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CTCP Đầu tư và Kinh doanh 
Nhà Khang Điền 
Việc mở bán dự án gặp trở ngại 

■ Sau KQKD tích cực năm 2018 với lợi nhuận ròng đạt 808,9 tỷ đồng và tăng 
61,3% yoy, lợi nhuận ròng của KDH dự phóng sẽ chỉ tăng 4,4% trong năm 
nay.   

■ Doanh thu presale trong năm 2018 thấp hơn 42% kế hoạch của doanh 
nghiệp chủ yếu do việc cấp phép cho dự án Hermosa bị trì hoãn.  

■ Duy trì khuyến nghị Nắm giữ nhưng hạ giá mục tiêu để phản ánh chi phí vốn 
cao hơn và nguy cơ dòng tiền bị chậm do dự án Hermosa bị trì hoãn. 

 

KQKD 2018 tích cực với biên LN cải thiện  
KDH ghi nhận lợi nhuận ròng 2018 đạt 808,9 tỷ đồng, tăng 61,3% yoy và doanh thu đạt 

2.916 tỷ đồng, giảm 4,5% yoy nhờ bàn giao 440 căn hộ của dự án Jamila và 92 nhà phố 

còn lại tại Quận 9. Lợi nhuận ròng tăng mạnh nhờ biên LNG tăng 8,8 điểm % lên 42,7% 

và thu nhập bất thường 136 tỷ đồng. KQKD vẫn duy trì tích cực với tỷ lệ nợ trên vốn CSH 

ở mức -11,8% cuối năm 2018. 

Việc mua lại quỹ đất đang được thực hiện  
KDH đã chi 520 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay để đền bù đất cho dự án Nhà 

phố Tân Tạo trong năm 2018, tăng 41,1% yoy so với cuối năm 2017. Tỷ lệ đền bù hiện tại 

và chi phí khác vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính tỷ lệ đền bù sẽ ở 

mức 75%-80% và lộ trình đền bù theo sát kế hoạch của doanh nghiệp. KDH cũng đã mua 

lại 1 công ty sở hữu 6,8ha đất tại Quận 9 với 318 tỷ đồng; chúng tôi dự báo giá trị thị 

trường của quỹ đất là 2.584 tỷ đồng. 

Tăng trưởng lợi nhuận chậm lại đáng kể trong năm 2019  
Dựa trên các dự án đã công bố mở bán cho đến hiện tại, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng 

sẽ tăng 4,4% và doanh thu tăng 23% trong năm 2019 nhờ bàn giao phần còn lại của dự 

án Jamila và mở bán bất động sản liền thổ tại Quận 9 và Quận 2. Tăng trưởng lợi nhuận 

chậm lại do biên LNG trở về mức ổn định sau khi đạt mức đỉnh trong năm 2018. 

Quy định cấp phép thắt chặt khiến cho các dự án bị trì hoãn  
Dự án Hermosa bị lùi từ Q4/2018 sang Q2/2019 do việc cấp phép xây dựng bị trì hoãn, 

khiến cho doanh thu presale năm 2018 thấp hơn 42% kế hoạch của doanh nghiệp. Vì 

Chính phủ cần thêm thời gian để loại bỏ những rào cản trong công tác quản lý và nới lỏng 

khung quy định hiện tại nên chúng tôi cho rằng sẽ không có sự cải thiện rõ rệt trong 2019.  

Duy trì KN Nắm giữ với giá mục tiêu giảm xuống  
Để phản ánh việc trì hoãn dự án Hermosa và chi phí vốn tăng từ 15,5% lên 16,0% do phần 

bù rủi ro thị trường cao hơn, chúng tôi hạ giá mục tiêu theo RNAV xuống 33.500 đồng. Rủi 

ro giảm giá bao gồm lãi suất vay mua nhà tăng lên và các dự án tiếp tục bị trì hoãn do quy 

định thắt chặt. Trong khi đó, động lực tăng giá đến từ việc mở bán dự án Nhà phố Tân 

Tạo sớm hơn dự kiến. 
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NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

   Việt Nam 

NẮM GIỮ (không thay đổi) 

Consensus ratings*: Mua 3 Giữ 0 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND31.400 

Giá mục tiêu:   VND33.500 

Giá mục tiêu cũ: VND34.400 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 6,7% 

CGS-CIMB / Consensus: -4,3% 
  

Reuters: KDH.HM 

Bloomberg: KDH VN 

Thị giá vốn: US$560,4tr 

 VND13.000.333tr 

GTGD bình quân: US$0,35tr 

 VND8.078tr 

SLCP đang lưu hành: 336,0tr 

Free float: 55,0% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 EPS 2019 tăng 2,3% 

 EPS 2020 giảm 17,8% 

 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 4,1 3,3 -14,7 

Tương đối (%) -5,3 -0,9 -3,5 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Tien Loc Investment Limited 11,7 
Gam Ma Investment Company 9,6 
A Au Investment Trading Company 8,6 
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Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 3.055               2.916           3.585           3.863           2.379           

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 792                  989              1.070           988              441              

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 501,4               808,9           844,3           796,7           356,6           

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.854               1.712           2.039           1.924           861              

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 26,3% -7,6% 19,1% -5,6% -56,2%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 17,85 16,82 15,40 16,32 36,45

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Tỷ suất cổ tức 3,18% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59%

EV/EBITDA (lần) 10,78 12,16 10,89 11,10 25,40

P/FCFE 32,3 N/A 46,6 30,8 N/A

P/B (lần) 2,02 1,86 1,73 1,62 1,58

ROE 11,5% 11,5% 11,6% 10,2% 4,4%

Thay đổi ước tính EPS cốt lõi (%) 2,30% -17,80%
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Việc mở bán dự án gặp trở ngại 

KQKD 2018 tích cực đã củng cố bản cân đối kế toán  

Lợi nhuận ròng tăng mạnh  

KDH ghi nhận doanh thu 2018 đạt 2.916,6 tỷ đồng (-4,5% yoy) và lợi nhuận ròng 

đạt 808,9 tỷ đồng (+61,3% yoy) nhờ bàn giao 440 căn hộ từ dự án Jamila, 92 nhà 

phố còn lại từ các dự án Venica, Lucasta, Merita, Rosita và Melosa cũng như các 

lô đất nền tại dự án Phong Phú 4. Doanh thu kém tích cực do khối lượng bàn giao 

bất động sản liền thổ trong năm nay chỉ ở mức 92 căn so với 452 căn trong năm 

2017 (chủ yếu từ dự án Rosita) và doanh thu cho thuê khu công nghiệp giảm 

xuống (thiếu diện tích khu công nghiệp để cho thuê). Tuy nhiên, lợi nhuận lại tăng 

mạnh do biên LNG tăng 8,8 điểm % và thu nhập tài chính tăng 201,9% nhờ khoản 

lợi nhuận bất thường 136 tỷ đồng, bao gồm 24 tỷ đồng ghi nhận từ việc bán 14% 

cổ phần tại Siêu thị Big C và 112 tỷ đồng từ việc bán 50% cổ phần tại công ty con 

Đạt An (đang sở hữu 4,8ha đất).  

Biên LNG cải thiện nhờ nhu cầu tăng mạnh trên thị trường đất nền và bất động 

sản liền thổ giúp giữ giá bán ở mức cao. Biên LNG phân khúc đất nền ước tính 

đạt trên 50%, do chi phí mua đất thấp. 

Tình hình tài chính lành mạnh  

Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp cải thiện với tỷ lệ nợ trên vốn CSH ở mức 

-11,8% trong năm 2018. Tổng nợ hiện tại giảm từ 1.655 tỷ đồng vào cuối năm 

2017 xuống còn 968 tỷ đồng vào cuối năm 2018. Trong số các doanh nghiệp phát 

triển BĐS được niêm yết, chỉ có KDH và NLG có lợi thế về lượng tiền mặt ròng. 

Cuối năm 2018, KDH và NLG có tỷ lệ nợ trên vốn CSH lần lượt ở mức -11,8% và 

-20,7%, trong khi trung bình ngành ở mức 25,6% (theo ước tính của chúng tôi).  

 

Việc mua lại quỹ đất theo sát lộ trình phát triển quỹ 
đất của doanh nghiệp  

Chi phí đền bù lớn nhất cho dự án Nhà phố Tân Tạo trong năm 
2018  

Giá trị tồn kho của dự án Nhà phố Tân Tạo cuối năm 2018 đạt 1.786,6 tỷ đồng, 

+41% yoy, trong đó chi phí đền bù đất năm 2018 ở mức 520,2 tỷ đồng, cao nhất 

từ trước đến nay. Ban lãnh đạo vẫn chưa công bố thông tin cụ thể về diện tích 

đất đã được đền bù và phần còn lại chưa đền bù. Chúng tôi ước tính tỷ lệ đền bù 

vào khoảng 75%-80% cuối năm 2018, +5-10 điểm % so với cùng kỳ. Chúng tôi 

nhận thấy chi phí đền bù đất trên mỗi m2 cho quỹ đất mới ít nhất phải gấp đôi quỹ 

đất đã đền bù vài năm trước. Tuy nhiên, việc giá bán tăng dần trong tương lai sẽ 

bù đắp cho chi phí đền bù gia tăng. Điều này củng cố quan điểm của chúng tôi 

trong Báo cáo Lần đầu về việc ban lãnh đạo đang đẩy nhanh quá trình đền bù 

cho phần quỹ đất còn lại của BCI trong giai đoạn 2019-20. Trong bối cảnh quá 

trình đền bù quỹ đất của BCI đã kéo dài trong 8 năm (2011-18), chúng tôi cho 

rằng ban lãnh đạo của KDH sẽ đẩy nhanh lộ trình này vì đã giành quyền kiểm 

soát tại BCI sau khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 99,9% trong tháng 2/2018. Chúng tôi 

ước tính quỹ đất của BCI chiếm xấp xỉ 95% quỹ đất của KDH và 75-80% quỹ đất 

của BCI đã được đền bù. 

Bổ sung 6,8ha đất tại phường Phú Hữu Quận 9 vào quỹ đất  

KDH đã mua lại công ty Thủy Sinh với 318 tỷ đồng. Công ty này sở hữu 6,8ha đất 

tại phường Phú Hữu, Quận 9. Với mức giá này, quỹ đất 6,8ha có giá mua hợp lý 

ở mức 4,6 triệu đồng/m2, trong khi giá thị trường ước tính đạt 38-40 triệu đồng/m2. 

Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch kinh doanh cho quỹ đất này trong năm nay. Chúng 

tôi dự báo doanh nghiệp sẽ ghi nhận dòng tiền từ quỹ đất này từ năm 2020. Ngoài 

ra, KDH cho biết vẫn chưa hợp nhất công ty Thủy Sinh trong bảng cân đối kế 

toán. Hiện vẫn chưa có thông tin nào về khoản nợ phải trả liên quan đến việc mua 

lại này.   

https://news.vndirect.com.vn/newsletter/gmc/NGANHBATDONGSANNHAOCOHOIOCUOICHUKYTANGTRUONGTICHCUC-10092018.pdf
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Tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn trong năm 2019  

Doanh thu tăng mạnh nhờ tái mở bán các dự án bất động sản 
liền thổ 

KDH vẫn chưa thêm mới dự án nào vào kế hoạch mở bán và bàn giao trong năm 

2019 so với dự báo trong Báo cáo Lần đầu của chúng tôi. Chúng tôi giữ nguyên 

các giả định về kế hoạch dự án trong năm 2019 như sau: mở bán các dự án bất 

động sản liền thổ Kim Phát, Thành Phúc, và Bình Trưng tại Quận 9 và bàn giao 

455 căn nhà phố, tương ứng với doanh thu 2.197 tỷ đồng trong năm 2019. Chúng 

tôi cho rằng các dự án này cùng với việc bàn giao phần còn lại của dự án Jamila, 

một số lô đất nền tại dự án khu dân cư Phong Phú 4, và dự án An Dương Vương, 

sẽ đóng góp chủ yếu vào doanh thu năm 2019. Chúng tôi ước tính doanh thu từ 

các dự án trong năm 2019 ước tính đạt 3.518 tỷ đồng, +23% so với 2018.  
 

Hình 1: Lộ trình bàn giao các dự án hiện tại của KDH trong năm 2019   

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Tăng trưởng lợi nhuận chậm lại do biên LN giảm xuống sau 
khi đạt mức đỉnh  

Theo chúng tôi, biên LNG sẽ khó có thể duy trì ở mức cao trong năm 2018. Năm 

2019, biên LNG ước tính giảm 37,5%, -5,2 điểm % từ mức đỉnh trong năm 2018 

do doanh số phân khúc đất nền (quỹ đất BCI với giá thấp) chiếm tỷ trọng nhỏ 

trong doanh thu 2019, trong khi đó các dự án nhà phố mới sẽ không ghi nhận 

biên LN vượt quá 45% vì chi phí mua lại đất gần đây cao hơn. Tuy nhiên, chúng 

tôi cho rằng biên LNG sẽ duy trì ổn định trong năm 2019 với biên LNG chỉ tăng 

7,8 điểm % so với biên LNG trung bình ở mức 29,7% trong giai đoạn 2016-17.  

Tăng trưởng lợi nhuận ròng dự kiến sẽ giảm xuống trong 2019. Doanh nghiệp sẽ 

không còn ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường 136 tỷ đồng như trong năm 2018. 

Với biên LNG sụt giảm và không có lợi nhuận bất thường, chúng tôi dự báo lợi 

nhuận ròng năm 2019 đạt 844 tỷ đồng, +4,4% yoy. EPS cốt lõi sẽ ở mức 2.039/cp, 

+19,1% yoy. 
 

Hình 2: Thay đổi trong các dự báo (tỷ đồng) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH 

 

 

Quy trình phê duyệt nghiêm ngặt hơn sẽ khiến cho 
các dự án hiện tại bị trì hoãn  

Dự án Hermosa bị trì hoãn  

Safira là dự án duy nhất được mở bán trong năm 2018 và đã bán được 800 căn 

trên tổng số 1.572 căn, hoàn thành kế hoạch ban lãnh đạo đặt ra. Chúng tôi ước 

tính doanh thu presale năm 2018 đạt 1.498 tỷ đồng, thấp hơn 42% kế hoạch của 

Tên dự án Vị trí Mô tả
Giá trị 

(tỷ VND)

Doanh thu 

2019 (tỷ 

VND)

Kế hoạch 

bàn giao

Kim Phát Phú Hữu, Quận 9 146 căn nhà phố 402  613  2019

Thành Phúc Phú Hữu, Quận 9 150 căn nhà phố 412  630  2019

Bình Trưng Bình Trưng, Q2 159 căn nhà phố 622  954  2019

Jamila Phú Hữu, Quận 9 427 căn chung cư 1.250  821  2019

Đất nền tại dự án An Dương Vương và 

Phong Phú 4 

Quận Bình Tân, 

Bình Chánh
300 lô đất nền 420  500 2019

Bình luận

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Doanh thu 4.029      4.612      3.585      3.863      -11% -16%

Doanh thu năm 2019 giảm do tỷ trọng doanh thu đất nền giảm xuống và không ghi nhận 

doanh thu cho thuế khu CN. Doanh thu năm 2020 sẽ bị ảnh hưởng bởi việc trì hoãn bàn 

giao dự án Hermosa 

Lợi nhuận gộp 1.390      1.607      1.345      1.291      -3% -20%

Lợi nhuận gộp năm 2019 giảm do biên LNG thấp hơn vì phân khúc đất nền sẽ chiếm tỷ 

trọng nhỏ. Lợi nhuận gộp năm 2020 sẽ không bao gồm lợi nhuận từ dự án Hermosa do bị 

tri hoãn 

EBIT 1.046      1.206      1.070      988         2% -18%
EBIT năm 2019 được thúc đẩy bởi chi phí bán hàng và QLDN giảm xuống. EBIT năm 

2020 giảm do không ghi nhận doanh thu từ dự án Hermosa 

LNTT 1.036      1.217      1.059      998         2% -18%

Lợi nhuận ròng 826         970         844         797         2% -18%

EPS cốt lõi (đồng) 1.994      2.342      2.039      1.924      2% -18%

Dự báo cũ Dự báo mới Thay đổi

https://news.vndirect.com.vn/newsletter/gmc/NGANHBATDONGSANNHAOCOHOIOCUOICHUKYTANGTRUONGTICHCUC-10092018.pdf
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doanh nghiệp do dự án Hermosa bị trì hoãn. Dự án này lùi lại sang Q2/2019 vì 

không được cấp phép xây dựng như dự kiến. Điều này ảnh hưởng đến việc thu 

tiền và doanh thu dự kiến trong năm 2020; chúng tôi điều chỉnh doanh thu dự báo 

năm 2020 giảm 19,4%.  
 

Hình 3: Kế hoạch các dự án giai đoạn 2019-2023 của KDH (từ mở bán cho đến bàn giao) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Dự án Nhà phố Tân Tạo sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc trì 
hoãn cấp phép  

Chúng tôi cho rằng thay đổi mới trong quy tình phê duyệt giấy phép xây dựng và 

sử dụng đất sẽ là trở ngại đối với nguồn cung dự án mới trong năm nay. Tuy 

nhiên, chúng tôi cho rằng điều này sẽ không kéo dài và trong năm tới những rào 

cản sẽ bị loại bỏ nhờ sự cải thiện hiệu quả và nới lỏng khung quy định hiện tại 

của Chính phủ. Ngoài ra, doanh nghiệp hiện đang ưu tiên hoàn thành kế hoạch 

đền bù trong năm nay và năm tới. Do đó, dự án Nhà phố Tân Tạo sẽ không bị 

ảnh hưởng bởi quy trình cấp phép quyền sử dụng đất bị kéo dài.  

 

Định giá 

Chúng tôi duy trì KN Nắm giữ cho KDH với giá mục 
tiêu 33.500 đồng  

Chúng tôi tăng chi phí vốn từ 15,5% lên 16,0% và chuyển giai đoạn ghi nhận dòng 

tiền của dự án Hermosa từ 2018-2020 sang 2019-2021. Ngoài ra, vì không có 

nhiều thông tin về kế hoạch phát triển quỹ đất mới từ BCI nên chúng tôi vẫn duy 

trì giả định nhà 2 tầng được xây dựng trong 2-3 năm để đưa ra giá trị hợp lý cho 

quỹ đất này. Chúng tôi sẽ đánh giá lại các dự báo lợi nhuận khi thông tin cụ thể 

được công bố. Giá mục tiêu của chúng tôi theo RNAV ở mức 33.500 đồng, -2,7% 

so với báo cáo cập nhật trước. Với mức giá này, tỷ lệ tăng giá đạt 6,7%, vì vậy 

chúng tôi duy trì KN Nắm giữ cho cổ phiếu. KDH hiện đang được định giá với P/E 

2019 ở mức 16,2 x, cao hơn 26,6% P/E trung bình ngành ở mức 12,8 x 

 

Dự án Vị trí Mô tả
Diện tích 

(ha)
Tình trạng

Chi phí phát 

triển (tỷ VND)
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030

Sapphira Phú Hữu, Quận 9 1.570 căn hộ 2,7 Đã đền bù 100%              1.800 

Hermosa Quận Bình Chánh 1.500 căn hộ 1,8 Đã đền bù 100%              2.054 

Kim Phát Phú Hữu, Quận 9 146 căn biệt thự 3,6 Đã đền bù 100%                 402 

Thành Phúc Phú Hữu, Quận 9 150 căn biệt thự 4,5 Đã đền bù 100%                 412 

Bình Trưng
Phường Bình Trưng Đông, 

Quận 2
159 căn biệt thự 5,7 Đã đền bù 100%                 622 

Corona Quận Bình Chánh Biệt thự 17,5 Đã đền bù 70%              1.033 

Phong Phú 2
Phường Phong Phú, Quận 

Bình Chánh
Khu dân cư 132,9 Đã đền bù 75-80%              3.364 

Nhà phố Tân 

Tạo

Phường Tân Tạo A, Quận 

Bình Tân
Khu dân cư 330,1 Đã đền bù 70%              7.708 
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Hình 4: RNAV (cuối Q2/2018) và giá mục tiêu 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 
 

 

Hình 5: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

 

   NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG, BÁO CÁO CÔNG TY 

 
 
 

 
 

 Sản phẩm 
 Thương 

hiệu 
 Tên dự án 

 Giá trị sổ 

sách Q4/2018 

(tỷ VND) 

 Premium

(tỷ VND) 

 Giá trị hợp lý 

(tỷ VND)

(VND bn) 

 Phương 

pháp 
 Lưu ý 

Chung cư Sapphira Sapphira Phú Hữu 204               276        480               DCF

 Chúng tôi giả định giá bán bình quân là 25 triệu đồng/m2 với 

diện tích XD là 103.800 m2 được bán trong 2018-19 và bàn 

giao trong 2020-21 

Chung cư Hermosa Hermosa Bình Chánh 144               160        304               DCF

 Chúng tôi giả định giá bán bình quân là 24 triệu đồng/m2 với 

diện tích XD là 102.900 m2 được bán trong 2018-19 và bàn 

giao trong 2020-21 

Nhà liền đất Kim Phát 231               129        360               DCF

 Chúng tôi giả định giá bán bình quân là 42 triệu đồng/m2 với 

diện tích XD là 14.600 m2 được mở bán và bàn giao trong năm 

2019 

Thành Phúc 233               99          332               DCF

 Chúng tôi giả định giá bán bình quân là 42 triệu đồng/m2 với 

diện tích XD là 15.000 m2 được mở bán và bàn giao trong năm 

2019 

Bình Trưng 331               142        473               DCF

 Chúng tôi giả định giá bán bình quân là 60 triệu đồng/m2 với 

diện tích XD là 15.900 m2 được mở bán và bàn giao trong năm 

2019 

Đất nền Nhà phố Tân Tạo 1.787             2.187     3.973             DCF

Phong Phú 2 364               2.764     3.129             DCF

Corona 450               289        739               DCF

Còn lại 1.068             -         1.068             BV Như Q4/2018

Tổng dự án 5.464             5.394     10.858           

Tăng:

Tiền và tương đương tiền 1.835             1.835             

Đầu tư ngắn hạn 0                   0                   

Phải thu ngắn hạn 1.760             1.760             

Tài sản ngắn hạn khác 36                 36                 

Tài sản dài hạn 820               820               

Giảm:

Vay ngân hàng 968               968               

Nợ khác 443               443               

Lợi ích CĐ thiểu số 35                 16                 

RNAV 8.469             5.394     13.882           

SLCP đang lưu hành 414.023.036  414.023.036  

RNAV (VND/cp) 33.529           

Giá mục tiêu (VND/cp) 33.500           

TTM 2019F 2020F Cur. 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F

VINHOMES JSC  VHM VN 91.800    NR NR 16.110 13.197        20,2 17,4  12,1  7,1 4,9      3,4    32,0  32,5  N/A 1,2    56,9     

NO VA LAND INVES  NVL VN 57.000    NR NR 623      2.276         16,5 15,8  16,0  2,7 2,5      N/A 16,9  15,1  N/A N/A 75,7     

KHANG DIEN HOUSE  KDH VN 31.400    33.500 HOLD 499      558            15,6 16,2  13,7  1,9 1,9      1,6    12,0  12,4  2,1    1,6    (11,8)    

DAT XANH GROUP  DXG VN 25.850    NR NR 702      388            7,6   6,9    6,1    1,8 1,3      N/A 23,1  22,1  1,9    N/A 21,4     

PHAT DAT REAL ES  PDR VN 26.800    NR NR 216      306            11,3 N/A N/A 2,1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A (5,4)      

VAN PHU - INVEST  VPI VN 41.050    NR NR 237      282            15,6 N/A N/A 2,9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85,6     

NAM LONG INVESTM  NLG VN 26.900    37.700 ADD 400      276            7,2   7,5    4,4    1,3 1,3      N/A 18,9  23,9  1,8    1,7    (20,7)    

HAI PHAT INVESTM  HPX VN 23.600    NR NR 3.158   203            10,4 N/A N/A 1,9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70,4     

DEVELOPMENT INVE  DIG VN 17.150    NR NR 158      221            14,4 N/A N/A 1,5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27,7     

LDG INVESTMENT J  LDG VN 14.800    NR NR N/A 121            4,9   N/A N/A 1,1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A (16,7)    

SAI GON THUONG  SCR VN 7.810      NR NR N/A 114            10,5 N/A N/A 0,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 46,3     

NBB INVESTMENT  NBB VN 18.700    NR NR N/A 81              13,0 N/A N/A 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,8     

QCGL  QCG VN 5.020      NR NR N/A 59              14,5 N/A N/A 0,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,7     

THU DUC HOUSING  TDH VN 12.000    NR NR N/A 42              5,6   N/A N/A 0,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 29,2     

FIRST REAL JSC  FIR VN 42.400    NR NR N/A 24              7,2   N/A N/A 2,5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,8       

NETLAND REAL EST  NRC VN 27.400    NR NR N/A 14              6,8   N/A N/A 2,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,7     

Trung bình 11,3 12,8  10,5  2,0 2,4      2,5    20,6  21,2  1,9    1,5    25,6     

Trung bình (loại trừ VHM) 10,7 11,6  10,0  1,6 1,7      1,6    17,7  18,4  1,9    1,6    23,5     

Trung vị 10,9 15,8  12,1  1,8 1,9      2,5    18,9  22,1  1,9    1,6    19,6     

All prices are based on the closing prices on 6 Mar 2019. All estimates for Non-rated (NR) stocks are based on Bloomberg consensus estimates.

Đòn bẩy 

(%)

Tên doanh nghiệp
Mã 

Bloomberg

Giá cổ 

phiếu 

(VND)

Giá mục 

tiêu

(VND)

Khuyến 

nghị

Quỹ đất 

(ha)

Thị giá vốn 

(triệu USD)

P/E (x) P/B (x) ROE (%)

Tỷ suất cổ 

tức (%)
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NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  
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12-mth Fwd FD Core P/E vs FD Core EPS 
Growth

12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 3.055                   2.916                   3.585                   3.863                   2.379                   

Lợi nhuận gộp 1.036                   1.245                   1.345                   1.291                   634                      

LN hoạt động thuần 792                      989                      1.070                   988                      441                      

Chi phí khấu hao -                       -                       -                       -                       -                       

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 792                      989                      1.070                   988                      441                      

TN từ hoạt động tài chính (53)                       (23)                       (20)                       1                           1                           

TN từ các Cty LK & LD 8                           (21)                       9                           9                           10                         

Chi phí/lãi ngoài HĐKD (19)                       136                      -                       -                       -                       

Lợi nhuân trước thuế 728                      1.081                   1.059                   998                      451                      

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 728                      1.081                   1.059                   998                      451                      

Thuế (170)                     (271)                     (213)                     (200)                     (94)                       

Lợi nhuận sau thuế 558                      810                      846                      798                      357                      

Lợi ích của cổ đông thiểu số (57)                       (1)                          (2)                          (2)                          (1)                          

Cổ tức

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 501                      809                      844                      797                      357                      

Lợi nhuận thường xuyên 501                      700                      844                      797                      357                      

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/19F 12/20F

EBITDA 792                      989                      1.070                   988                      441                      

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 204                      (1.036)                  (129)                     152                      (425)                     

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng 7                           7                           8                           8                           8                           

Chi/(Thu) bằng tiền khác (29)                       (31)                       (33)                       (34)                       (36)                       

Dòng tiền hoạt động khác (211)                     121                      70                         (19)                       91                         

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (53)                       (23)                       (20)                       1                           1                           

Thuế đã trả (113)                     (271)                     (213)                     (200)                     (94)                       

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 597                      (243)                     753                      896                      (13)                       

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (61)                       (2)                          (2)                          (2)                          (2)                          

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư 2                           326

Tiền chi đầu tư góp vốn

Tiền khác từ hoạt động đầu tư (23)                       

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (82)                       324                      (2)                          (2)                          (2)                          

Tiền vay nhận được/(đã trả) (237)                     (572)                     (472)                     (472)                     -                       

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 1.488

Tiền mua lại CP đã phát hành

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (234)                     (126)                     (207)                     (207)                     (207)                     

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 1.017                   (698)                     (679)                     (679)                     (207)                     
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NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 
 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 2.590                   1.977                   2.049                   2.265                   2.043                   

Các khoản phải thu ngắn hạn 784                      918                      952                      988                      1.024                   

Hàng tồn kho 4.858                   5.765                   6.515                   6.552                   4.850                   

Tài sản ngắn hạn khác 877                      1.002                   779                      623                      451                      

Tổng tài sản ngắn hạn 9.109                   9.662                   10.295                 10.428                 8.368                   

Tài sản cố định 30                         26                         26                         26                         26                         

Tổng đầu tư 5                           6                           6                           7                           7                           

Tài sản vô hình -                       -                       -                       -                       -                       

Tài sản dài hạn khác 570                      619                      668                      722                      777                      

Tổng tài sản dài hạn 606                      651                      701                      755                      810                      

Vay & nợ ngắn hạn 184                      624                      624                      152                      152                      

Phải trả người bán 54                         55                         57                         57                         -                       

Nợ ngắn hạn khác 1.577                   1.706                   2.136                   2.206                   -                       

Tổng nợ ngắn hạn 1.815                   2.386                   2.817                   2.414                   152                      

Vay & nợ dài hạn 1.471                   530                      58                         58                         58                         

Nợ dài hạn khác 237                      406                      568                      653                      732                      

Tổng nợ dài hạn 1.708                   936                      626                      711                      790                      

Dự phòng -                       -                       -                       -                       -                       

Tổng nợ 3.524                   3.321                   3.442                   3.125                   942                      

Vốn chủ sở hữu 5.214                   6.974                   7.534                   8.037                   8.213                   

Lợi ích cổ đông thiểu số 977                      18                         19                         21                         22                         

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 6.191                   6.991                   7.553                   8.058                   8.235                   

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18F 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu -22,3% -4,5% 22.9% 7,8% -38,4%

Tăng trưởng LNHĐKD 15,0% 24,9% 8,1% -7,7% -55,4%

Biên LNHĐKD 25,9% 33,9% 29,8% 25,6% 18,5%

LN trên cổ phiếu 2.781                   1.987                   3.302                   4.962                   4.426                   

Giá trị sổ sách/cp 15.518 16.826 18.197 19.412 19.837

Khả năng thanh toán lãi vay 6,34 9,27 15,67 25,32 11,30

Thuế suất hiệu dụng 23,3% 25,1% 20,1% 20,0% 20,8%

Tỷ lệ chia cổ tức 46,7% 24,0% 24,5% 26,0% 58,0%

Số ngày phải thu 66,81 53,42 47,74 46,11 77,49

Số ngày tồn kho 856,5 1160,0 1000,0 930,0 1192,0

Số ngày phải trả 12,13 11,90 9,09 8,08 5,94

ROIC 13,9% 18,0% 16,3% 14,6% 6,6%

ROCE 12,2% 15,1% 13,7% 12,5% 5,8%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 6,92% 8,32% 8,13% 7,19% 3,50%

Key Drivers

Dec-17A Dec-18A Dec-19F Dec-20F Dec-21F

Unbooked Presales (m) (VND) 1,596.0             1,269.2          3,692.8            2,308.7            N/A

Unbooked Presales (area: m sm) 62,573.0           92,296.5        204,747.0         112,857.0         N/A

Unbooked Presales (units) 867.0               784.8             2,319.5            1,500.0            N/A

Unsold attrib. landbank (area: m sm) N/A N/A N/A N/A N/A

Gross Margins (%) 33.9% 42.7% 37.5% 33.4% 26.7%

Contracted Sales ASP (per Sm) (VND) N/A N/A N/A N/A N/A

Residential EBIT Margin (%) 25.9% 33.9% 29.8% 25.6% 18.5%

Investment rev / total rev (%) 8.6% 1.9% 1.9% 1.8% 3.0%

Residential rev / total rev (%) 91.4% 98.1% 98.1% 98.2% 97.0%

Invt. properties rental margin (%) 50.4% 50.4% 50.4% 50.4% 50.4%

SG&A / Sales Ratio (%) 8.0% 8.8% 7.7% 7.8% 8.1%
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT  

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm 

giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị 

đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.  

Khuyến nghị  

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

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

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

  

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình 

bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm 

thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo 

cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. 

VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.  

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những 

quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. 

Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, 

tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm 

pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) 

công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử 

dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người 

sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự 

đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.  
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