
 
 
 
 

 
 

Báo cáo Cập nhật 

www.vndirect.com.vn  1 

 
 
 

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC (KBC) 

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

VND17,100 VND18,500 n/a Nắm giữ 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 

 
 
 
 
 
 
 
  

Cập nhật – Như chúng tôi dự phóng, kết quả kinh doanh 

(KQKD) 6 tháng đầu năm của KBC có tiến triển tốt nhờ làn sóng 

FTA vào Việt Nam. Giữ nguyên khuyến nghị NẮM GIỮ do giá cổ 

phiếu đã phản ánh mức tăng nhất định. 

KQKD trong 6 tháng đầu năm cải thiện rõ rệt khi doanh thu (DT) 

và lợi nhuận sau thuế (LNST) của tập đoàn tăng lần lượt 72% và 
67% so với cùng kỳ. Theo bản công bố triển vọng và tình hình 
KQKD của KBC, DT Quý 2 đạt 667 tỷ, tăng mạnh 551% so với cùng 

kỳ. Kéo theo đó LNST cũng được hưởng lợi khi đạt 312 tỷ, tăng 
258% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm DT và LNST của cả 
tập đoàn là 1.113 tỷ và 420 tỷ. 

Tiếp tục thu hút dòng vốn FDI vào các KCN trọng điểm. Vào 
ngày 11/07/2016, KBC ký kết được hợp đồng lớn 88 ha với công ty 
sản xuất pin năng lượng mặt trời JA Solar tại KCN Quang Châu. Đây 

là cột mốc tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của KCN Quang Châu 
khi có thể kéo theo nhiều doanh nghiệp vệ tinh trong tương lai và 
đẩy nhanh tỷ lệ lấp đầy. 

KBC dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao 88 ha cho JA Solar trong vòng 120 
ngày sau khi ký kết hợp đồng, như vậy khả năng DT từ hợp đồng 
này sẽ được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm.  

Nhờ cơ cấu sản phẩm và thương hiệu tốt, các KCN trọng điểm 
Tràng Duệ và Quế Võ tiếp tục lấp trống những lô đất nhỏ còn 
lại. KCN Quế Võ phát triển sản phẩm nhà xưởng xây sẵn giúp KBC 

gia tăng DT và biên LN. KCN Tràng Duệ mở rộng tiếp tục đón đầu 
được các công ty vệ tinh cho LG Display và LG Electronics.   

Tiếp tục thoái vốn các dự án không phải là trọng điểm. Định 

hướng của KBC là tiếp tục thoái vốn khách sạn Hoa Sen và khách 
sạn Ngoại Giao Đoàn trong thời gian tới. 

Rủi ro pha loãng cổ phiếu vẫn còn khi phát hành thêm 120 triệu cổ 

phiếu với giá không dưới 15.000 VND/cp. P/E 2016 và P/E pha 
loãng của KBC lần lượt là 12,78 và 15,75 lần.  

 

Ngày 27/07/2016 

Ngô Kiên Thuận 

thuan.ngokien@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá  

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.800 

KLGDBQ (3thg) 4,5tr 

Thị giá vốn (tỷ VND) 7.986 

SL CP đang lưu hành (tr) 467 

Free f loat (%) 55 

Beta 0,96 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Cổ đông lớn

Đặng Thành Tâm 14.95%

CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 9.90%

PYN Elite Fund 7.41%

Mutual Fund Elite 6.85%

Dragon Capital 5.60%

Deutsche Bank AG London 5.60%
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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 ch ịu 
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 ch ỉ 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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Email: hieu.nguyen@vndirect.com.vn 
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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội  

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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