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CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà 
Khang Điền 
Phát triển quỹ đất của BCI là nhân tố mới  
■ KDH có quỹ đất lớn thứ 3 với 499ha ở TPHCM trong số các doanh nghiệp BĐS nhà ở 

được niêm yết.  
■ Theo chúng tôi, việc phát triển quỹ nhà ở của BCI có thể sẽ thúc đẩy lợi nhuận của 

KDH trong trung hạn.  
■ Đòn bẩy tài chính thấp tăng ưu thế cho KDH trong trường hợp đóng băng tín dụng.  
■ Cạnh tranh gia tăng giữa các nhà phát triển BĐS tầm trung và lãi suất vay thế chấp 

có thể tăng sẽ làm giảm khối lượng tiêu thụ và giá các dự án tương lai của KDH.    
■ Chúng tôi ra báo cáo lần đầu về KDH với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu theo 

RNAV là 36.700 đồng.  
 

Quỹ đất rộng lớn tại đô thị lớn nhất Việt Nam  
Sau khi mua lại CTCP Đầu tư Bình Chánh (BCI) vào tháng 2/2018 (bằng cách phát hành 
51,8 triệu cổ phiếu để hoán đổi lấy 42,7% cổ phần tại BCI theo tỷ lệ 1,4:1,0), quỹ đất của 
KDH tăng từ 16,5ha tại phía Đông TPHCM lên 499ha, chủ yếu ở phía Tây TPHCM. Theo 
chúng tôi điều này sẽ đảm bảo cho việc phát triển dự án trong 10 năm tới. KDH hiện sở 
hữu quỹ đất lớn thứ 3 tại TPHCM (499ha) trong số các công ty BĐS nhà ở được niêm yết.  

Hoàn tất sở hữu 100% ở BCI để đẩy mạnh tiến độ đền bù đất  
Chúng tôi cho rằng KDH có thể hoàn tất đền bù đối với 482ha còn lại trong quỹ đất trước 
năm 2020 như đề ra (hiện tại đã đền bù được 70% quỹ đất của BCI). Chúng tôi dự báo 
tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận gộp sẽ thúc đẩy lợi nhuận ròng tăng mạnh kể từ 
năm 2020 do chi phí thu mua quỹ đất của BCI chỉ dưới 1 triệu/m2 thấp hơn nhiều so với 
giá thị trường 28-39 triệu/m2 (vào Q2/2018). Ngay cả khi giả định kế hoạch phát triển sơ 
bộ với nhà thấp tầng,  chúng tôi ước tính có thể ghi nhận 14.800 tỷ đồng tổng lợi nhuận 
trong giai đoạn 2020-2023, gấp 18,5 lần lợi nhuận ròng năm 2018.    

Triển vọng kinh doanh khả quan và lượng tiền mặt lớn  
Dựa trên các dự án đã công bố, chúng tôi dự báo doanh thu tăng trưởng kép 14,7% và lợi 
nhuận ròng tăng trưởng kép 24,6% trong giai đoạn 2017-2020 (Doanh thu chưa ghi nhận 
2.962 tỷ đồng cuối năm 2018). Với uy tín lâu năm, chúng tôi tin rằng KDH có thể huy động 
vốn để xây dựng dự án từ các khoản trả trước, giảm sự phụ thuộc vào vay nợ ngân hàng. 
Chúng tôi cho rằng lợi thế về lượng tiền mặt lớn giúp cho doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng 
hơn bởi sự suy thoái của thị trường.  

Nhạy bén nắm bắt nhu cầu ở của khách hàng  
Với uy tín lâu năm về phát triển các khu đất nền được đánh giá cao, theo chúng tôi việc 
KDH gần đây chuyển trọng tâm qua phân khúc căn hộ trung cấp đã đa dạng hóa danh 
mục sản phẩm, đồng thời giúp cho doanh nghiệp thâm nhập vào mảng căn hộ chung cư 
hiện đang là lựa chọn tối ưu của phần lớn người dân Việt Nam ở các siêu đô thị. Chúng 
tôi cho rằng các sản phẩm đất nền cốt lõi vẫn có nhu cầu cao do thiếu nguồn cung trên thị 
trường và khách hàng vẫn ưa chuộng đất nền hơn.   

Rủi ro cạnh tranh ở phân khúc tầm trung & lãi suất mua nhà tăng 
Với biên lợi nhuận gộp cao hơn (so với phân khúc nhà vừa túi tiền) và có nhu cầu ổn định 
hơn (so với phân khúc cao cấp), phân khúc bất động sản tầm trung thu hút nhiều doanh 
nghiệp lớn tham gia. Ví dụ, Vinhomes lên kế hoạch mở bán 40.000 căn hộ trong giai đoạn 
2019-2021. Rủi ro khác đối với KDH là lãi suất vay mua nhà có thể tăng 100-200 điểm cơ 
bản trong năm 2019, điều này có thể làm giảm số lượng người mua nhà ở phân khúc tầm 
trung khiến cho khối lượng tiêu thụ có thể giảm xuống.    

Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Mua; tỷ lệ tăng giá 26,1%  
Chúng tôi ra báo cáo lần đầu về KDH với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 36.700 đồng. 
Khuyến nghị Mua của chúng tôi dựa trên: 1) quỹ đất 499ha tại TPHCM, lớn thứ 3 trong số 
các công ty BĐS được niêm yết, 2) triển vọng về lợi nhuận từ quỹ đất của BCI khả quan 
hơn kể từ năm 2020, 3) lợi thế về lượng tiền mặt ròng lớn (934 tỷ đồng vào cuối năm 2017) 
giúp cho KDH ít bị ảnh hưởng hơn khi thị trường suy thoái và 4) lợi nhuận ròng đạt tăng 
trưởng kép mạnh mẽ ở mức 24,6% trong giai đoạn 2017-2020.   

 

   Việt Nam 

MUA (trước đó CHƯA KN) 
Consensus ratings*: Mua 1 Giữ 2 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND29.100 

Giá mục tiêu:   VND36.700 

Giá mục tiêu cũ:  

Tỷ lệ tăng: 26,1% 

CGS-CIMB / Consensus: -6,9% 
  

Reuters: KDH.HM 

Bloomberg: KDH VN 

Thị giá vốn: US$485,1tr 

 VND11.285.920tr 

GTGD bình quân: US$0,16tr 

 VND3.769tr 

Số CP đang lưu hành: 336,08tr 

Free float: 55,0% 
*Nguồn: Bloomberg 

 
Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 
  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -3,7 -17,8 17,8 

Tương đối (%) -8,6 -14,3 -9,6 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Công ty TNHH Đầu tư Tiên Lộc 11,7 
Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 9,6 
Công ty TNHH Đầu tư TM Á Âu 8,6 
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Phát triển quỹ đất của BCI là nhân 
tố mới  

Hưởng lợi từ tăng trưởng thu nhập của Việt Nam và 
gia tăng tầng lớp trung lưu  

Công ty phát triển BĐS hàng đầu hướng đến đối tượng mua 
nhà  
Kể từ khi thành lập cách đây 15 năm, KDH là một thương hiệu mạnh trong thị 
trường BĐS đất nền. Doanh nghiệp đã mở bán 1.100 căn biệt thự và nhà phố ở 
phía Đông TPHCM (Quận 9 là một trong những tâm điểm của thị trường BĐS với 
tốc độ phát triển nhanh chóng) trong 3 năm vừa qua. Trong khi một số đối thủ 
trong nước phải rút khỏi thị trường do ngành bất động sản bị suy thoái trong giai 
đoạn 2011-2013, KDH vẫn tiếp tục phát triển các dự án trong giai đoạn này và do 
đó, doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt tăng trưởng kép 70% và 38% trong 
giai đoạn 2012-2017. Theo chúng tôi, với uy tín lâu năm về phát triển nhà phố 
vừa túi tiền với chất lượng cao thì việc gần đây KDH mở rộng sang phân khúc 
tầm trung là một hướng đi tích cực. Doanh nghiệp quyết định phát triển các dự 
án chung cư trên 2ha đất ở quận 9 và quận Bình Chánh vì diện tích khu đất này 
khá nhỏ và không phù hợp để phát triển nhà phố. Tóm lại, chúng tôi đánh giá tích 
cực về chiến lược tập trung vào phân khúc tầm trung của ban lãnh đạo, do nhu 
cầu ở phân khúc này chủ yếu đến từ người mua nhà ở thực (khác với xu hướng 
đầu tư trong phân khúc cao cấp) nên sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bởi chu kỳ bất động 
sản. Biên lợi nhuận gộp của phân khúc tầm trung (25-30% vào năm 2017) cao 
hơn nhiều so với phân khúc bình dân  (15-20%). Các sản phẩm căn hộ của của 
KDH có thiết kế đẹp, vị trí thuận lợi, chất lượng cao với giá cạnh tranh ở mức 23-
27 triệu đồng/m2. Dự án chung cư Jamila vào năm 2017 đã bán hết ngay khi ra 
mắt, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của thị trường đối với sản phẩm của KDH.  Đồng 
thời, nhu cầu về các sản phẩm đất nền vẫn ở mức cao do thiếu nguồn cung. 
Người Việt Nam vốn ưa chuộng các loại bất động sản gắn liền với đất (đất nền, 
nhà liền kề, nhà phố và biệt thự) để đầu tư dài hạn hơn.   

Sở hữu quỹ đất giá rẻ ở nội đô thành phố đảm bảo kế 
hoạch phát triển hơn mười năm 

Nằm trong số ít các chủ đầu tư có quỹ đất rộng lớn ở trung 

tâm TPHCM   

Giá đất đã tăng liên tục tại hầu hết các thành phố ở Việt Nam do sự phát triển hạ 
tầng (nâng cấp đường sắt đô thị, đường cao tốc), và do sự gia tăng mật độ dân 
số đặc biệt là cuộc đua thâu tóm quỹ đất từ chính các chủ đầu tư nên hầu hết các 
chủ đầu từ bây giờ chuyển qua các tỉnh giáp ranh như Long An, Đồng Nai và Bình 
Dương. Chiến lược mở rộng quỹ đất đang còn hạn hẹp ở phía Đông TPHCM 
(Quận 2, Quận 9) của KDH là thông qua M&A. KDH đã sở hữu 57,3% cổ phần 
CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI) vào tháng 12/2015. Doanh nghiệp tiếp 
tục mua thêm 42,7% cổ phần còn lại thông qua hoán đổi cổ phiếu (1,4 cổ phiếu 

            

   

NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Doanh thu (tỷ đồng) 3.932                   3.055                   3.212                   4.029                   4.612                   

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 689                      792                      840                      1.046                   1.206                   

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 371,9                   501,4                   802,5                   825,6                   969,5                   

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.589                   1.997                   1.793                   2.129                   2.500                   

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 42,8% 25,7% -10,2% 18,7% 17,4%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 16,20                   16,54                   15,15                   13,67                   11,64                   

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 700                      1.000                   500                      500                      500                      

Tỷ suất cổ tức 2,41% 3,44% 1,72% 1,72% 1,72%

EV/EBITDA (lần) 12,43                   9,28                     11,91                   9,15                     7,61                     

P/FCFE 29,5                     29,9                     184,1                   74,5                     85,4                     

P/B (lần) 1,96                     1,88                     1,64                     1,52                     1,39                     

ROE 11,0% 11,5% 11,5% 11,5% 12,4%

Thay đổi ước tính EPS cốt lõi (%) 1,07                     1,01                     
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KDH đổi lấy 1 cổ phiếu BCI) vào tháng 2/2018 để có được 484ha đất ở vị trí chiến 
lược ở phía Tây TPHCM (quận Bình Chánh và Bình Tân).  

 

Hình 1: Các dự án của KDH trong giai đoạn 2018-2023  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY  

 

 
 

Hình 2: Bản đồ quỹ đất của KDH (cuối năm 2017) 

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

KDH hiện là doanh nghiệp có quỹ đất lớn thứ 4 trong số các chủ đầu tư BĐS nhà 
ở được niêm yết  với  499ha, xếp sau CTCP Vinhomes  với 16.110ha, Tập đoàn 
Đất Xanh với 702ha và  CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NOVA  với 623ha. KDH 
cũng sở hữu quỹ đất lớn thứ 3 tại TPHCM với 499ha, xếp sau VHM với 4.000ha, 
và NVL với 623ha.  

  

Hình 3: Quỹ đất toàn quốc (ha) của từng doanh nghiệp (cuối 
năm 2017)  

Hình 4: Quỹ đất ở TPHCM (ha) của từng doanh nghiệp (cuối năm 
2017) 

  
Note: Vinhomes JSC (VHM), Dat Xanh Group (DXG), NOVA Land Investment Group Corp (NVL), 
Nam Long Investment Corp (NLG), Van Phu Investment JSC (VPI), Phat Dat Real Estate 
Development Corp (PDR), Ho Chi Minh Infrastructure Investment JSC (CII) 

NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

Note: Vinhomes JSC (VHM), Dat Xanh Group (DXG), NOVA Land Investment Group Corp (NVL), 
Nam Long Investment Corp (NLG), Van Phu Investment JSC (VPI), Phat Dat Real Estate 
Development Corp (PDR), Ho Chi Minh Infrastructure Investment JSC (CII)   

NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F-30F

Sapphira Phường 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 Phường Phú Hữu, Quận 9 146 biệt thự 3,6 Đã đền bù 100%        402 

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

Bình Trưng
Phường Bình Trưng Đông, 

Quận 2
159 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 70%     3.364 

Nhà phố Tân 

Tạo

Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân
Khu dân cư 330,1 Đã đền bù 70%     7.708 

Kế hoạch phát triển (từ lúc mở bán đến khi bàn giao)
Dự án Vị trí Mô tả

Diện tích 

(ha)
Tình trạng

Giá trị 

(tỷ VND)

Title:

Source:

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

16,110

702 623 499 400 237 216 9
0
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Please fill in the values above to have them entered in your report
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Việc phát triển quỹ đất của BCI sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi 

nhuận của KDH  

Chúng tôi đánh giá tích cực về quyết định mở rộng quỹ đất của doanh nghiệp 
thông qua mua lại BCI của ban lãnh đạo. Nhờ đó mà KDH hiện đang sở hữu quỹ 
đất rộng lớn ở TPHCM với giá thu mua rất rẻ 660.000 đồng/m2 do quỹ đất này 
đã được BCI mua từ vài năm trước, khi mà giá đất ở khu phía Tây của TPHCM 
còn thấp.  So với mức giá thị trường hiện nay 28-39 triệu/m2 thì chi phí mua đất 
của KDH thấp hơn đáng kể. Đối với dự án Water Point, CTCP Đầu tư Nam Long 
(NLG VN, Mua, giá mục tiêu: 35.500 đồng) hợp tác với một bên thứ ba và ghi 
nhận một khoản doanh thu tài chính lớn do  định giá lại quỹ đất khi chuyển nhượng 
cho bên thứ 3.  Vì vậy, chúng tôi cho rằng nếu quỹ đất của KDH được phát triển 
cùng với các đối tác và chuyển nhượng một phần cho bên khác thì doanh nghiệp 
sẽ ghi nhận lợi nhuận tài chính đáng kể nhờ định giá lại quỹ đất do chi phí mua 
đất ban đầu rất thấp. Tuy nhiên, giá trị tồn kho của khu đất trên bảng cân đối kế 
toán chỉ chiếm 70% của 482ha do phần đất còn lại vẫn chưa được đền bù. Ban 
lãnh đạo đang gấp rút hoàn tất đền bù cho quỹ đất còn lại của BCI trong giai đoạn 
2019-2020. Do quá trình đền bù này đã kéo dài 7 năm (2010-2017) nên chúng tôi 
cho rằng KDH có thể hoàn thành sớm việc này nhờ nắm giữ nhiều quyền hơn 
sau khi sở hữu hoàn toàn BCI. Ban lãnh đạo vẫn chưa công bố kế hoạch chi tiết 
về quỹ đất mới này. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp sẽ nhanh chóng 
mở bán một phần của dự án vào năm 2019 để bắt kịp chu kỳ phát triển của ngành 
bất động sản Việt Nam có thể sẽ đỉnh điểm trong vòng 2 năm tới.  

Với giả định về kế hoạch phát triển đơn giản bao gồm nhà ở 2 tầng, chúng tôi 
ước tính quỹ đất này sẽ thu về lợi nhuận ròng lũy kế 14.800 tỷ đồng trong giai 
đoạn 2020-2023, gấp 18,5 lần lợi nhuận ròng năm 2018. Với chi phí đền bù đất 
rất thấp từ vài năm trước, chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp của KDH sẽ tăng 
lên 40-45% trong giai đoạn 2020-2023 so với 34-35% trong giai đoạn 2017-2018.   
 

Hình 5: Hình ảnh minh họa nhà phố Tân Tạo, dự án lớn nhất trong kế hoạch của KDH  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

  



 

 

 

5 
 

  

Đầu tư và Phát triển BĐS│Việt Nam 

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền│30 tháng 08, 2018 
 

Triển vọng  

Các dự án lớn thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận  
 
Triển vọng năm 2018  
KDH cho biết kế hoạch năm 2018 là doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng (+14,6% yoy) 
và lợi nhuận ròng đạt 800 tỷ đồng (+59,6% yoy) nhờ bàn giao 440 căn hộ từ dự 
án Jamila và 92 căn nhà liền kề còn lại từ các dự án Venica, Lucasta, Merita, 
Rosita và Melosa cũng như dự án đất còn lại của BCI ở Phong Phú 4. Doanh 
nghiệp cũng kỳ vọng sẽ thu về lợi nhuận tài chính 136 tỷ đồng nhờ bán 50% cổ 
phần tại một công ty con Đạt An đang sở hữu 4,8ha đất và 14% cổ phần tại công 
ty   Big C An Lạc  

Chúng tôi cho rằng lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2018 còn nhờ biên lợi nhuận 
gộp tăng sau khi chuyển nhượng đất từ BCI với giá đền bù rất thấp. Dựa trên biên 
lợi nhuận gộp dự kiến tăng và khoản thu nhập bất thường, chúng tôi dự báo lợi 
nhuận ròng năm 2018 đạt 802,5 tỷ đồng (+60,2% yoy, cao hơn kế hoạch của 
doanh nghiệp) và doanh thu đạt 3.212 tỷ đồng (+6,9% yoy, tương ứng với 93,3% 
kế hoạch của KDH). Tuy nhiên, chúng tôi dự báo EPS năm 2018 có thể giảm 
10,2% yoy do pha loãng sau phát hành cổ phiếu mới (cổ phiếu hoàn đổi thành cổ 
phần tại BCI vào tháng 2/2018). 
 

Hình 6: Kế hoạch bàn giao các dự án năm 2018   

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Trong năm 2018, KDH mở bán căn hộ cao cấp Sapphira (Giai đoạn 1) tại quận 9 
và Hermosa (Giai đoạn 1) tại huyện Bình Chánh, hướng đến khách hàng có thu 
nhập tầm trung ở TPHCM. Chúng tôi ước tính các dự án này sẽ cung cấp thêm 
3.070 căn hộ vào thị trường trong giai đoạn 2018-2019, với tổng giá trị hợp đồng 
4.752 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2021. Vào đầu tháng 8/2018, 500 căn hộ đầu 
tiên của dự án Sapphira đã được mở bán, với doanh thu chưa ghi nhận 780 tỷ 
đồng và tỷ lệ hấp thụ 95%, nhờ thiết kế đẹp và giá cả phù hợp.  

  

Hình 7: Ảnh chụp dự án Sapphira (tháng 8/2018 )   

 

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY  

  

 

 

Tên dự án Vị trí Mô tả
Giá trị 

(tỷ VND)

Doanh thu 

chưa ghi 

nhận (tỷ 

VND)

Thời gian 

bàn giao

Venica Phú Hữu, Q9 12 biệt thự 380       365            2018

Lucasta Phú Hữu, Q9 9 biệt thự 900       323            2018

Merita Phú Hữu, Q9 14 nhà phố 410       68              2018

Rosita Phú Hữu, Q9 51 nhà phố 340       322            2018

Melosa Phú Hữu, Q9 6 nhà phố, biệt thự 1.300    111            2018

Jamila Phú Hữu, Q9 867 căn hộ 1.250    1.596         2018-2019

Khu dân cư Phong Phú 4

Phong Phú, Q. 

Bình Chánh 400 lô đất         530             900 2018

Thông tin dự án

Diện tích (ha) 2,7

Tổng diện tích sàn (m2) 184.680

Tổng giá trị (tỷ VND) 2.443

Doanh thu chưa ghi nhận (tỷ VND) 780

Số căn 1.570

Thời gian xây dựng/phát triển 2018-2019
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Hình 8: Ảnh chụp dự án Hermosa (tháng 8/2018)  

 

 

   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY  
  

 

Triển vọng năm 2019 
Ngoài việc tiếp tục  mở bán giai đoạn 2 các dự án trên  , doanh nghiệp còn tập 
trung vào phân khúc đất nền trong năm 2019.  Chúng tôi dự báo KDH sẽ mở bán 
các dự án Kim Phát, Thành Phúc, và Bình Trưng ở quận 9 và bàn giao 455 nhà 
phố, tương ứng với 2.197 tỷ đồng doanh thu theo ước tính của chúng tôi.  Chúng 
tôi cho rằng việc bàn giao nhà phố cùng với phần còn lại của dự án Jamila và một 
số lô đất của dự án Phong Phú 4, dự án An Dương Vương sẽ đóng góp chủ yếu 
vào doanh thu năm 2019.   
 

Hình 9: Kế hoạch bàn giao các dự án vào năm 2019 của KDH  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Tình hình tài chính lành mạnh  
Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp khá lành mạnh với tỷ lệ nợ ròng trên vốn 
chủ sở hữu ở mức -15,1% trong năm 2017. Tổng nợ giảm từ 2.918 tỷ đồng vào 
cuối năm 2015 xuống còn 1.658 tỷ đồng vào cuối năm 2017. Trong số các nhà 
phát triển BĐS trong nước được niêm yết, chỉ có KDH và NLG có lượng tiền mặt 
ròng lớn. Vào cuối Q1/2018, KDH và NLG có tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu 
lần lượt là -4% và -37%, trong khi trung bình ngành ở mức khoảng 40% (theo ước 
tính của chúng tôi).  

  

Hình 10: Đòn bẩy tài chính của KDH Hình 11: Khoản trả trước của KDH từ khách hàng mua nhà và 
dòng tiền HĐKD  

  
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 

Thông tin dự án

Diện tích (ha) 1,8

Tổng diện tích sàn (m2) 171.000

Tổng giá trị (tỷ VND) 2.309

Doanh thu chưa ghi nhận (tỷ VND) 0

Số căn 1.500

Thời gian xây dựng/phát triển 2018-2019

Tên dự án Vị trí Mô tả
Giá trị 

(tỷ VND)

Doanh thu 

năm 2019 

(tỷ VND)

Thời gian 

bàn giao

Kim Phát Phú Hữu, Q9 146 nhà phố 402  613  2019

Thành Phúc Phú Hữu, Q9 150 nhà phố 412  630  2019

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

Jamila Phú Hữu, Q9 427 căn hộ 1.250  805  2019

An Dương Vương và Phong Phú 4
Q. Bình Tân, Q. 

Bình Chánh
300 lô đất 420  720 2019

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Chúng tôi nhận thấy từ đầu năm đến nay, một số ngân hàng đã thắt chặt giải ngân 
tín dụng đối với lãnh vực kinh doanh BĐS thông qua áp dụng các điều kiện giải 
ngân nghiêm ngặt hơn hoặc lãi suất cao hơn so với năm 2017. Vì vậy, chúng tôi 
cho rằng tình hình tài chính lành mạnh của KDH không chỉ tăng lợi thế cạnh tranh 
trong lựa chọn của người tiêu dùng mà còn giảm rủi ro thực hiện dự án khi thị 
trường BĐS suy thoái. Chúng tôi cho rằng thương hiệu mạnh của KDH giúp cho 
doanh nghiệp có thể huy động vốn để phát triển dự án thông qua các khoản trả 
trước của người mua nhà và tiền mặt của công ty, giảm sự phụ thuộc vào vay nợ 
ngân hàng. Theo chúng tôi, tăng trưởng lợi nhuận sẽ đủ để bù đắp cho việc pha 
loãng cổ phiếu do tăng vốn liên tục trong 3 năm vừa qua; tuy nhiên, chúng tôi cho 
rằng EPS dự phóng năm 2018 sẽ giảm lần đầu tiên trong vài năm qua do phát 
hành cổ phiếu mới.   

Chúng tôi ước tính ROE của KDH sẽ ổn định ở mức 11,5% trong giai đoạn 2018-
2019.   

 

Rủi ro 

 
Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp ở phân khúc trung 
cấp  
Như chúng tôi đã nói ở trên, bất động sản phân khúc tầm trung đang thu hút mạnh 
mẽ người mua nhà (khác với phân khúc cao cấp) nên ít bị ảnh hưởng hơn nếu 
thị trường suy thoái và mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn hơn so với phân khúc 
bình dân. 

Vì vậy, cạnh tranh trong mảng nảy đang gia tăng chủ yếu đến từ một số doanh 
nghiệp có thương hiệu như DXG với 10.706 căn hộ được cung cấp trong giai 
đoạn 2018-2019, công ty Hưng Thịnh với 12.185 căn hộ và CTCP Đầu tư & Phát 
triển Nhà Hà Nội với 13.144 căn hộ trong giai đoạn 2019-2025. Điều đáng chú ý 
là nhà phát triển BĐS hàng đầu Vinhomes đã chuyển hướng sang tập trung vào 
mảng này, với 40.000 căn hộ bắt đầu được mở bán vào cuối năm 2018.  Tổng 
cộng có 129.000 căn hộ từ 97 dự án sẽ được ra mắt thị trường cho đến năm 
2020. Theo dự báo của Savills, điều này sẽ tăng tính cạnh tranh và khiến cho giá 
bán có thể giảm xuống.  

Lãi suất vay thế chấp có thể tăng  

Cuối cùng, chúng tôi không dự báo lãi suất vay thế chấp tăng mạnh trong năm 
nay hoặc các năm tới vì các ngân hàng đang cạnh tranh với nhau để thúc đẩy 
hoạt động cho vay bán lẻ. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mức tăng 1-2% là có thể 
vì lãi suất cơ sở  sắp tới sẽ tăng. Do phần lớn người mua nhà tầm trung đều phụ 
thuộc vào vay thế chấp nên chúng tôi cho rằng việc tăng lãi suất vay thế chấp có 
thể sẽ phần nào đó ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ hấp thụ của thị trường.    

Vì vậy, chúng tôi cho rằng chỉ các dự án với thương hiệu mạnh, gần với trung tâm 
thành phố, có thiết kế phù hợp và tiện nghi hỗ trợ, giá cả hợp lý và điều khoản 
thanh toán ưu đãi sẽ ít bị ảnh hưởng từ áp lực cạnh tranh và khả năng tăng lãi 
suất vay thế chấp.    
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Hình 12: Các dự án theo doanh nghiệp trong giai đoạn 2018-2020  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Phân tích SWOT  

Chúng tôi cho rằng điểm mạnh chính của KDH là thương hiệu mang tính phổ biến 
trong thị trường bất động sản nhà với 15 năm kinh nghiệm, đặc biệt ở phân khúc 
đất nền.  Ngoài ra, việc KDH hiện đang sở hữu quỹ đất lớn thứ 3 ở TPHCM trong 
tất cả các nhà phát triển BĐS cũng là một điểm mạnh nổi bật khác. Tuy nhiên, 
chúng tôi cho rằng việc lãi suất vay thế chấp có thể tăng trong năm 2019 là một 
thách thức đối với tỷ lệ hấp thụ của các dự án trong tương lai của KDH.  

Hình 13: Phân tích SWOT về KDH   

Điểm mạnh: Cơ hội: 

         15 năm kinh nghiệm thực hiện 
dự án

       Nhu cầu về nhà ở tầm trung ổn 
định

         Đòn bẩy tài chính thấp tăng lợi 
thế của KDH khi tín dụng thắt chặt  

       Nhu cầu về đất nền rất lớn,  chưa 
được đáp ứng 

         Quỹ đất rộng lớn ở TPHCM 
       Có thể phát triển dự án ở khu vực 
vùng ven nhờ vào hoàn thiện hạ tầng 
giao thông 

Điểm yếu: Thách thức: 

         Lực lượng bán hàng thuê ngoài
        Cạnh tranh gia tăng trong phân 
khúc trung cấp  

        Kinh nghiệm hạn chế trong việc 
phát triển chung cư tầm trung

        Lãi suất vay thế chấp ở Việt Nam 
có thể tăng 



        Có nhiều nhà phát triển nước 
ngoài tham gia thị trường hơn với chất 
lượng vượt trội và thương hiệu sản 
phẩm và có thể chuyển hướng từ phân 
khúc căn hộ cao cấp sang  trung cấp 

 

 

Định giá và khuyến nghị 

Doanh nghiệp
Mã 

Bloomberg
Tên dự án Vị Trí Số căn

Thời gian 

mở bán

Bắt đầu 

bàn giao

Kết thúc 

bàn giao

 CTCP Vinhomes  VHM VN 
 VinCity New Sai Gon - 

Apartment 
 Đường Nguyễn Xiển, Q9 40.000 2018 2020 2021

 CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova  NVL VN Victoria Viliage  Thạnh Mỹ Lợi, Q2 1.000       2018 2019 2020

 CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh  DXG VN The Palm City  Phước Long A, Q9 258          2019 2019 2020

Zen Riverside  Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức 656          2019 2019 2020

Lux Riverview  Trần Xuân Soạn, Q7 765          2018 2019 2020

Gem Riverside  Cao tốc Song Hành, Q9 3.175       2018 2019 2020

Opal Tower (INNN)

 Đường Phạm Văn Đồng, Q. Thủ 

Đức 
309          2019 2019 2020

Opal Sky view
 Đường Phạm Văn Đồng, Q. Thủ 

Đức 
189          2018 2019 2020

Luxstar  Huỳnh Tấn Phát, Q7 554          2018 2019 2020

Opal City  Phước Long B, Q9 2.200       2019 2019 2020

 Opal Premium  Q. Thủ Đức 2.600       2019 2019 2020

 CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền  KDH VN  Hermosa  Q. Bình Chánh 1.500       2018 2019 2020

 Sapphira  Phú Hữu, Q9 1.600       2018 2019 2020

 Tập đoàn Hưng Thịnh  Q7 Saigon Riverside Complex  Đường Đào Trí, Q7 4.100       2018 2019 2020

 Monlight Plaza  Đường Nguyễn Lương Bằng, Q7 1.008       2018 2019 2020

 Florita Garden  Đường Lũy Bán Bích, Q7 1.850       2018 2019 2020

 9X CIAO   Đường Đông Tăng Long, Q9 3.027       2018 2019 2020

 Sao Mai SunRiver  Đường Nguyễn Thị Thập, Q9 500          2018 2019 2020

 Hoa Lam   Đường Tên Lửa, Q. Bình Tân 1.500       2018 2019 2020

 La Cosmo  Đường Hoàng Văn Thụ, Q4 500          2018 2019 2020

 Tập đoàn Him Lam  Him Lam Phu An  Cao tốc Hà Nội, Q9 1.092       2019 2020 2021

 Him Lam Cho Lon  Đường Hậu Giang, Q6 1.408       2019 2020 2021

 Him Lam Riverside   Trần Xuân Soạn, Q7 315          2019 2020 2021

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà  Raeman City  Lương Định Của, Q2 13.144 2019 2021 2025

CTCP Đầu tư Nam Long NLG VN  Akari  Đường Võ Văn Kiệt, Q6 4.660       2018 2020 2021
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Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Mua; tỷ lệ tăng giá 26,1% so 
với giá cổ phiếu hiện tại 
Chúng tôi ra báo cáo lần đầu về KDH với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 36.700 
đồng (tỷ lệ tăng giá 26,1% từ giá hiện tại), dựa trên ước tính RNAV của chúng tôi 
vào cuối Q2/2018. Vì chúng tôi không nắm rõ về kế hoạch phát triển quỹ đất mới 
từ BCI nên chỉ giả định đơn giản nhà 2 tầng xây dựng mất 2-3 năm để ước tính 
giá trị hợp lý của quỹ đất. Chúng tôi sẽ điều chỉnh dự báo lợi nhuận khi có kế 
hoạch chi tiết của doanh nghiệp. 
 

Hình 14: P/B, biên LNG và ROE  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG 

 

 

 

Cổ phiếu hiện đang được giao dịch với P/B ước tinh năm 2018 ở mức 1,64x, cao 
hơn 36,6% so với P/B trung bình 5 năm 1,2x của KDH. Tuy nhiên, chúng tôi cho 
rằng hệ số P/B tăng nhờ khả năng sinh lời cải thiện và gần đây vừa mua lại cổ 
phần còn lại tại BCI. Giá cổ phiếu KDH đã bị điều chỉnh khá sâu từ vùng đỉnh 
trong tháng 4/2018 nhưng theo chúng tôi điều này chịu tác động từ đợt điều chỉnh 
chung do tâm lý thị trường. 

Do KDH vừa mua lại 47% cổ phần tại BCI nên chúng tôi cho rằng tiến độ đền bù 
quỹ đất của BCI sẽ được đẩy mạnh, vì vậy triển vọng về khả năng sinh lời của 
quỹ đất này cũng cải thiện. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng chi phí thu mua quỹ đất 
của BCI trước đây rất thấp nên các dự án phát triển trên quỹ đất này sẽ tăng biên 
lợi nhuận gộp của KDH và do đó, chúng tôi cho rằng hệ số P/BV đang cao hơn 
trung bình là hợp lý; điều này dựa trên ước tính của chúng tôi về các dự án phát 
triển trên quỹ đất của BCI có thể ghi nhận biên lợi nhuận gộp 40-45%, cao hơn 
nhiều so với mức biên lợi nhuận gộp 28-35% của các dự án hiện tại. Như trong 
hình 13, hệ số P/B của KDH thay đổi đồng thời với biên lợi nhuận gộp và ROE.  
Vì vậy, chúng tôi cho rằng hệ số P/B sẽ tăng lên khi thị trường nhận thấy triển 
vọng về khả năng sinh lời cải thiện trong tương lai của KDH.  

Tóm lại, chúng tôi cho rằng không cần phải áp dụng chiết khấu vào RNAV khi đưa 
ra giá mục tiêu để phản ánh rủi ro khi thực hiện dự án hoặc không bán hết dự án. 
Trước hết, nhu cầu đối với các sản phẩm BĐS gắn liền với đất của KDH khá cao 
do nguồn cung thị trường không đủ và bất động sản gắn liền với đất được ưa 
chuộng hơn ở Việt Nam. Thứ hai, các dự án chung cư của KDH đều nằm ở vị trí 
thuận lợi, có thiết kế đẹp, mật độ thấp (1.500 căn/dự án) và lãi suất vay thế chấp 
ưu đãi nhờ hợp tác với các ngân hàng quốc doanh ví dụ như Vietcombank (VCB 
VN, Mua, Giá mục tiêu: 79.500 đồng) cho vay với lãi suất hấp dẫn hơn thị trường.   

Tuy nhiên, giá mục tiêu 36.700 đồng của chúng tôi thấp hơn 6,9% so với khuyến 
nghị của Bloomberg vì chúng tôi ước tính giá bán khá thận trọng trong mô hình 
DCF đối với các dự án dự kiến mở bán kể từ năm 2020 để phản ánh rủi ro giảm 
giá bao gồm sự suy thoái của thị trường bất động sản.     

 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Hình 135: RNAV (cuối Q2/2018) và giá mục tiêu (theo ước tính của chúng tôi) 

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Dự án 
 Tên thương 

mại 
 Tên dự án 

 Giá trị sổ 

sách tại cuối 

Q2/18  

 Thặng dư 

tỷ đồng 

 Giá hợp lý

tỷ đồng 

 Phương 

pháp 
 Ghi chú 

Chung cư Sapphira Sapphira Phu Huu 204              178            382              
 Chiết khấu 

dòng tiền 

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

tổng diện tích bán 103.800 trong giai đoạn 2018-19 và 

bàn giao 2020-21

Hermosa Hermosa Binh Chanh 218              233            451              
 Chiết khấu 

dòng tiền 

We assume average selling price of VND24m per sq 

m for a NSA 102,900 to be sold within 2018-19F and 

be delivered within 2020F-21F

Nhà phố Kim Phat               226              68               294 
 Chiết khấu 

dòng tiền 

We assume average selling price of VND42m per sq 

m for a NSA 14,600 to be sold and delivered within 

2019F 

Thanh Phuc               228              77               305 
 Chiết khấu 

dòng tiền 

We assume average selling price of VND42m per sq 

m for a NSA 15,000 to be sold and delivered within 

2019F 

Binh Trung               290             115               404 
 Chiết khấu 

dòng tiền 

We assume average selling price of VND60m per sq 

m for a NSA 15,900 to be sold and delivered within 

2019F 

Đất Tan Tao Townhouse            1,603          2,421            4,024 
 Chiết khấu 

dòng tiền 

Phong Phu 2               462          2,698            3,159 
 Chiết khấu 

dòng tiền 

Corona 440              265            705              
 Chiết khấu 

dòng tiền 

Khác Venica 248              
116            

365              

 Giá hiện 

tại 
Tại cuối Q2/18

Lucasta 200              
123            

323              

 Giá hiện 

tại 
Tại cuối Q2/18

Rosita Garden 211              
111            

322              

 Giá hiện 

tại 
Tại cuối Q2/18

Melosa Garden 80               
31             

111              

 Giá hiện 

tại 
Tại cuối Q2/18

Mega Village 23               
10             

32               

 Giá hiện 

tại 
Tại cuối Q2/18

Merita 45               
23             

68               

 Giá hiện 

tại 
Tại cuối Q2/18

Remains 641              
-            

641              

 Giá trị sổ 

sách 
Tại cuối Q2/18

Total Project 5,119           6,470         11,588         

Add:

Tiền và tiền mặt tương đương 1,432           1,432           

Khoản đầu tư ngắn hạn 0                 0                 

Khoản phải thu ngắn hạn 1,876           1,876           

Tài sản ngắn hạn khác 36               36               

Tài sản dài hạn 745              745              

Less:

Nợ ròng 1,154           1,154           

Nghĩa vụ nợ khác 276              

Lợi ích của cổ đông thiểu số 16               16               

RNAV 7,761           6,470         14,231         

Số lượng cổ phiếu lưu hành387,832,317 387,832,317 

RNAV (VND/cổ phiếu) 36,694         

Giá mục tiêu (VND/cổ phiếu) 36,700         Làm tròn số

Do chúng tôi chưa có thông tin chi tiết kế hoạch phát 

triển dự án nên chúng tôi giả định đơn giản như bảng 

16 phía dưới
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Hình 16: Định giá quỹ đất Tân Tạo và  Phong Phú (Q2/2018)  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 
 

 

Hình 147: So sánh với ngành 

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG 

 

 
 
 

  

Tân Tạo Phong Phú 2

Tổng diện tích quỹ đất (m2)                               3,300,000                                   1,329,200 

Tỷ lệ đền bù 70% 70%

Diện tích đất đã được đền bù (m2)                               2,310,000                                      930,440 

Giả định kế hoạch phát triển Nhà thấp tầng (2 tầng) Nhà thấp tầng (2 tầng)

Mật độ xây dựng 30% 30%

Tổng diện tích thương mại (m2)                                  693,000                                      279,132 

Thời gian triển khai 3 năm 2 năm

Giá bán bình quân (triệu đồng/m2) 29 40

Doanh thu ước tính (tỷ đồng) 20,097 11,165

Chi phí xây dựng bình quân (triệu 

đồng/m2)
                                        8.9                                             8.7 

Tổng chi phí xây dựng (tỷ đồng)                                   8,418.3                                       3,404.7 

Tổng chi phí bán hàng và quản lý (tỷ đồng)                                     512.5                                          281.9 

Tổng lợi nhuận dành cho chủ đầu tư (tỷ 

đồng)
                                  4,100.3                                       2,255.4 

Tổng chi phí thuế (tỷ đồng)                                   2,314.2                                       1,518.1 

Tổng giá trị quỹ đất (tỷ đồng)                                   5,156.3                                       3,816.9 

Suất sinh lời vốn chủ sở hữu 13.6% 13.6%

Giá trị hợp lý quỹ đất (tỷ đồng)                                   4,024.4                                       3,159.5 

TTM 2018F 2019F 1H18 2018F 2019F TTM 2018F 2019F 2018F 2019F

Vinhomes VHM VN NR 107,800 NR 16,110 12,559    46.8 16.3  11.4  3.2 N/A N/A N/A 58.1  47.1  0.9    1.3    136.0

No Va Land NVL VN NR 65,200   NR 623      2,572      25.8 21.5  20.2  4.3 3.1    N/A 18.7 18.5  14.9  N/A N/A 81.4

Dat Xanh Group DXG VN NR 27,200   NR 702      405         9.5   8.4    7.1    2.2 2.0    1.6    26.2 23.8  29.8  1.6    1.6    13.2

Phat Dat PDR VN NR 25,150   NR 216      291         12.6 N/A N/A 2.2 N/A N/A 19.4 N/A N/A N/A N/A -3.4

Van Phu VPI VN NR 41,450   NR 237      288         9.6   N/A N/A 3.6 N/A N/A 38.8 N/A N/A N/A N/A 13.0

Nam Long NLG VN ADD 29,200   35,500 400      266         10.4 8.2    6.8    2.1 1.4    1.3    19.1 5.6    10.8  1.5    1.7    -33.0

Development Invt GroupDIG VN NR 15,300   NR 3,158   168         14.6 N/A N/A 1.4 N/A N/A 9.6   N/A N/A N/A N/A 52.4

Sai Gon Thuong Tin SCR VN NR 8,800     NR 158      121         6.8   N/A N/A 0.7 N/A N/A 7.2   N/A N/A N/A N/A 47.6

Long Dien LDG VN NR 13,900   NR N/A 114         14.7 N/A N/A 1.3 N/A N/A 14.0 N/A N/A N/A N/A 0.6

Quoc Cuong Gia Lai GroupQCG VN NR 8,700     NR N/A 104         11.2 N/A N/A 0.6 N/A N/A 11.0 N/A N/A N/A N/A 9.0

Nam Bay Bay NBB VN NR 19,000   NR N/A 80           27.3 N/A N/A 1.0 N/A N/A 4.1   N/A N/A N/A N/A 26.3

Thu Duc Housing TDH VN NR 11,200   NR N/A 40           7.0   N/A N/A 0.5 N/A N/A 7.0   N/A N/A N/A N/A 26.7

Simple average 16.4 13.6  11.4  1.9 2.2    1.5    15.9 26.5  25.7  1.3    1.5    30.8

Median 11.9 12.3  9.3    1.7 2.0    1.5    14.0 21.1  22.4  1.5    1.6    19.8

KHANG DIEN KDH VN ADD 29,100   36,700 499      491         18.9 14.3  13.9  1.8 1.7    1.5    10.0 11.5  11.5  1.7    1.7    -15.1

All prices are based on the closing prices as at 16 Aug 2018.

All estimates for Non-rated (NR) stocks are based on Bloomberg consensus estimates.

Land 

bank 

(ha)TickerCompany Name

Net 

gearing 

(%)

Market 

Cap 

(US$mn)Recom.

TP

(VND)

Share 

price

(VND)

ROE (%)

Dividend 

yield (%)P/E (x) P/B (x)
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Phụ lục 
  

Hình 158:  Cơ cấu cổ đông của KDH cuối năm 2017  Hình 169: Cổ đông chính cuối năm 2017  

 
 

   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 
 

Hình 20: Các công ty con của KDH  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

Hình 171: Thông tin về ban lãnh đạo  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Title:

Source:

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

48.2%

51.8%

Foreign shareholders Domestic shareholders

Title:

Source:

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

Tien Loc Investment 
Limited, 11.7%

Gam Ma 
Investment 

Company, 9.6%

A Au Investment 
Trading Company, 

8.6%

Vietnam Enterprise 
Limted, 11.0%

Vietnam Ventures 
Limited, 7.1%Mutual Elite Fund, 

6.0%

Remains, 46.0%

Công ty con của KDH Tỷ lệ sở hữu

Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc 99,9%

CTCP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Trí Minh 99,9%

Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Địa ốc Gia Phước 99,0%

CTCP Kinh doanh BĐS Sài Gòn Mùa Xuân 99,8%

Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Quốc tế 99,0%

Công ty TNHH Phát triển và XDHT Long Phước Điền 98,0%

Công ty TNHH MTV Hào Khang 99,8%

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Saphire 100,0%

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Liên Minh 98,7%

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Song Lập 99,7%

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Trí Kiệt 99,9%

Công ty TNHH Đô thị Mega 99,9%

Công ty Cổ phần VILA 99,0%

Công ty TM DV & KD Nhà Tháp Mười 99,8%

CTCP Việt Hữu Phú 99,0%

Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Không gian Xanh 99,8%

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Bình Trưng 99,8%

Công ty TNHH MTV ĐT KD Nhà Khang Phúc 100,0%

CTCP BCI 98,7%

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BCCI 100,0%

Công ty TNHH Đầu tư BĐS Minh Phát 51,0%

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Kim Phát 99,9%

Công ty TNHH Phát triển BĐS Nam Phú 51,0%

Tên Chức vụ Thông tin

Bà Mai Trần Thanh 

Trang
Chủ tịch HĐQT

Bà Mai tốt nghiệp chuyên ngành Luật và từng làm chuyên viên tư vấn pháp lý tại Văn phòng luật Nguyễn Thị Chinh vào năm 2001. Bà bắt 

đầu công tác tại Khang Điền vào năm 2005 và đã thiết lập khung pháp lý minh bạch.   

Ông Lý Điền Sơn
Phó Chủ tịch 

HĐQT

Với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Sơn đã trực tiếp quản lý và điều hành công ty ngay từ những ngày đầu thành lập.  

Trong 16 năm qua, ông đã dẫn dắt công ty trở thành một trong những nhà phát triển BĐS đứng đầu tại TPHCM.  

Bà Nguyễn Thị Cẩm 

Vân

Thành viên 

HĐQT
Bà Vân có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Diệu 

Phương

Thành viên 

HĐQT

Với nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính, bà Phương được mời công tác tại Khang Điền với tư cách thành viên HĐQT tháng 

10/2009. Bà đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của công ty, tư vấn cho các phòng chức năng và đưa ra chiến lược tài chính phù hợp 

với thị trường và từng giai đoạn phát triển của Khang Điền.

Ông Lê Hoàng Sơn
Thành viên 

HĐQT

Ông Sơn có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Phòng Pháp lý Dự án.  Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện pháp 

lý các dự án của công ty.

Bà Ngô Thị Mai Chi Tổng giám đốc
Bà Chi có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán và 10 năm công tác tại Khang Điền.  Bà Chi trực tiếp phụ trách 

quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư chiến lược và quản lý bộ phận Bán hàng & Marketing.

Ông Lê Hoàng Sơn
Thành viên 

HĐQT

Ông Sơn có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Phòng Pháp lý Dự án.  Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện pháp 

lý các dự án của công ty.

Ông Trương Minh Duy
Phó Tổng giám 

đốc

Ông Duy có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị dự án. Trước khi công tác tại Khang Điền, ông Duy nắm giữ nhiều vị trí quan 

trọng trong hoạt động đầu tư bất động sản. Ông đã tham gia quản lý nhiều dự án bất động sản.  
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 
  

10.00%
10.18%
10.36%
10.54%
10.72%
10.90%
11.08%
11.26%
11.44%
11.62%
11.80%

0.40
0.60
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1.00
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P/BV vs ROE

Rolling P/BV (x) (lhs) ROE (rhs)

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%
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5.0%

10.0%

15.0%

6.8

8.8

10.8

12.8

14.8

16.8

18.8

20.8

Jan-14A Jan-15A Jan-16A Jan-17A Jan-18F Jan-19F

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

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Doanh thu thuần 3.932                   3.055                   3.212                   4.029                   4.612                   

Lợi nhuận gộp 980                      1.036                   1.105                   1.390                   1.607                   

LN hoạt động thuần 689                      792                      840                      1.046                   1.206                   

Chi phí khấu hao -                       -                       -                       -                       -                       

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 689                      792                      840                      1.046                   1.206                   

TN từ hoạt động tài chính (94)                       (53)                       23                         (20)                       1                           

TN từ các Cty LK & LD 11                         8                           9                           10                         10                         

Chi phí/lãi ngoài HĐKD (23)                       (19)                       136                      -                       -                       

Lợi nhuân trước thuế 583                      728                      1.008                   1.036                   1.217                   

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 583                      728                      1.007                   1.036                   1.217                   

Thuế (177)                     (170)                     (201)                     (207)                     (243)                     

Lợi nhuận sau thuế 406                      558                      806                      829                      973                      

Lợi ích của cổ đông thiểu số (34)                       (57)                       (3)                          (3)                          (4)                          

Cổ tức -                       -                       

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 372                      501                      802                      826                      970                      

Lợi nhuận thường xuyên 372                      501                      695                      826                      970                      

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

EBITDA 689                      792                      840                      1.046                   1.206                   

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

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 899                      204                      (484)                     (234)                     (310)                     

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng 10                         7                           7                           8                           8                           

Chi/(Thu) bằng tiền khác 67 (29)                       (31)                       (33)                       (34)                       

Dòng tiền hoạt động khác (277)                     (211)                     151                      65                         (21)                       

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (94)                       (53)                       23                         (20)                       1                           

Thuế đã trả (92)                       (113)                     (201)                     (207)                     (243)                     

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 1.201                   597                      305                      625                      606                      

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (4)                          (61)                       (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 88                         (23)                       

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 84                         (82)                       324                      (2)                          (2)                          

Tiền vay nhận được/(đã trả) (1.081)                  (237)                     (572)                     (472)                     (472)                     

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 1 1.488

Tiền mua lại CP đã phát hành

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu 126                      (234)                     (194)                     (194)                     (194)                     

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (1.206)                  1.017                   (766)                     (666)                     (666)                     
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tiền và tương đương tiền 1.060                   2.590                   2.455                   2.412                   2.351                   

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.016                   784                      894                      928                      963                      

Hàng tồn kho 4.618                   4.858                   5.504                   6.373                   6.525                   

Tài sản ngắn hạn khác 548                      877                      999                      1.250                   1.297                   

Tổng tài sản ngắn hạn 7.242                   9.109                   9.852                   10.963                 11.135                 

Tài sản cố định 27                         30                         26                         26                         26                         

Tổng đầu tư 82                         5                           6                           6                           7                           

Tài sản vô hình -                       -                       -                       -                       -                       

Tài sản dài hạn khác 587                      570                      619                      668                      722                      

Tổng tài sản dài hạn 696                      606                      651                      701                      755                      

Vay & nợ ngắn hạn 194                      184                      624                      624                      152                      

Phải trả người bán 80                         54                         55                         57                         57                         

Nợ ngắn hạn khác 1.002                   1.577                   1.971                   2.888                   2.812                   

Tổng nợ ngắn hạn 1.276                   1.815                   2.650                   3.568                   3.021                   

Vay & nợ dài hạn 1.700                   1.471                   530                      58                         58                         

Nợ dài hạn khác 567                      237                      406                      567                      650                      

Tổng nợ dài hạn 2.267                   1.708                   936                      625                      708                      

Dự phòng -                       -                       -                       -                       -                       

Tổng nợ 3.543                   3.524                   3.586                   4.193                   3.729                   

Vốn chủ sở hữu 3.473                   5.214                   6.898                   7.446                   8.135                   

Lợi ích cổ đông thiểu số 921                      977                      20                         23                         27                         

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 4.394                   6.191                   6.917                   7.469                   8.162                   

Các chỉ tiêu chính

12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tăng trưởng doanh thu 274% -22% 5% 25% 14%

Tăng trưởng LNHĐKD 246% 15% 6% 25% 15%

Biên LNHĐKD 17,5% 25,9% 26,1% 26,0% 26,1%

LN trên cổ phiếu (3.565)                  2.781                   3.353                   4.462                   5.520                   

Giá trị sổ sách/cp 14.842 15.518 17.787 19.201 20.978

Khả năng thanh toán lãi vay 6,23 6,34 8,48 15,32 30,91

Thuế suất hiệu dụng 30,4% 23,3% 20,0% 20,0% 20,0%

Tỷ lệ chia cổ tức 33,9% 46,7% 24,2% 23,5% 20,0%

Số ngày phải thu 40,30 66,81 47,83 41,40 37,63

Số ngày tồn kho 649,9 856,5 897,8 821,6 785,3

Số ngày phải trả 7,99 12,13 9,44 7,72 6,91

ROIC 10,4% 13,9% 15,3% 17,4% 19,1%

ROCE 10,5% 12,2% 13,8% 13,5% 15,1%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 6,07% 6,92% 7,75% 7,66% 8,26%

Key Drivers

Dec-16A Dec-17A Dec-18F Dec-19F Dec-20F

Unbooked Presales (m) (VND) N/A 1,596.0         2,962.0            4,752.0            2,595.0            

Unbooked Presales (area: m sm) N/A 62,573.0        123,178.5        204,747.0        112,857.0        

Unbooked Presales (units) N/A 867.0            1,819.0            3,070.0            1,678.0            

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

Gross Margins (%) 24.9% 33.9% 34.4% 34.5% 34.8%

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

Residential EBIT Margin (%) 17.5% 25.9% 26.1% 26.0% 26.1%

Investment rev / total rev (%) 2.8% 8.6% 9.3% 7.6% 7.0%

Residential rev / total rev (%) 97.2% 91.4% 90.7% 92.4% 93.0%

Invt. properties rental margin (%) 50.0% 50.4% 50.4% 50.4% 50.4%

SG&A / Sales Ratio (%) 7.4% 8.0% 8.3% 8.5% 8.7%
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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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích  

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn   

Lại Thanh Nhàn – Chuyên viên Phân tích, CFA  

Email: nhan.laithanh@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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