% lên 50.300đ/cp nhờ việc 1) tăng EPS dự 
phóng năm 2021-22, 2) giảm 0,6 điểm % cho giả định WACC của mảng năng 
lượng và 3) chuyển năm cơ sở trong mô hình định giá sang năm 2021. Tiềm 
năng tăng giá là việc đưa vào khai thác các nhà máy năng lượng và dự án BĐS 
mới. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) thời tiết xấu ảnh hưởng đến hiệu suất các nhà 
máy điện và 1) doanh số bán hàng kém tại dự án Charm Villas. 

 

 

Ngày 03/03/2021 

 

Triển vọng ngắn hạn:  Trung bình 

Triển vọng dài hạn:  Tích cực 

Định giá:   Tích cực 

 
Consensus*: KQ:2  TL:1  KKQ:0 

Giá mục tiêu/Consensus: N/A 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 
 Tăng EPS dự phóng năm 2021-22 thêm 
15,0%-76,0% 
 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 45.550 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.462 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 62.793 

Thị giá vốn (tỷ VND) 6.588 

Free float (%) 55 

P/E trượt (x) 6,8 

P/B hiện tại (x) 1,9 

 

Cơ cấu sở hữu 

Nguyễn Trọng Thông 35,1% 

Nguyễn Văn Tô 8,9% 

Khác 56,0% 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

  

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Tổng quan tài chính (VND) 12-19A 12-20A 12-21E 12-22E

Doanh thu thuần (tỷ) 4.343 4.998 4.542 4.820

Tăng trưởng DT thuần 34,8% 15,1% (9,1%) 6,1%

Biên lợi nhuận gộp 42,1% 43,2% 49,1% 50,1%

Biên EBITDA 40,4% 43,5% 58,1% 61,6%

LN ròng (tỷ) 932 968 1.031 1.123

Tăng trưởng LN ròng 47,1% 3,9% 6,5% 8,9%

Tăng trưởng LN cốt lõi 41,8% 12,8% (4,9%) 1,0%

EPS cơ bản 6.039 6.276 6.684 7.281

EPS điều chỉnh 5.849 6.161 6.517 7.094

BVPS 15.695 20.586 26.168 32.511

ROAE 43,8% 34,6% 28,6% 24,8%
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Chuyên viên phân tích: 
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TRIỂN VỌNG NĂM 2021 TỐT HƠN NHỜ GIÁ BÁN BĐS TĂNG 

KQKD quý 4/2020 phù hợp với dự phóng của chúng tôi  

Hình 1: Tóm tắt KQKD quý 4/2020 

  
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Mảng BĐS: Dự án Charm Villas ghi nhận doanh số ký bán mạnh mẽ   

Tỷ lệ hấp thụ ấn tượng của dự án Charm Villas trong hai đợt mở bán đầu 
tiên 

Trong hai đợt mở bán đầu tiên vào tháng 12/2020 và 01/2021, dự án Charm 
Villas đã cho thấy khả năng hấp thụ ấn tượng với 150 căn được bán chỉ sau 2 
ngày ra mắt. Chúng tôi kỳ vọng 226 căn còn lại sẽ được bán hết trong giai đoạn 
2021-22.  

 

 

 

 

 

 

 

Quý 4/20 Quý 4/19 % svck 2020 2019 % svck

% sv dự 

phóng cả 

năm Ghi chú

Doanh thu      1.169      1.225 -4,6%      4.999      4.343 15,1% 99,3%

Bất động sản 509       697       -27,0% 3.115     2.759     12,9% 91,3%

Trong năm 2020, HDG đã bàn giao khoảng 800 

căn tại 4 tháp Iris (dự án Hado Centrosa), thấp 

hơn so với dự báo trước đó của chúng tôi là 

850 căn. Bên cạnh đó, doanh thu từ Charm 

Villas sẽ được ghi nhận chậm hơn sv dự kiến 

trước đó của chúng tôi khi dự án mới chỉ được 

mở bán từ tháng 12/2020.

Xây dựng 264       246       7,1% 775       647       19,8% 117,6%

Cho thuê văn phòng, khách sạn 110       99         10,6% 314       331       -5,2% 163,0%

Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại khách sạn IBIS năm 

2020 đạt 50%, phù hợp với dự báo của chúng 

tôi. Trong khi đó, 9.000 m2 sàn thương mại mới 

tại dự án Hado Centrosa đã được cho thuê 

nhanh hơn kỳ vọng, hỗ trợ đáng kể tỷ lệ lấp đầy 

của mảng cho thuê văn phòng đạt 92% trong 

năm 2020, cao hơn dự báo của chúng tôi là 

70%.

Năng lượng 275       182       51,2% 786       606       29,7% 101,8%

Tổng sản lượng điện được huy động từ các dự 

án thủy điện năm 2020 tăng 36,1% svck nhờ 

hiện tượng La Nina xuất hiện từ cuối quý 

3/2020. Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 

(Infra 1) cũng bắt đầu đóng góp vào doanh thu 

mảng năng lượng từ tháng 9/2020.

Khác 9           -        NA 9           -        NA NA

Lợi nhuận gộp 603       462       30,6% 2.161     1.828     18,3% 102,5%

CPBH&QLDN 79         82         -3,8% 225       282       -20,1% 102,4%

EBIT 524       380       38,0% 1.936     1.546     25,3% 103,0%

Lãi vay 130       50         161,3% 370       228       62,1% 114,8%

Lợi nhuận trước thuế 379       397       -4,5% 1.591     1.390     14,5% 100,9%

Lợi nhuận sau thuế 298       321       -7,2% 1.260     1.117     12,8% 99,3% Phù hợp với dự phóng của chúng tôi

Lợi nhuận ròng 204       287       -28,9% 968       932       3,9% 93,7%

Biên lợi nhuận gộp 51,6% 37,7% 13,9 đ % 43,2% 42,1% 1,2 đ % 1,4 đ %

Biên EBIT 27,8% 17,9% 9,9 đ % 38,7% 35,6% 3,1 đ % 1,4 đ %

% CPBH&QLDN/DT 1,9% 2,1% -0,2 đ % 4,5% 6,5% -2,0 đ % 0,1 đ %

Biên lợi nhuận ròng 18,0% 10,7% 7,3 đ % 19,4% 21,5% -2,1 đ % -1,2 đ %
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Hình 2: Dự án Charm Villas   

 

  

● Địa điểm: Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội  

● Tổng diện tích: 30ha 

● Sản phẩm: 528 căn biệt thự, nhà phố và shophouse, đã bán 
152 căn.  

● Tình trạng: đang xây dựng 98 căn với 20 căn đã hoàn thiện 
xây dựng thô; đang xây đường nội khu.  

● Thời điểm mở bán: tháng 12/2020 

● GDV: VND4.700 tỷ đồng 

 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường mới đây, giá bán sơ cấp của dự án Charm 
Villas đang cao hơn 40-45% sv dự phóng trước đó của chúng tôi. Do đó, chúng 
tôi điều chỉnh tăng dự phóng tổng giá trị phát triển (GDV) của dự án Charm Villas 
lên 4.700 tỷ đồng (+42,6%). Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ bàn giao lần lượt 
25%/45%/30% trong năm 2021/22/23.  

Hình 3: Điều chỉnh dự phóng dự án Charm Villas 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Việc hệ thống cơ sở hạ tầng được phát triển mạnh mẽ tại khu vực phía 
Tây Hà Nội sẽ thúc đẩy nhu cầu mua nhà của huyện Hoài Đức 

Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại khu vực phía Tây Hà Nội (bao 
gồm huyện Hoài Đức) đang được triển khai xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành 
vào năm 2021 bao gồm 1) Tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội và 2) Đường Vành 
đai 3,5 đoạn Đại lộ Thăng Long – Quốc lộ 32. Trong khi đó, huyện Hoài Đức 
đang đặt mục tiêu lên quận vào năm 2022. Do đó, chúng tôi cho rằng các yếu 
tố trên đang thúc đẩy nhu cầu BĐS ở huyện Hoài Đức thời gian gần đây.  

Theo số liệu từ CBRE, nguồn cung BĐS liền thổ ở Hà Nội đã giảm 80% svck 
khiến giá bán loại BĐS này tăng 5-9% svck trong năm 2020. Nhờ vậy, giá bán 
BĐS liền thổ tại huyện Hoài Đức vẫn tiếp tục tăng trong đầu năm 2021.  

 

 

 

 

Ghi chú

2020F 2021F 2022F 2023F 2020A 2021F 2022F 2023F

Doanh số ký bán (tỷ đồng) 343    1.097 1.097 743    934    2.809 936    -    

Doanh số bàn giao (tỷ đồng) 70     1.231 1.231 895    -    1.403 1.871 1.403 

GDV (tỷ đồng)

Biên lợi nhuận gộp

Giá bán tăng mạnh giúp biên lợi nhuận gộp của dự án 

tăng 14,5% sv dự phóng trước đó của chúng tôi.

Giả định chính

Số lượng ký bán 10% 33% 33% 24% 15% 65% 20% 0%

Khả năng hấp thụ của dự án đang tốt hơn sv dự 

phóng trước đó của chúng tôi.

Số lượng bàn giao 2% 38% 38% 22% 0% 25% 45% 30%

48,9% 63,3%

Dự phóng cũ Dự phóng mới

3.280 4.678
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Hình 4: Giá BĐS liền thổ ở Hà Nội (USD/m2)  Hình 5: Số lượng mở bán mới và số lượng bán của BĐS liền thổ ở Hà 
Nội (căn) 

 

 

 

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

 

Chúng tôi dự phóng doanh thu mảng BĐS sẽ giảm 35,4% svck trong năm 
2021 

Chúng tôi dự phóng doanh thu mảng BĐS năm 2021 sẽ đạt 2.011 tỷ đồng (-
35,4% svck), chủ yếu đến từ việc bàn giao 210 căn còn lại của dự án Hado 
Centrosa và 130 căn của dự án Charm Villas. Tuy nhiên, LN gộp mảng BĐS sẽ 
chỉ giảm 21,6% svck xuống 1.133 tỷ đồng trong năm 2021 do biên LN gộp của 
dự án Charm Villas cao hơn 16,7 điểm % so với biên LN gộp của dự án Hado 
Centrosa, theo ước tính của chúng tôi.  

Hình 6: Dự án Green Lane   

 

  

● Địa điểm: Đường Phan Thế Hiển, quận 8, TP.HCM  

● Tổng diện tích: 2,3ha 

● Sản phẩm: 3 tháp với 1.231 căn hộ chung cư 

● Tình trạng: đất sạch, chuẩn bị xây dựng 

● Thời điểm mở bán: Quý 4/2021 

● GDV: 2.200 tỷ đồng  

 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  
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Hình 7: Dự án Hado Minh Long  

  

 

  

● Địa điểm: Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM  

● Tổng diện tích: 27ha 

● Sản phẩm: 60 căn nhà phố, 20 căn shophouse, 920 căn hộ 
chung cư  

● Tình trạng: Mặt phòng giải phóng, chuẩn bị đặt móng  

● Thời điểm mở bán: Quý 4/2021 

● GDV: 2.700 tỷ đồng  

 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Theo ban lãnh đạo công ty, HDG đang có kế hoạch tham gia một số dự án BĐS 
dân cư tại Hà Tiên (Kiên Giang) và Hà Giang. Trong kế hoạch phát triển quỹ đất 
mới, công ty dự kiến sẽ tham gia đấu thầu đất tại khu vực TP. Thủ Đức (TP. 
HCM) và Hòa Lạc (Hà Nội). Đối với lĩnh vực BĐS KCN, HDG dự kiến sẽ kết hợp 
với một số đối tác phát triển KCN tại các tỉnh thành lân cận TP.HCM và Hà Nội 
như Đồng Nai và Hải Phòng.  

Trong năm 2021, HDG có kế hoạch mở bán 2 dự án BĐS dân cư là Green Lane 
(quận 8, TP.HCM) và Hado Minh Long (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Tuy nhiên, do 
thủ tục pháp lý của các dự án trên vẫn chưa được hoàn thiện, chúng tôi tạm 
thời chưa bổ sung các dự án này vào mô hình dự phóng kết quả kinh doanh 
năm 2021-23.  

 

Mảng năng lượng: tổng công suất của HDG sẽ đạt 444MW vào cuối năm 

2021 

Lượng mưa tăng đội biến trong quý 4/2020 giúp sản lượng điện tại các 
nhà máy thuỷ điện tăng 36,1% svck trong cả năm 2020 

Theo số liệu của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Việt 
Nam đã ghi nhận lượng mưa tăng đột biến trong tháng 10/2020 do xuất hiện 
nhiều cơn bão lớn. Nhờ vậy, sản lượng từ các nhà máy thủy điện của HDG 
cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 36,1% svck lên 435 triệu kWh trong 
2020, cao hơn 34,8% so với dự báo trước đây của chúng tôi. Tuy nhiên, đóng 
góp lớn hơn của sản lượng điện giá rẻ từ các nhà máy thủy điện cũng khiến 
bình quân giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) giảm mạnh 
26,6% svck trong năm 2020. Kết quả là doanh thu mảng thủy điện của HDG 
năm 2020 chỉ tăng nhẹ 6,6% svck.  

Hầu hết các nhà máy thủy điện ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam đều được 
hưởng lợi từ lượng mưa cao bất thường trong năm 2020, tạo điều kiện cho các 
nhà máy này dự trữ nhiều nước hơn, phục vụ phát điện trong mùa khô năm 
2021. Bên cạnh đó, các tổ chức cũng dự báo khả năng xảy ra hiện tượng La 
Niña (mưa nhiều) trong quý 1/2021 & quý 3/2021 và Trung tính trong quý 2/2021 
(hình 9). Do đó, chúng tôi kỳ vọng hiệu suất vận hành của các nhà máy thủy 
điện HDG sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2021 đạt 107,0%, cao hơn 
mức 105,4% trong năm 2020. 
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Hình 8: Giá bán điện trên CGM giảm 26,6% svck trong năm 2020  Hình 9: Hiện tượng La Niña (mưa nhiều) được dự đoán sẽ xảy ra 
trong quý 1/2021 & quý 3/2021 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, GENCO3     Nguồn: INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR CLIMATE 

AND SOCIETY (Cập nhật tới tháng 2/2021) 

 

Tiến độ xây dựng chậm hơn dự kiến tại các nhà máy thủy điện mới   

Một số cơn bão lớn đã xuất hiện tại tỉnh Quảng Nam trong tháng 10/2020 đã 
làm gián đoạn tiến độ xây dựng tại hai nhà máy thủy điện của HDG (Sông Tranh 
4 và Đăk Mi 2). Thiệt hại ước tính là 20 tỷ đồng. Trong báo cáo cập nhật mới 
nhất, HDG dự kiến sẽ bắt đầu vận hành thương mại hai nhà máy thủy điện Sông 
Tranh 4 và Đăk Mi 2 lần lượt từ quý 1/2021 và tháng 5/2021, muộn hơn so với 
kế hoạch trước đó là tháng 11/2020 và tháng 3/2021. Theo ban lãnh đạo HDG, 
tổng vốn đầu tư cho Sông Tranh 4 và Đăk Mi 2 đã tăng lần lượt 14% và 7% so 
với kế hoạch trước đó. 

Tiến độ xây dựng điện gió 7A phù hợp với kế hoạch của HDG 

Cuối năm 2020, HDG đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng mua bán điện và hợp 
đồng cấp tín dụng cho dự án điện gió 7A. Tính đến cuối tháng 1/2021, dự án 
này đã hoàn thành việc xây dựng 9/12 móng tuabin. HDG có kế hoạch sẽ vận 
hành thương mại tuabin đầu tiên vào tháng 5/2021 và đưa vào khai thác toàn 
bộ 12 tuabin trong tháng 8/2021. Do đó, toàn bộ dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt 
động trước tháng 11/2021, trước thời hạn giá FiT ưu đãi cho điện gió hết hạn. 
Theo báo cáo cập nhật mới nhất từ HDG, ban lãnh đạo công ty cũng tăng 9,6% 
vốn đầu tư nhà máy điện gió 7A so với kế hoạch trước đó. 

Theo đó, chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng LN ròng từ ba nhà máy điện đang 
được xây dựng lần lượt 16,2%/19,0%/18,8% trong năm 2021/22/23, do dự 
phóng chi phí khấu hao hàng năm tăng 9,4% và dư nợ của các nhà máy này 
tăng lần lượt 10,4%/9,7%/9,5%.  

Hình 10: Kế hoạch của HDG liên quan tới 3 nhà máy điện đang xây dựng  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Dự án Loại dự án

Thời điểm vận 

hành thương 

mại

Giả định tổng 

mức đầu tư trước 

đó (tỷ đồng)

Giả định tổng 

mức đầu tư mới 

(tỷ đồng) % ∆ thay đổi

Sông Tranh 4 Thủy điện Quý 1/2021 1.485                   1.700                   14,5%

Đăk Mi 2 Thủy điện Tháng 5/2021 3.454                   3.700                   7,1%

7A Điện gió Tháng 8/2021 1.710                   1.875                   9,6%
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Hình 11: Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 4   

   

● Vị trí: huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 

● Tiến độ dự án: Đang đàm phán hợp đồng mua bán điện 

● Tổng vốn đầu tư: 1.485 tỷ đồng 

● Công suất: 48 MW 

● Dự kiến vận hành thương mại: quý 1/2021 

● Sản lượng hàng năm: 180 triệu kWh 

 

 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 12: Nhà máy thuỷ điện Đăk Mi 2 

  

   

● Vị trí: huyện Phúc Sơn, tỉnh Quảng Nam 

● Tiến độ dự án: Đang đàm phán hợp đồng mua bán điện 

● Tổng vốn đầu tư: 3.700 tỷ đồng 

● Công suất: 147 MW 

● Dự kiến vận hành thương mại: tháng 5/2021 

● Sản lượng hàng năm: 450 triệu kWh 

     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 13: Nhà máy điện gió 7A 

  

   

● Vị trí: huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

● Tiến độ dự án: Hoàn thành kí kết hợp đồng mua tuabin, đang 
xây dựng móng tuabin 

● Tổng vốn đầu tư: 1.875 tỷ đồng 

● Công suất: 50 MW 

● Dự kiến vận hành thương mại: quý 2/2021 

● Vận tốc gió trung bình: 7,25 m/s (tại độ cao 122m) 

● Nhà cung cấp tuabin: Enercon (Đức) 

● Sản lượng hàng năm: 152 triệu kWh 

● Giá Fit: 8,5 cent/kWh – 20 năm 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Doanh thu mảng năng lượng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2021 

Chúng tôi dự phóng doanh thu mảng năng lượng sẽ đặt mức tăng trưởng kép 
40,1% trong năm 2021-22, nhờ công suất thiết kế các nhà máy điện trong kỳ 
tăng 34,1%.  

Chúng tôi dự phóng doanh thu mảng năng lượng sẽ tăng gấp đôi trong năm 
2021, dựa trên các giả định sau: 

 Các nhà máy thủy điện Sông Tranh 4, Đăk Mi 2 và nhà máy điện gió 7A 
sẽ vận hành thương mại lần lượt vào tháng 3/2021, tháng 5/2021 và 
tháng 8/2021, đem lại khoảng 465 tỷ đồng doanh thu trong năm 2021. 
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 Chúng tôi kỳ vọng lượng nước tại ba nhà máy thủy điện (Za Hưng, Nậm 
Pông và Nhạn Hạc) sẽ dồi dào trong năm 2021 nhờ tác động của hiện 
tượng La Nina. Trung bình hiệu suất vận hành của các nhà máy này 
trong năm 2021 sẽ tăng lên mức 107,0%, cao hơn mức 105,4% của 
năm 2020. 

Hình 14: Giả định hiệu suất vận hành tại các nhà máy năng lượng của HDG 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

HDG dự kiến sẽ bổ sung thêm 134MW vào tổng công suất mảng năng 
lượng trong năm 2022 

HDG đang xem xét đầu tư vào 12 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 
lên tới 704 MW, trong đó có 5 dự án (134MW) đã được bổ sung vào Quy hoạch 
phát triển điện lực quốc gia. Công ty dự kiến 5 dự án này sẽ được đưa vào khai 
thác thương mại trong năm 2022, qua đó nâng tổng công suất mảng năng lượng 
của HDG lên 578MW (+30,2% svck). 

Chúng tôi chưa bổ sung các dự án năng lượng mà HDG dự kiến đưa vào khai 
thác sau năm 2021 vào mô hình dự phóng, do chúng tôi tin rằng việc thực hiện 
của các dự án này sẽ phụ thuộc nhiều vào mức giá FiT dành cho các dự án 
năng lượng tái tạo trong tương lai (Chi tiết về cơ chế giá FiT đang được Bộ 
Công Thương đề xuất được nêu trong phần phụ lục). 

Hình 15: Công suất thiết kế mảng năng lượng của HDG (MW) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

2019 2020 2021F 2022F 2023F

Thủy điện

Za Hưng 122,7                2009 65,4% 97,8% 100,0% 80,0% 80,0%

Nậm Pông 98,0                  2014 60,4% 96,9% 100,0% 80,0% 80,0%

Nhạn Hạc 192,0                Quý 3/2018 93,8% 114,6% 115,0% 80,0% 80,0%

Sông Tranh 4 180,0                Quý 1/2021 55,0% 75,0% 75,0%

Đăk Mi 2 560,3                Quý 2/2021 50,0% 75,0% 75,0%

Điện mặt trời

Hồng Phong 4 92,0                  Quý 2/2019 55,2% 98,0% 95,0% 85,0% 85,0%

Ninh Phước (Infra 1) 92,0                  Quý 3/2020 35,0% 90,0% 85,0% 85,0%

Điện gió

7A 152,0                Quý 3/2021 30,0% 75,0% 75,0%

Hiệu suất vận hành
Dự án Sản lượng thiết 

kế (kWh/năm)

Thời điểm 

vận hành

file:///D:/EFA/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  9 

Chúng tôi nhận thấy triển vọng khả quan hơn cho HDG trong năm 2021-22 

Mức lãi suất thấp hỗ trợ LN ròng của HDG 

Tại thời điểm cuối năm 2020, tỷ lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu (D/E) của HDG ở 
mức khá cao là 1,6 lần, trong đó nợ vay của công ty chủ yếu được tài trợ từ các 
khoản vay ngân hàng với lãi suất thả nổi (hình 16). Do đó, HDG sẽ được hưởng 
lợi lớn từ việc lãi suất duy trì ở mức thấp. Theo số liệu của HDG, bình quân lãi 
suất ngân hàng tại các dự án thủy điện và điện mặt trời của công ty trong tháng 
10/2020 đã giảm lần lượt 1,0 điểm % và 0,3 điểm % so với tháng 1/2020. 

Hình 16: Vay dài hạn của HDG tại thời điểm cuối tháng 12/2020 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 17: Bình quân lãi suất huy động tại các ngân hàng quốc doanh 
kỳ hạn 12 tháng 

 Hình 18: Trung bình lãi vay mảng năng lượng HDG 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CÁC NGÂN HÀNG NỘI ĐỊA     Nguồn: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Chúng tôi không kỳ vọng NHNN sẽ tiếp tục giảm lãi suất hiện hành nhưng chúng 
tôi tin rằng lãi suất vẫn sẽ được duy trì ở mức thấp trong năm 2021 nhờ thanh 
khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng hiện nay. Do đó, chúng tôi kỳ vọng chi 
phí lãi vay của HDG trong năm 2021 sẽ được hỗ trợ đáng kể.  

 

 

 

Ngân hàng Dự án Nợ vay gốc

Nợ vay 

hiện tại

Năm đáo 

hạn Lãi suất

BIDV Sông Tranh 4 1.225         824         2032 thả nổi + 3,5%

BIDV Nậm Pông 425            244         2023 thả nổi + 2,8%

BIDV Đăk Mi 2 2.185         1.670      2032 thả nổi + 2,8%

BIDV Ninh Phước (Infra 1) 613            472         2032 thả nổi + 2,8%

Vietinbank Nhạc Hạn 1.380         983         2029 thả nổi + 2,8%

Vietcombank Hồng Phong 4 621            502         2030 thả nổi + 2,8%

BIDV Hồng Hà Complex 350            260         2027 thả nổi + 3,5%

Khác 913         

Tổng 5.868      
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Chúng tôi tăng dự phóng LN ròng năm 2021-22 thêm 15,0%-76,0% 

Dự phóng mới của chúng tôi phản ánh thay đổi của: 1) giá bán trung bình của 
dự án BĐS Charm Villas tăng 41% và 2) chi phí lãi vay giảm lần lượt 18,3%/ 
9,0% trong năm 2021-2022 nhờ chi phí vốn vay giảm 0,8 điểm %.  

Hình 19: Tóm tắt thay đổi dự phóng năm 2021-22 (tỷ đồng)  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

LN ròng dự phóng năm 2021 sẽ tăng 6,5% svck nhờ 1) biên LN gộp của mảng 
BĐS tăng 9,9 điểm % svck và 2) Các nhà máy điện Sông Tranh 4, Đăk Mi 2 và 
7A bắt đầu đóng góp vào kết quả kinh doanh. Trong năm 2022, chúng tôi dự 
phóng LN ròng tăng 8,9% svck lên mức 1.123 tỷ đồng. 

 

 

 

 

 

Ghi chú

2021F 2022F 2021F 2022F 2021F 2022F

Doanh thu 4.477,5    3.989,6    4.541,7    4.819,5    1,4% 20,8%

Bất động sản 1.872,4    1.230,9    2.011,4    2.105,0    7,4% 71,0%

Xây dựng 668,3      678,0      790,3      806,1      18,3% 18,9%

Cho thuê văn phòng, khách sạn 230,8      249,8      331,3      352,4      43,6% 41,1%

Chúng tôi tăng giả định tỷ lệ lấp đầy của các dự án văn 

phòng cho thuê trong năm 2021/22F lên mức 92%, 

tương đương với năm 2020 và cao hơn dự báo trước đó 

của chúng tôi là 80%. Trong khi đó, chúng tôi tiếp tục 

duy trì giả định tỷ lệ lấp đầy tại khách sạn IBIS lần lượt 

là 60%/70% trong năm 2021/22F do dịch bệnh Covid-19 

tiếp tục diễn biến phức tạp.

Năng lượng 1.706,0    1.830,9    1.399,6    1.546,9    -18,0% -15,5%

Chúng tôi giảm dự phóng doanh thu mảng năng lượng 

năm 2021/22F lần lượt 18,0%/15,5% do 1) đóng góp của 

2 dự án thủy điện Sông Tranh 4 và Đăk Mi 2 vào tổng 

sản lượng điện thấp hơn lần lượt 7%/3% do thời điểm 

vận hành thương mại các dự án này chậm hơn dự kiến 

và 2) Giá bán điện CGM thấp hơn lần lượt 20%/15% sv 

dự báo trước đó nhờ lượng mưa trong năm 2021/22F 

được cải thiện.

Lợi nhuận gộp 2.154,8    1.886,3    2.228,4    2.412,4    3,4% 27,9%

CPBH&QLDN 254,3      245,0      267,1      286,9      5,1% 17,1%

HDG sẽ tập trung vào việc bán hàng tại dự án BĐS 

Charm Villas trong năm 2021/22F khiến chi phí bán hàng 

cao hơn dự phóng trước đó của chúng tôi.

EBIT 1.892,4    1.634,0    1.952,6    2.116,3    3,2% 29,5%

Lãi vay 662,4      757,6      541,5      689,7      -18,3% -9,0%

Chúng tôi giảm dự phóng chi phí lãi vay năm 2021/22F 

lần lượt 18,3%/9,0% do lãi suất cho vay của các ngân 

hàng dự kiến giảm 0,8 điểm %, bù đắp cho việc nợ vay 

cao hơn tại các dự án năng lượng đang xây dựng.

Lợi nhuận trước thuế 1.248,2    899,4      1.422,1    1.439,2    13,9% 60,0%

Lợi nhuận sau thuế 1.065,6    779,3      1.198,6    1.211,0    12,5% 55,4%

Lợi nhuận ròng 897,0      638,1      1.031,2    1.123,3    15,0% 76,0%

Biên lợi nhuận gộp 48,1% 47,3% 49,1 đ % 50,1% 0,9% 2,8 đ %

Bất động sản 45,3% 46,6% 56,3 đ % 63,3% 11,0% 16,7 đ %

Xây dựng 6,6% 6,6% 3,0 đ % 3,0% -3,6% -3,6 đ %

Cho thuê văn phòng, khách sạn 49,9% 49,9% 49,8 đ % 49,8% -0,1% -0,1 đ %

Năng lượng 67,2% 62,4% 64,1 đ % 56,3% -3,1% -6,2 đ %

Tổng mức đầu tư tại các dự án năng lượng cao hơn 

khiến chi phí khấu hao tăng sv dự phóng trước đó.

Biên EBIT 42,3% 41,0% 43,0 đ % 43,9% 0,7% 3,0 đ %

% CPBH&QLDN/DT 5,7% 6,1% 5,9 đ % 6,0% 0,2% -0,2 đ %

Biên lợi nhuận ròng 20,0% 16,0% 22,7 đ % 23,3% 2,7% 7,3 đ %

Dự phóng cũ Dự phóng mới % ∆ thay đổi
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Hình 20: Tóm tắt dự phóng năm 2021-23 (tỷ đồng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Định giá 

Duy trì khuyến nghị Khả quan và nâng giá mục tiêu lên 50.300đ/cp 

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá từng phần (SOTP) để đánh giá giá 
trị riêng của từng mảng kinh doanh, từ đó tính tổng giá trị vốn chủ sở hữu của 
công ty. Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 50.300đ/cp nhằm phản ánh 1) EPS dự 
phóng năm 2021-22 cao hơn, 2) giả định WACC đối với mảng năng lượng thấp 
hơn 0,6 điểm % và 3) chuyển năm cơ sở trong mô hình định giá sang năm 2021.  

Hình 21: Giả định WACC mảng năng lượng   Hình 22: Phương pháp SOTP 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

  

2020 2021F 2022F 2023F

Doanh thu 4.998,8           4.541,7           4.819,5           4.270,5           

Bất động sản 3.114,9           2.011,4           2.105,0           1.403,3           

Xây dựng 774,8             790,3             806,1             822,2             

Cho thuê văn phòng, khách sạn 313,7             331,3             352,4             381,7             

Năng lượng 786,4             1.399,6           1.546,9           1.654,1           

Lợi nhuận gộp 2.161,4           2.228,4           2.412,4           2.086,0           

CPBH&QLDN 225,3             267,1             286,9             256,3             

EBIT 1.936,1           1.952,6           2.116,3           1.821,6           

Lãi vay 369,7             541,5             689,7             611,7             

Lợi nhuận trước thuế 1.590,8           1.422,1           1.439,2           1.237,6           

Lợi nhuận sau thuế 1.260,4           1.198,6           1.211,0           1.066,0           

Lợi nhuận ròng 968,3             1.031,2           1.123,3           946,8             

Biên lợi nhuận gộp 43,2% 49,1% 50,1% 48,8%

Bất động sản 46,4% 56,3% 63,3% 63,3%

Xây dựng 0,7% 3,0% 3,0% 3,0%

Cho thuê văn phòng, khách sạn 44,8% 49,8% 49,8% 49,8%

Năng lượng 71,5% 64,1% 56,3% 58,9%

Biên EBIT 38,7% 43,0% 43,9% 42,7%

% CPBH&QLDN/DT 4,5% 5,9% 6,0% 6,0%

Biên lợi nhuận ròng 19,4% 22,7% 23,3% 22,2%

Tăng trưởng doanh thu (svck) 15,1% -9,1% 6,1% -11,4%

Tăng trưởng lợi nhuận ròng (svck) 3,9% 6,5% 8,9% -15,7%

Mô hình dự 

báo cũ

Mô hình dự 

báo mới

Beta 1,1 1,3

Phần bù rủi ro 11,0% 11,0%

Lãi suất phi rủi ro 4,0% 3,0%

Chi phí vốn 15,8% 17,3%

Chi phí vay 11,0% 10,0%

Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 70,0% 75,0%

Thuế TNDN 15,0% 15,0%

WACC 11,3% 10,7%

Phương pháp

Hệ số 

mục tiêu Tỷ trọng

tỷ đồng VND/cp

Định giá từng phần

Bất động sản, NPV 4.610    

Thủy điện, DCF 10 năm 9.374    

Cho thuê văn phòng, khách sạn, DCF 10 năm 1.445    

Xây dựng, P/E 32        5.0x

Đầu tư vào cty liên kết, giá trị sổ sách 6          

(+) Tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn 512      

(-) Nợ vay 7.059    

(-) Lợi ích cổ đông thiểu số, giá trị sổ sách 1.156    

Giá trị doanh nghiệp 7.763    

SLCP đang lưu hành (triệu cp) 154      

Giá trị mỗi cp 50.318    

Giá trị mỗi cp (làm tròn) 50.300    
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Tiềm năng tăng giá là việc đưa vào khai thác các nhà máy năng lượng và dự 
án BĐS mới. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) thời tiết xấu ảnh hưởng đến hiệu suất 
các nhà máy năng lượng và 1) doanh số bán hàng kém tại dự án Charm Villas. 

 

Hình 23: So sánh các doanh nghiệp cùng ngành (dữ liệu ngày 2/3/2021) 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 

  

Công ty Mã CK

Giá 

hiện tại

Giá 

mục 

tiêu

Vốn 

hóa

EPS 3 

năm

EV / 

EBITDA 

(x)

D/E 

(%)

nội tệ nội tệ tỷ đồng TTM 21F CAGR hiện tại 21F TTM TTM 21F hiện tại

Bất động sản

CTCP Tập đoàn Đất Xanh DXG VN 23.250  N/A 12.050 N/A 9,7 19,1 1,9 1,6 16,9 -6,5 19,0 65,1

CTCP ĐT KD nhà Khang Điền KDH VN 32.750  35.100 18.301 16,0 16,1 26,0 2,3 2,3 10,5 14,6 14,7 22,6

CTCP Đầu tư Nam Long NLG VN 36.000  38.000 9.910   12,1 6,9 10,1 1,7 1,6 39,4 14,7 18,5 36,6

CTCP PT BĐS Phát Đạt PDR VN 64.300  N/A 25.474 21,2 N/A 42,3 5,0 N/A 14,1 26,0 N/A 36,6

CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín SCR VN 8.340   N/A 3.055   17,2 N/A -7,3 0,7 N/A 18,3 3,9 N/A 57,1

Tổng CTCP ĐT PT Xây dựng DIG VN 32.550  N/A 10.251 15,6 N/A 48,8 2,1 N/A 25,0 14,9 17,5 31,9

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest VPI VN 35.100  N/A 7.020   22,9 N/A -19,0 2,5 N/A 17,0 11,8 N/A 102,5

CTCP Đầu tư Hải Phát HPX VN 36.700  N/A 9.707   35,3 N/A -22,1 3,0 N/A 42,7 8,9 N/A 67,5

Trung bình 11.971 20,0   10,9   12,2   2,4     1,8     23,0     11,0   17,4   52,5   

Năng lượng

CTCP Điện Gia Lai GEG VN 17.600  N/A 4.773   18,4 18,3 -4,8 1,6 1,3 9,5 8,8 9,7 109,6

CTCP Cơ điện lạnh REE VN 56.900  N/A 17.585 10,8 9,8 6,9 1,5 1,4 12,5 14,9 15,0 45,9

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh VSH VN 17.800  N/A 4.205   20,8 N/A -6,5 1,2 N/A 48,6 5,8 N/A 173,2

CTCP Thủy điện miền Trung CHP VN 18.800  N/A 2.762   9,9 N/A 25,8 1,5 N/A 6,5 15,2 N/A 79,8

CTCP Thủy điện miền Nam SHP VN 22.500  N/A 2.108   34,7 N/A -17,6 1,9 N/A 9,3 5,1 N/A 53,9

CTCP Thủy điện Thác Bà TBC VN 25.000  N/A 1.588   8,8 N/A 9,3 1,5 N/A 5,3 18,1 N/A 26,3

CTCP ĐT PT Điện miền Trung SEB VN 50.000  N/A 1.600   14,1 N/A -6,8 4,1 N/A 8,5 28,7 N/A 45,5

CTCP Thủy điện Sê San 4A S4A VN 27.000  N/A 1.139   13,3 N/A -13,3 2,2 N/A 9,0 16,4 N/A 90,0

Trung bình 4.470   16,3 14,0 -0,9 1,9 1,4 13,7 14,1 12,3 78,0

Xây dựng

CTCP Xây dựng Coteccons CTD VN 75.000  N/A 5.571   13,0 10,5 -32,3 0,7 0,7 5,7 5,2 6,5 0,0

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HBC VN 18.100  N/A 4.179   56,1 27,3 -48,9 1,2 1,0 18,4 2,1 4,3 125,5

CTCP Đầu tư Cầu đường CII LGC VN 74.400  N/A 14.348 41,4 N/A 33,9 4,6 N/A 35,8 11,3 N/A 137,6

CTCP Licogi 16 LCG VN 16.900  N/A 1.948   6,2 N/A 52,1 1,1 N/A 6,7 19,1 N/A 70,2

Trung bình 6.512   29,2 18,9 1,2 1,9 0,9 16,7 9,4 5,4 83,3

Đa ngành

CTCP Đạt Phương DPG VN 29.600  N/A 1.288   6,7 N/A 9,9 1,3 N/A 5,8 20,5 N/A 169,8

CTCP Xây lắp điện 1 PC1 VN 28.600  17.200 5.468   10,8 5,0 30,1 1,4 0,8 6,6 13,6 10,8 78,9

Trung bình 3.378   8,7 5,0 20,0 1,3 0,8 6,2 17,1 10,8 124,4

CTCP Tập đoàn Hà Đô HDG VN 42.700  50.300 6.588   6,8 7,5 105,9 1,9 1,9 6,1 34,6 28,6 157,7

P/E (x) P/BV (x) ROE (%)
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Mục lục 

Các dự án năng lượng đang được HDG nghiên cứu đầu tư 

Hình 24: Dự án A – nhà máy điện mặt trời   

   

● Vị trí: tỉnh Ninh Thuận 

● Tiến độ dự án: chuẩn bị mặt bằng và khảo sát thiết kế 

● Tổng vốn đầu tư: 2.594 tỷ đồng 

● Công suất thiết kế: 120 MWp 

● Thời điểm vận hành thương mại: quý 4/2021 (giá FIT dự 
kiến 7,09 cent/kWh) 

● Sản lượng hàng năm: 228 triệu kWh 

 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 25: Dự án B – Nhà máy điện gió 

  

   

● Vị trí: tỉnh Quảng Trị 

● Tiến độ dự án: chuẩn bị mặt bằng và khảo sát thiết kế 

● Tổng vốn đầu tư: 1.776 tỷ đồng 

● Công suất: 50 MW 

● Thời điểm vận hành thương mại: quý 4/2022 (giá FIT dự 
kiến 7,02 cent/kWh) 

● Vận tốc gió trung bình: 6,9 m/s 

● Sản lượng hàng năm: 144 triệu kWh 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 26: Dự án C – Nhà máy điện gió 

  

   

● Vị trí: tỉnh Cà Mau 

● Tiến độ dự án: chuẩn bị mặt bằng và khảo sát thiết kế 

● Tổng vốn đầu tư: 8.400 tỷ đồng 

● Công suất: 199 MW 

● Thời điểm vận hành thương mại: quý 2/2023 - quý 3/2023 
(giá FIT dự kiến 8,21 cent/kWh) 

● Vận tốc gió trung bình: 6,12 m/s 

● Sản lượng hàng năm: 505 triệu kWh 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Hình 27: Dự án D – Nhà máy điện gió 

  

   

● Vị trí: tỉnh Bình Thuận 

● Tiến độ dự án: chuẩn bị mặt bằng và khảo sát thiết kế 

● Tổng vốn đầu tư: 580 tỷ đồng 

● Công suất: 15 MW 

● Thời điểm vận hành thương mại: quý 4/2022 (giá FIT dự 
kiến 7,02 cent/kWh) 

● Vận tốc gió trung bình: 7,3 m/s 

● Sản lượng hàng năm: 45 triệu kWh 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 28: Dự án E – Nhà máy điện gió   

   

● Vị trí: tỉnh Bình Thuận 

● Tiến độ dự án: chuẩn bị mặt bằng và khảo sát thiết kế 

● Tổng vốn đầu tư: 772 tỷ đồng 

● Công suất: 20 MW 

● Thời điểm vận hành thương mại: quý 4/2022 (giá FIT dự 
kiến 7,02 cent/kWh) 

● Vận tốc gió trung bình: 7,4 m/s 

● Sản lượng hàng năm: 64 triệu kWh 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 29: Dự án F – Nhà máy điện gió 

  

   

● Vị trí: tỉnh Sóc Trăng 

● Tiến độ dự án: chuẩn bị mặt bằng và khảo sát thiết kế 

● Tổng vốn đầu tư: 1.599 tỷ đồng 

● Công suất: 42 MW 

● Thời điểm vận hành thương mại: quý 4/2022 (giá FIT dự 
kiến 7,02 cent/kWh) 

● Vận tốc gió trung bình: 6,6 m/s 

● Sản lượng hàng năm: 120 triệu kWh 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

file:///D:/EFA/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  15 

 

Hình 30: Dự án G – Nhà máy điện gió 

  

   

● Vị trí: tỉnh Đăk Lăk 

● Tiến độ dự án: chuẩn bị mặt bằng và khảo sát thiết kế 

● Tổng vốn đầu tư: 2.315 tỷ đồng 

● Công suất: 57 MW 

● Thời điểm vận hành thương mại: quý 4/2022 (giá FIT dự 
kiến 7,02 cent/kWh) 

● Vận tốc gió trung bình: 6,4 m/s 

● Sản lượng hàng năm: 152 triệu kWh 

        Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Giá FiT cho năng lượng tái tạo giảm 

Chính phủ giảm giá FiT cho các dự án điện mặt trời 

Ngày 06/04/2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chính thức ban hành 
Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg thay thế cho Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg 
quy định cơ chế giá cho việc phát triển các dự án điện mặt trời trong những năm 
tới. Biểu giá FiT mới là 8,38 cent/kWh cho dự án điện mặt trời áp mái, 7,69 
cent/kWh cho dự án điện mặt trời nổi và 7,09 cent/kWh cho dự án điện mặt trời 
trên bờ, đều thấp hơn sv mức FiT được áp dụng cho tất cả dự án điện mặt trời 
trước đây là 9,35 cent/kWh. Mức giá FiT này được áp dụng cho các nhà máy 
điện mặt trời đã được phê duyệt và được vận hành trước 31/12/2020. Đặc biệt, 
các dự án điện mặt trời đã được phê duyệt tại tỉnh Ninh Thuận và vận hành 
thương mại trước 01/01/2021 sẽ tiếp tục được hưởng mức giá ưu đãi 9,35 
cent/kWh. Tất cả các giá FiT điện mặt trời trên không bao gồm VAT và được áp 
dụng trong suốt 20 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động. 

Bộ Công Thương đề xuất kéo dài cơ chế giá FiT cho điện gió đến năm 2023 
- nhưng ở mức FiT thấp hơn 

Trong dự thảo văn bản liên quan đến “phương án giải quyết khó khăn trong đầu 
tư các dự án điện gió”, Bộ Công Thương đã đề xuất kéo dài cơ chế giá FiT đối 
với các dự án điện gió đến năm 2023. 

 Đối với các dự án điện gió vận hành thương mại từ tháng 11/2021 đến 
tháng 12/2022, giá FiT đối với dự án trên bờ sẽ là 7,02 cent/kWh (thấp 
hơn 17% so với giá FiT hiện tại) và giá FiT đối với dự án ngoài khơi sẽ 
là 8,47 cent/kWh (thấp hơn 14% sv giá FiT hiện tại). 

 Đối với các dự án điện gió vận hành thương mại trong năm 2023, giá 
FiT đối với dự án trên bờ sẽ là 6,81 cent/kWh (thấp hơn 20% sv giá FiT 
hiện tại) và giá FiT đối với dự án ngoài khơi sẽ là 8,21 cent/kWh (thấp 
hơn 16% sv giá FiT hiện tại). 

 Các dự án được chấp thuận đưa vào khai thác trong năm 2024 sẽ được 
áp dụng giá FiT giảm 2,5% mỗi quý (dựa trên giá FiT năm 2023) nếu 
dự án đó đi vào hoạt động muộn hơn dự kiến tính từ tháng 1/2024. 

 Các mức giá FiT trên được đề xuất dựa trên tính toán của Chương trình 
Hỗ trợ Năng lượng GIZ của Đức và có thể thay đổi sau khi được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt lần cuối. 
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Hình 31: Cơ chế giá FiT cho điện mặt trời  Hình 32: Cơ chế giá FiT cho điện gió (do Bộ Công Thương đề xuất) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, EVN     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bộ Công thương 

. 

 

  

Loại dự án Giá (cents/kWh) Điều kiện

Được vận hành thương mại trước 

30/06/2019

Nằm trong 2,000 MW đầu tiên tại tỉnh Ninh 

Thuận

8,38 Dự án điện mặt trời áp mái

7,69 Dự án điện mặt trời nổi

Dự án điện mặt trời trên bờ

Được vận hành thương mại trước 

31/12/2021

9,35

7,09

Điện mặt trời

Loại dự 

án Giá (cents/kWh) Điều kiện

8,50

Dự án điện gió trên bờ, được vận hành 

thương mại trước 01/11/2021

7,03

Dự án điện gió trên bờ, được vận hành 

thương mại trước 01/01/2023

6,81

Dự án điện gió trên bờ, được vận hành 

thương mại trước 01/01/2024

Điện gió
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  Nguồn: VND RESEARCH 
 

 
 

-90,0%

-32,857%

24,286%

81,429%

138,571%

195,714%

252,857%

310,0%

,900

2,900

4,900

6,900

8,900

10,900

12,900

14,900

01-18A 07-18A 01-19A 07-19A 01-20A 07-20A 01-21E 07-21E

Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)

14,0%

21,0%

28,0%

35,0%

42,0%

49,0%

,500

1,00

1,500

2,00

2,500

3,00

01-18A 07-18A 01-19A 07-19A 01-20A 07-20A 01-21E 07-21E

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

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-20A 12-21E 12-22E

Doanh thu thuần 4.998 4.542 4.820

Giá vốn hàng bán (2.836) (2.313) (2.407)

Chi phí quản lý DN (189) (156) (148)

Chi phí bán hàng (36) (111) (139)

LN hoạt động thuần 1.936 1.961 2.125

EBITDA thuần 2.148 2.637 2.967

Chi phí khấu hao (212) (675) (842)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 1.936 1.961 2.125

Thu nhập lãi 40 22 24

Chi phí tài chính (392) (567) (716)

Thu nhập ròng khác 6 5 6

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 1.591 1.422 1.439

Thuế (330) (224) (228)

Lợi ích cổ đông thiểu số (292) (167) (88)

LN ròng 968 1.031 1.123

Thu nhập trên vốn 968 1.031 1.123

Cổ tức phổ thông (178) (154) (154)

LN giữ lại 791 877 969

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-20A 12-21E 12-22E

Tiền và tương đương tiền 438 446 1.216

Đầu tư ngắn hạn 65 65 65

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.799 2.737 2.509

Hàng tồn kho 1.643 2.757 2.215

Các tài sản ngắn hạn khác 137 125 132

Tổng tài sản ngắn hạn 4.082 6.131 6.137

Tài sản cố định 9.775 10.202 9.678

Tổng đầu tư 6 6 6

Tài sản dài hạn khác 139 126 134

Tổng tài sản 14.001 16.465 15.955

Vay & nợ ngắn hạn 700 622 401

Phải trả người bán 555 564 587

Nợ ngắn hạn khác 2.563 3.543 2.814

Tổng nợ ngắn hạn 3.818 4.729 3.801

Vay & nợ dài hạn 5.868 6.437 5.766

Các khoản phải trả khác 150 106 129

Vốn điều lệ và 1.543 1.543 1.543

LN giữ lại 1.460 2.337 3.306

Vốn chủ sở hữu 3.176 4.037 5.016

Lợi ích cổ đông thiểu số 989 1.156 1.244

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 14.001 16.465 15.955

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-20A 12-21E 12-22E

LN trước thuế 1.591 1.422 1.439

Khấu hao 235 674 840

Thuế đã nộp (169) (224) (228)

Các khoản điều chỉnh khác 85 1.586 (110)

Thay đổi VLĐ (65) (1.023) 38

LC tiền thuần HĐKD 1.677 2.435 1.978

Đầu tư TSCĐ (1.949) (2.769) (168)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ (2) 5 6

Các khoản khác 106 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác (514) 0 0

LC tiền từ HĐĐT (2.358) (2.764) (162)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 68 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được 828 491 (892)

Dòng tiền từ HĐTC khác

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (178) (154) (154)

LC tiền thuần HĐTC 719 337 (1.046)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 401 438 446

LC tiền thuần trong năm 37 8 770

Tiền & tương đương tiền cuối kì 438 446 1.216

Các chỉ số cơ bản

12-20A 12-21E 12-22E

Dupont

Biên LN ròng 19,4%            22,7%         23,3%         

Vòng quay TS 0,36               0,30            0,30            

ROAA 6,9%             6,8%           6,9%           

Đòn bẩy tài chính 4,98               4,22            3,58            

ROAE 34,6%            28,6%         24,8%         

Hiệu quả

Số ngày phải thu 131,7             220,0          190,0          

Số ngày nắm giữ HTK 212,0             435,1          335,8          

Số ngày phải trả tiền bán 71,7               88,9            88,9            

Vòng quay TSCĐ 0,58               0,45            0,48            

ROIC 9,0%             8,4%           9,0%           

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,1                1,3              1,6              

Khả năng thanh toán nhanh 0,6                0,7              1,0              

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

Vòng quay tiền 272,0             566,1          436,9          

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 15,1%            (9,1%)          6,1%           

Tăng trưởng LN từ HĐKD 25,3%            1,3%           8,4%           

Tăng trưởng LN ròng 3,9%             6,5%           8,9%           

Tăng trưởng EPS 3,9%             6,5%           8,9%           
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

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

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

KÉM KHẢ QUAN 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 

Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng phòng 

Email: tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn 

 

Trần Bá Trung – Chuyên viên Phân tích 

Email: trung.tranba@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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