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CTCP BĐS KHẢI HOÀN LAND (KHG) ─ BÁO CÁO TIỀN NIÊM YẾT 

Giá đấu khởi điểm  Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND10.000 N/A N/A KHÔNG ĐÁNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 

 
 

 

 

 

 

 

  

Tiềm năng tăng trưởng từ mảng phát triển BĐS 

 Khải Hoàn Land (KHG) hiện đang nắm giữ 29% thị phần môi giới BĐS tại 

thị trường TP.HCM năm 2020. 

 Công ty đang sở hữu quỹ đất 800ha tọa lạc tại các vị trí chiến lược của 

TP.HCM, Vũng Tàu và Phú Quốc. 

 Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng mạnh giai đoạn 2021-2022, 

nhờ vào dự án BĐS đầu tư thứ cấp La Partenza. 

Mô hình quản trị nhân sự môi giới khác biệt  

KHG là công ty tiên phong trong việc áp dụng mô hình “không lương – hoa hồng 
cao” cho nhân viên tư vấn, giúp duy trì và thu hút đội ngũ nhân sự giỏi, có doanh 
số cao. Đội ngũ tư vấn gắn kết được đào tạo bài bản và thường xuyên là lợi thế 
cạnh tranh mạnh mẽ của công ty, giúp thị phần môi giới BĐS sơ cấp tại TP.HCM 
của KHG tăng mạnh mẽ đạt 29% năm 2020, từ 9% năm 2016. 

Tham gia phát triển dự án BĐS với quỹ đất 800ha tại các vị trí chiến lược 

Với nền móng vững chắc ở mảng tư vấn và môi giới, KHG bắt đầu lấn sân sang 
phát triển BĐS với quỹ đất đang nắm giữ hiện tại hơn 800ha ở TP.HCM, Vũng 
Tàu và Phú Quốc. Hiện tại công ty đang phát triển dự án La Partenza ở Nhà Bè, 
TP.HCM từ năm 2019. Trong 2021-2022, công ty sẽ tập trung hoàn thành pháp 
lý 2 dự án Helios ở Phú Quốc (54ha) và dự án KĐT Gò Găng tại đảo Gò Găng, 
Vũng Tàu (170ha), dự kiến triển khai bán hàng dự án Helios từ cuối 2021. 

KHG đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng mạnh giai đoạn 2020-2022 

Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2021-2022 lần lượt đạt 1.515/2.209 tỷ đồng 
(+400%/+46% svck), lợi nhuận ròng đạt 321/802 tỷ đồng (+232%/+150% svck), 
chủ yếu đến từ việc ghi nhận trước lợi nhuận tại dự án La Partenza. Được triển 
khai từ 2019, dự án La Patenza đã bán thành công 60%, các đợt mở bán tiếp 
theo sẽ thực hiện trong Q2/2021 với giá bán dự kiến tăng 15-20% so với 2019. 

Sự phục hồi của thị trường BĐS năm 2021 là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ 

Chúng tôi kỳ vọng thị trường nhà ở sẽ phục hồi vào năm 2021 dựa trên 3 yếu 
tố: 1) tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng giúp thúc đẩy thị trường BĐS năm 2021; 
2) phục hồi nguồn cung mới nhờ nới lỏng các nút thắt pháp lý và 3) lãi suất cho 
vay mua nhà hợp lý củng cố quyết định mua nhà. 

Rủi ro đầu tư 

Rủi ro đầu tư bao gồm: (1) tình hình dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt 
động môi giới và mở bán các dự án BĐS; (2) rủi ro từ quy trình pháp lý ảnh 
hưởng tới tiến độ mở bán của các dự án; (3) đòn bẩy tài chính có thể tăng mạnh 
trong 2021-2023 do nhu cầu vốn lưu động cao đầu tư vào mảng phát triển BĐS. 

Ngày 15/04/2021 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

Nguyễn Khải Hoàn 36,0% 

Ông Phan Tuấn Nghĩa 24,8% 

Bà Trần Thị Thu Hương        16,0% 

Khác 23,2% 

Nguồn: VND RESEARCH 
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TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG TỪ MẢNG PHÁT TRIỂN BĐS  

Giới thiệu 

KHG dự kiến chào bán đấu giá lần đầu ra công chúng tối đa hơn 16 triệu cổ 
phiếu (chiếm 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với giá khởi điểm 10.000 
đồng/cổ phiếu. Đợt chào bán IPO dự kiến bắt đầu từ 19/03/2021 đến 
19/04/2021. Cổ phiếu KHG dự kiến được niêm yết trên sàn HOSE trong tháng 
05/2021. 

Chúng tôi đánh giá cao KHG nhờ vào các luận điểm sau: (1) đội ngũ tư vấn chất 
lượng, gắn kết giúp KHG thị phần môi giới tại TP.HCM tăng mạnh; (2) đón đầu 
phát triển dự án BĐS với quỹ đất 800ha tại các vị trí chiến lược ở TP.HCM, Phú 
Quốc, Vũng Tàu; (3) triển vọng mảng môi giới sơ cấp tích cực nhờ sự phục hồi 
của thị trường BĐS.  

Dưới góc nhìn của chúng tôi, rủi ro đầu tư bao gồm: (1) tình hình dịch bệnh kéo 
dài, ảnh hưởng đến hoạt động môi giới và mở bán các dự án BĐS; (2) rủi ro từ 
quy trình pháp lý ảnh hưởng tới tiến độ mở bán của các dự án; (3) đòn bẩy tài 
chính có thể tăng mạnh trong 2021-2023 do nhu cầu vốn lưu động cao đầu tư 
vào mảng phát triển BĐS; (4) rủi ro quá trình niêm yết trên sàn chậm hơn dự 
kiến. 

Hình 1: So sánh các doanh nghiệp cùng ngành  

 

NGUỒN: BLOOMBERG, VND RESEARCH 

 

Đội ngũ tư vấn chất lượng, gắn kết giúp thị phần môi giới của KHG tại 

TP.HCM tăng trưởng  

KHG có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới BĐS với hơn 3.000 
nhân viên tư vấn và 18 chi nhánh. Danh mục phân phối của KHG đa dạng từ 
căn hộ, biệt thự, nhà phố… đến từ các chủ đầu tư lớn và uy tín trên thị trường 
như Vinhomes, Sunshine, GS E&C, Keppel Land, Kiến Á, Lotte... Trong năm 
2021, công ty dự kiến mở rộng hệ thống phân phối với hơn 60 chi nhánh, tập 
trung không chỉ ở TP.HCM mà còn sang khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Hà 
Nội. 

KHG là công ty tiên phong trong việc áp dụng mô hình “không lương – hoa hồng 
cao” cho nhân viên tư vấn, giúp duy trì và thu hút đội ngũ nhân sự giỏi, có doanh 
số cao. Chính sách hoa hồng của KHG cao hơn hầu hết các công ty khác trên 
thị trường, trung bình 65% trên DT phí (nhân viên lâu năm được thêm % hoa 
hồng) so với các công ty khác trung bình khoảng 50% trên DT phí. Đội ngũ tư 
vấn gắn kết được đào tạo bài bản và thường xuyên là lợi thế cạnh tranh mạnh 

TTM 2021 Hiện tại 2021 2020 2021 2020 2021 Hiện tại

Trung bình trong nước 10,8        10,2        1,4        1,2        11,7        15,6        7,2        7,3        25,6          

Trung bình khu vực 16,6        11,2        2,1        1,9        16,5        16,5        7,1        7,2        53,6          

Việt Nam

CTCP Dịch vụ Đất Xanh DXS VN 32.000    40.200    617          N/A 10           2,6        1,9        23,4        28,9        8,7        11,2       13,3

Hai Phat HPX VN 33.700    KKN 386          103,8      N/A 2,8        N/A 2,8          N/A 1,3        N/A 67,4          

Van Phu VPI VN 36.900    KKN 320          24,6        N/A 2,7        N/A 11,5        N/A 3,2        N/A 102,7        

Cenland CRE VN 32.500    33.700    135          9,9         10,2        1,3        1,2        15,3        15,6        9,0        7,3        40,1

Danh Khoi NRC VN 23.900    KKN 83            11,7        N/A 1,5        N/A 13,5        N/A 7,4        N/A 16,1          

Khai Hoan Land KHG VN N/A KKN N/A N/A N/A N/A N/A 6,4          N/A 5,1        N/A 20,5          

Khu vực

China Vanke-A 2048 HK 7            9            1.624        29,6        12,4        1,0        1,0        3,4          6,8          1,4        1,4        67,0          

Sun Hung Kai 9940 TT 30          N/A 776          14,2        9,9          1,9        N/A 13,9        N/A 4,9        N/A 108,1        

China Overseas Land PROP SP 1            1            266          12,2        12,4        4,2        3,7        37,8        31,9        16,8       14,7       3,6           

China Resources Land APAC SP 0,5         1            126          10,3        10,1        1,1        1,0        10,9        10,7        5,3        5,4        35,8          

Ghi chú: tất cả giá cổ phiếu trên được lấy dựa vào giá đóng cửa ngày 14/04/2021. Các cổ phiếu KKN được lấy dựa vào Bloomberg consensus.

MãTên công ty

Vốn hóa 

(triệu USD)

Giá mục 

tiêu (đv 

bản địa)

Giá cổ 

phiếu (đv 

bản địa)

Tỷ lệ nợ 

ròng/VCSH 

(%)P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%)
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mẽ của công ty, giúp thị phần môi giới BĐS sơ cấp tại TP.HCM của KHG tăng 
mạnh mẽ đạt 29% năm 2020 (từ 9% năm 2016). 

Số lượng sản phẩm sơ cấp KHG phân phối thành công đạt tốc độ tăng trưởng 
kép ấn tượng 18% trong giai đoạn 2014-2020. Trong năm 2020, mặc dù lượng 
giao dịch BĐS sơ cấp tại TP.HCM giảm 43,6% svck (theo CBRE) do ảnh hưởng 
của dịch COVID-19, lượng giao dịch của KHG tại TP.HCM vẫn tăng trưởng 
16,9% svck đạt 7.028 sản phẩm. Điều này đã chứng minh được vị thế vững 
vàng của KHG tại TP.HCM dù trải qua một năm 2020 đầy thách thức.  

Hình 2: Số lượng giao dịch và thị phần tại TP.HCM của KHG tăng trưởng ấn tượng  

 

   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY, VND RESEARCH 

 

Hình 3: Thị phần ấn tượng tại một số dự án lớn KHG tham gia phân phối   

 

   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Đón đầu phát triển dự án BĐS với quỹ đất 800ha tại các vị trí chiến lược 

Với nền móng vững chắc ở mảng tư vấn và môi giới, KHG bắt đầu lấn sân sang 
phát triển BĐS với quỹ đất đang nắm giữ hiện tại hơn 800ha ở TPHCM, Vũng 
Tàu và Phú Quốc. Hiện tại công ty đang phát triển dự án La Partenza ở Nhà Bè, 
TP.HCM từ năm 2019, theo chia sẻ của BLĐ tiến độ bán hàng đến nay đã đạt 
được khoảng 60% (tổng 1.296 căn hộ). Trong 2021-2022, công ty sẽ tập trung 
hoàn thành pháp lý 2 dự án Helios ở Phú Quốc (54ha) và KĐT Gò Găng tại đảo 
Gò Găng, Vũng Tàu (170ha). 
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Hình 4: Kế hoạch phát triển các dự án chính   

 

   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Dự án La Partenza ở huyện Nhà Bè, TP.HCM là dự án đầu tiên KHG tham gia 
hợp tác phát triển dự án BĐS, được triển khai bán hàng từ 2019, dự kiến bàn 
giao từ năm 2022. Dự án có tổng 1.296 căn với giá bán từ 1,5 tỷ/căn, tới nay đã 
mở bán thành công 60%, các đợt mở bán tiếp theo sẽ thực hiện trong Q2/2021 
với giá bán dự kiến tăng 15-20% so với 2019. La Partenza có vị trí chiến lược 
nằm trên trục giao thông chính của khu Nam Sài Gòn, kết nối với Cần Giờ, Long 
Thành với cao tốc Bến Lức – Long Thành. Dự án còn được hưởng lợi tiện ích 
khi nằm liền kề khu Phú Mỹ Hưng và dự án Zeitgeist (350ha).   

Hình 5: Dự án La Partenza, thừa hưởng cơ sở hạ tầng đồng bộ của khu Nam Sài Gòn    

 

  Vị trí: Mặt tiền đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, 
TP.HCM. 

 Tổng diện tích xây dựng: 18.413 m2. 

 Quy mô: 3 tòa tháp với 1.296 căn hộ. 

 Tổng mức đầu tư: 1.750 tỷ đồng. 

 Tiến độ bán hàng: 60%. 

 Giá chào bán: 33-39 triệu đồng/m2. 

 Thời gian triển khai dự kiến: 2020-2023. 

 Tiến độ dự án: đang hoàn thiện pháp lý để ký kết hợp 
đồng mua bán. 

 
 

     NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Dự án Helios ở Phú Quốc của KHG được hưởng lợi lớn sau Nghị quyết của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối 2020, qua đó chính thức thành lập thành phố 
Phú Quốc - thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Helios có tổng mức đầu tư 
hơn 3.000 tỷ đồng được phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng với hơn 1.000 
sản phẩm đa dạng gồm biệt thự, shophouse, nhà phố, khách sạn. Dự án đã 
nhận được Quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt 1/2000, hiện nay công ty 
đang hoàn thiện pháp lý để được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, tiến hành 
thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án này. KHG dự kiến 
triển khai bán hàng từ cuối năm 2021 và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ 2022. 
Sự đóng góp của dự án Helios sẽ giúp doanh thu KHG tăng trưởng vượt bậc từ 
2023. 

Hình 6: Dự án Helios Phú Quốc, cơ hội lớn từ việc thành lập thành phố Phú Quốc – thành phố đảo đầu tiên của VN   

 

  Vị trí: Bãi biển ông Lang, phường Đông Dương, Phú 
Quốc. 

 Quy mô: 54ha. 

 Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.000 tỷ đồng. 

 Sản phẩm: shophouse, biệt thự, khách sạn, nhà phố. 

 Thời gian triển khai dự kiến: 2021-2025. 

 Tiến độ dự án: đã nhận được Quyết định chủ trương 
đầu tư, đang hoàn thiện pháp lý 1/500 và thực hiện 
công tác đền bù, GPMB. 

 

  NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Kế hoạch thực hiện

Dự án Vị trí Loại hình

Tổng mức 

đầu tư (tỷ 

đồng)

Diện tích 

(ha)

Số sản 

phẩm (căn)

Định giá 

tham khảo 

(tỷ đồng)* 2020 2021 2022 2023 2024 Từ 2025

La Partenza Nhà Bè, TP HCM Căn hộ 1.750         1,8          1.296         590           

Helios Phú Quốc Khu nghỉ dưỡng 3.000         54           1.000         3.500        

Dự án KĐT Gò Găng 1 Đảo Gò Găng, Vũng Tàu Khu nghỉ dưỡng N/A 90           3.000-4.000

Dự án KĐT Gò Găng 2 Đảo Gò Găng, Vũng Tàu Khu nghỉ dưỡng N/A 80           2.500-3.000

Quỹ đất dự phòng 500ha N/A N/A N/A 500         N/A N/A

*Định giá được KHG thực hiện nội bộ

6.800        
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Dự án khu đô thị Gò Găng, Vũng Tàu do KHG phát triển có diện tích khoảng 
170ha thuộc 2 tiểu khu của dự án Khu đô thị mới Gò Găng – Thành phố Vũng 
Tàu có tổng quy mô 1.509ha. Khu đô thị mới Gò Găng sẽ được quy hoạch theo 
hướng phát triển đô thị gắn với sân bay và khu đô thị sinh thái rừng ngập mặn, 
có tổng mức đầu tư lên tới 145.000 tỷ đồng. Hiện nay dự án đã được phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 và đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn 
thiện pháp lý.  

Hình 7: Dự án Khu đô thị Gò Găng, Bà Rịa – Vũng Tàu, hưởng lợi từ quy hoạch sân bay tại đảo Gò Găng   

 

  Vị trí: Đảo Gò Găng, Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 Quy mô: 170ha. 

 Sản phẩm: shophouse, biệt thự, khách sạn, nhà phố. 

 Thời gian triển khai dự kiến: 2022-2025. 

 Tiến độ dự án: đang hoàn thành pháp lý. 

 

  NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Phân tích tài chính 

Tình hình tài chính lành mạnh  

KHG duy trì tình hình tài chính lành mạnh không nợ vay trong giai đoạn 2017-
2019 do mô hình kinh doanh mảng môi giới truyền thống của công ty đòi hỏi vốn 
lưu động ít. Trong 2020 do nhu cầu vốn đầu tư vào mảng phát triển dự án BĐS 
cao nên công ty đã thực hiện huy động từ phát hành trái phiếu 343 tỷ đồng, 
đồng thời tăng VCSH thêm 400 tỷ đồng.  

  

Hình 8: Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu của KHL ở mức thấp sv các 

doanh nghiệp khác trong ngành  
 Hình 9: Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu năm 2020 tăng đột biến do nhu 

cầu VLĐ cao đầu tư vào mảng phát triển dự án BĐS  

 

 

 

   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY  NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Tuy nhiên hiệu quả sinh lời ở mức thấp so với các công ty cùng ngành  

KHG đang sử dụng phần lớn vốn để tham gia hợp tác, đầu tư và phát triển các 
dự án BĐS, các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý và chưa triển 
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khai hoạt động kinh doanh bán hàng. Do đó hiệu quả sinh lời ROE của KHG 
đang ở mức thấp so với các DN cùng ngành. 

Hình 10: ROE của KHG trong 2017-2019 ở mức thấp so với các DN cùng ngành do các 

khoản đầu tư BĐS chưa được triển khai 

 

   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY, VND Research 

 

Lợi nhuận dự kiến tăng mạnh trong giai đoạn 2021-2022 

KHG đặt kế hoạch doanh thu 2021-2022 tăng lần lượt đạt 1.515/2.209 tỷ đồng 
(+400%/+46% svck), lợi nhuận đạt 321/802 tỷ đồng (+232%/+150% svck), chủ 
yếu đến từ việc ghi nhận trước lợi nhuận tại dự án La Partenza. Do dự án này 
được KHG hợp tác phát triển nên việc ghi nhận DT từ dự án của KHG không 
phụ thuộc thời gian bàn giao. Dự án La Partenza được triển khai từ 2019, theo 
BLĐ dự án tới nay đã mở bán thành công 60%, các đợt mở bán tiếp theo sẽ 
thực hiện trong Q2/2021 với giá bán dự kiến tăng 15-20% so với 2019.  

Hình 11: Mảng đầu tư thứ cấp thúc đẩy DT/LNR của KHG tăng 

trưởng mạnh mẽ trong 2021-2022 
 Hình 12: ROE và BLN ròng giai đoạn 2021-2022 tăng đáng kể so với 

giai đoạn 2017-2019 

 

 

 
   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY  NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 
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TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN GIAI ĐOẠN 2021-2022 

Nhu cầu căn hộ vẫn cao bất chấp dịch Covid-19 

Trong 2020 mặc dù nguồn cung căn hộ ở Hà Nội/TP. HCM giảm 51%/35% svck 
xuống 17.979/17.272 căn, tỉ lệ hấp thụ tại hai thành phố này vẫn duy trì ở mức 
cao, đạt 103%/87%. Thị trường căn hộ tại TP. HCM vẫn thiếu nguồn cung tại 
phân khúc trung cấp với tổng nguồn cung mới trong 2020 chỉ đạt 2.999 căn hộ 
và phân khúc bình dân không ghi nhận dự án mới trong năm 2020. Ở Hà Nội, 
phân khúc trung cấp tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu, chiếm tới 74% tổng nguồn 
cung mới với 13.260 căn (-54% svck). Mức tăng giá cao nhất được ghi nhận ở 
phân khúc trung cấp (+6% svck) tại Hà Nội và ở phân khúc hạng sang (+9% 
svck) ở TP. HCM.  

Hình 13: Mặc dù tổng nguồn cung căn hộ mới ở Hà Nội giảm 51% 

svck, tỷ lệ hấp thụ duy trì cao đạt 103% (+25 điểm % svck) 
 Hình 14: Mặc dù tổng nguồn cung căn hộ mới ở TP.HCM giảm 35% 

svck, tỷ lệ hấp thụ duy trì cao đạt 87% (-14 điểm % svck) 

 

 

 
   NGUỒN: CBRE, VNDIRECT RESEARCH  NGUỒN: CBRE, VNDIRECT RESEARCH 

Loạt quy định trọng điểm được ban hành trong năm 2020 giúp tháo gỡ các 

nút thắt trong việc phê duyệt dự án khu dân cư 

Nghị định 148 tháo gỡ nút thắt cho các dự án đang chờ phê duyệt do vấn 
đề đất công xen kẽ 

Ngày 18/12/2020, các cơ quan chức năng đã đưa ra các giải pháp tháo gỡ nút 
thắt trong việc phê duyệt dự án khu dân cư có quỹ đất hỗn hợp thông qua Nghị 
định 148/2020/NĐ-CP. Theo Nghị định 148 có hiệu lực từ ngày 8/2/2021, các 
thửa đất công nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong các dự án có 
diện tích trên dưới 10% diện tích dự án sẽ không phải thông qua đấu giá mà sẽ 
được giao hoặc cho thuê. Điều này sẽ giải quyết nút thắt khiến ít nhất 158 dự 
án khu dân cư bị hoãn đầu tư xây dựng trong 5 năm qua, như dự án 90ha Bắc 
Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai (QCG), Lexington Residence, Green Star 
Sky Garden bị đình chỉ thi công do vấn đề đất công, Mỹ Phước 4, Landcaster 
Legacy… Hơn 10 dự án của NVL có thể tiến hành các thủ tục pháp lý để cấp sổ 
đỏ cho người mua nhà. 

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 sẽ cắt giảm một số quy trình, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 

Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được Quốc hội 
khóa XIV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật sửa đổi 
và bổ sung một số quy định về miễn giấy phép xây dựng, cắt giảm một số quy 
trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng. 
Cụ thể hơn, công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng 
thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thì 
được miễn giấy phép xây dựng. 

Thông tư 21/2019/ TT-BXD: Thay đổi diện tích sử dụng căn hộ tối thiểu 
không dưới 25 m2 mở ra cơ hội cho người mua nhà bình dân 
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Vào ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BXD 
quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 
01/7/2020. Theo đó, căn hộ trong tòa nhà phải có ít nhất một phòng khách và 
một khu vệ sinh và diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư không dưới 
25 m2 (trước đây là 45 m2). 

Thị trường phục hồi diện rộng giúp thúc đẩy ngành BĐS trong năm 2021 

Chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 
nhờ sự trở lại của các hoạt động sản xuất cùng tăng trưởng nhu cầu trong và 
ngoài nước. Chúng tôi dự báo thị trường sẽ đạt tăng trưởng 7,1% svck trong 
năm 2021 trong khi áp lực lạm phát dự kiến giảm. Với triển vọng tăng trưởng 
tích cực cùng với thành công hiện thời trong việc ngăn chặn sự bùng phát của 
dịch Covid-19, chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể thu hút nhiều dòng vốn đầu tư 
và kỳ vọng vốn giải ngân của các dự án FDI sẽ tăng 7% svck trong năm 2021. 

 

Chúng tôi cho rằng nguồn cung căn hộ mới sẽ phục hồi nhờ các nút thắt 

pháp lý được nới lỏng 

Hình 15: Căn hộ TP.HCM (căn): nguồn cung phục hồi nhờ pháp lý 

được nới lỏng 
 Hình 16: Giá bán căn hộ TP.HCM (USD/m2) – giá bán phân khúc hạng 

sang và cao cấp sẽ tăng cao trong khi các phân khúc còn lại sẽ ổn 
định trong 2021 

 

 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, CBRE  NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, CBRE 

Chúng tôi dự báo nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM trong năm 2021 sẽ đi 
ngang đạt 17.300 căn hộ do vấn đề pháp lý cần thời gian để thực thi và kỳ vọng 
2022 sẽ ghi nhận mức tăng 30% svck đạt khoảng 22.000 căn, từ đó dẫn tới 
nguồn cung căn hộ mới phục hồi về mức năm 2017-2018 trong các năm tới. 

Hình 17: Căn hộ Hà Nội – chúng tôi kỳ vọng nguồn cung mới tăng 

mạnh trong 2021 nhờ vào sự đóng góp của các đại dự án của 

Vinhomes 

 Hình 18: Giá bán căn hộ Hà Nội (USD/m2) – chúng tôi dự báo giá bán 

sẽ tăng ổn định 3-4% svck do sự cạnh tranh trong phân khúc trung 

cấp tại thị trường Hà Nội 

 

 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, CBRE  NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, CBRE 

Không giống TP.HCM, thị trường căn hộ Hà Nội hầu hết do các chủ đầu tư trong 
nước phát triển, chủ yếu ở phân khúc trung cấp. Trong bối cảnh thị trường cạnh 
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tranh hiện nay, chúng tôi cho rằng sẽ giá bán căn hộ sơ cấp sẽ không thay đổi 
đáng kể trong năm 2021, đồng thời dự phóng giá bán tăng trưởng ổn định 3-4% 
svck. Chúng tôi kỳ vọng nguồn cung căn hộ mới sẽ tăng 40% trong năm 2021 
đạt 25.000 căn, chủ yếu là các căn hộ ở phía Tây và phía Đông Hà Nội nhờ 
nguồn cung ổn định từ các dự án lớn của Vinhomes (Vinhomes Smart City, 
Vinhomes Ocean Park), dự án Sunshine Empire (khoảng 2.200 căn), dự án 
Gamuda City (2.000 căn), dự án The Matrix One (1.500 căn) và dự án Lancaster 
Luminaire (126 căn). 

 

Thị trường BĐS nhà ở tại các tỉnh lân cận TP. HCM và Hà Nội trở thành 

điểm nhấn trong 2020-21 nhờ cơ sở hạ tầng phát triển 

Trong nỗ lực thúc đẩy tốc độ phục hồi tăng trưởng GDP, chính phủ đã và đang 
đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt là phát triển các cơ sở hạ tầng, điều này có ảnh 
hưởng trực tiếp tới thị trường BĐS và trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng 
chính từ năm nay trở đi. Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, trong 2020, tổng 
các khoản đầu tư giải ngân từ ngân sách Nhà nước tăng mạnh 34,5% svck đạt 
466,6 nghìn tỷ đồng, và hoàn thành 91,1% mục tiêu cả năm của Chính phủ. Đây 
là con số giải ngân cao nhất của chính phủ trong giai đoạn 2011-2020.  

Một số dự án cơ sở hạ tầng đáng chú ý được khởi công xây dựng/hoàn thành 
trong năm 2020: 1) Vào 30/9, Bộ giao thông vận tải đã khởi công ba dự án thành 
phần tại dự án cao tốc Bắc Nam, gồm các tuyến Mai Sơn-Quốc lộ 45, cao tốc 
Vĩnh Hảo-Phan Thiết và cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, 2) đường cao tốc Lộ Tẻ 
- Rạch Sỏi với tổng mức đầu tư 6.300 tỷ đồng, nối với cao tốc N2 có thể liên kết 
Bình Phước, Bình Dương và TP. HCM với Đồng bằng sông Cửu Long, đã được 
hoàn thành vào tháng 10/2020 và 3) đường vành đai 3 Hà Nội (đoạn Mai Dịch 
– Thăng Long) với tổng vốn đầu tư 8.500 tỷ đã được hoàn thành vào tháng 
11/2020, được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc giao thông trong khu vực nội thành.  

Cơ sở hạ tầng được thúc đẩy đã nâng giá đất tại một số khu vực tại một số tỉnh 
lân cận TP. HCM và Hà Nội lên một tầng giá mới, như một số nơi ở Bà Rịa-
Vũng Tàu tăng 40% svck, ở Phan Thiết tăng 60% svck, Gia Lâm tăng 20% svck, 
Nhà Bè tăng 50% svck… 

Hình 19: Đầu tư công tăng mạnh 34,5% svck trong năm 2020  Hình 20: Vốn nhà nước giải ngân hàng tháng  

 

 

 
   NGUỒN: GSO, VNDIRECT RESEARCH     NGUỒN: GSO, VNDIRECT RESEARCH 

Chúng tôi kỳ vọng các tỉnh lân cận TP. HCM và Hà Nội tiếp tục dẫn dắt thị trường 
nhà ở 2021, được thúc đẩy bởi đầu tư công sẽ tiếp tục tăng trong năm 2021 do 
chúng tôi tin rằng Chính phủ sẽ duy trì nới lỏng chính sách tài khóa nhằm hỗ trợ 
tăng trưởng kinh tế. Trong tuần đầu tiên của năm 2021, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã tới dự lễ thông tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và lễ khởi 
công Cảng hàng không quốc tế Long Thành – giai đoạn 1. Theo quan điểm của 
chúng tôi, việc này cho thấy cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy đầu tư 
công và phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước. 
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Hình 21: Kế hoạch các dự án đầu tư công lớn trong giai đoạn 2020-2026   

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

Hình 22: Danh sách 11 dự án thành phần đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông và cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ  

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Chúng tôi tin rằng lãi suất vay mua nhà sẽ tiếp tục thấp trong 2021 

Kể từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 1/2020, Ngân hàng Nhà 

nước (NHNN) đã ba lần cắt giảm các lãi suất điều hành (vào tháng 3, 5 và 10 

năm 2020) nhằm giúp nền kinh tế vực dậy. Việc này đã giúp giảm áp lực chi phí 

dự phòng cho các ngân hàng và giảm chi phí lãi vay cho khách hàng. Do đó, 

các ngân hàng đã đưa ra các gói kích thích như miễn/giảm lãi và giảm lãi suất 

cho vay nhằm thúc đẩy nhu cầu vốn của người mua nhà do ảnh hưởng của đại 

dịch cùng việc thiếu nguồn cung nhà ở. Tính đến tháng 3/2021, lãi suất vay mua 

nhà điều chỉnh từ các ngân hàng trong nước đã giảm 2,1 điểm % xuống 9,2%, 
mức thấp nhất trong 10 năm.  

Hình 23: Lãi suất thế chấp trung bình giảm trong năm 2020 sau khi 

các ngân hàng nội địa hạ lãi suất huy động 
 Hình 24: Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng và trên 6 tháng của các 

ngân hàng giảm 150-190 điểm cơ bản từ tháng 3/2020 

 

 

 

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

 

Trong bối cảnh áp lực lạm phát đang hạ nhiệt, chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ duy 

trì các chính sách tiền tệ hợp lí trong năm 2021. Mặc dù chúng tôi không kỳ vọng 

NHNN sẽ giảm thêm lãi suất điều hành, chúng tôi cho rằng NHNN cũng sẽ không 

tăng thêm trong năm 2021 nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế bằng cách 

Dự án Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) Thời điểm khởi công Hoàn thành

Metro 1 (Bến Thành - Suối Tiên) 43.757 2012 Q4/21

Metro 2 (Bến Thành - Tham Lương) 47.800 2021 2026

Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành 24.150 2021-25

Cao tốc TP HCM - Mộc Bài 10.668 2021 2026

Đường song hành QL50 3.816 2021-25

Đường vành đai 2 6.500 2021-25

Đường vành đai 3 19.871 2021-25

Dự án nạo vét Soài Rạp (giai đoạn 3) 8.977 2021-25

Dự án cải thiện môi trường nước 11.282 2015 2021

Dự án sân bay Long Thành 109.112 2021 2025

11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông 118.716 2019 2021-25

Cao tốc Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) Chiều dài (km) Thời điểm khởi công Hình thức đầu tư

Cao Bồ - Mai Sơn 1.612 15 Q4/19 Đầu tư công

Cam Lộ - La Sơn 7.900 98 Q1/20 Đầu tư công

Cầu Mỹ Thuận 2 5.125 7 Q1/20 Đầu tư công

Mai Sơn - Quốc lộ 45 14.703 63 Q3/20 Đầu tư công

Vĩnh Hảo - Phan Thiết 19.648 101 Q3/20 Đầu tư công

Phan Thiết - Dầu Giây 19.571 99 Q3/20 Đầu tư công

Diễn Châu - Bãi Vọt 13.596 50 2021-25 PPP

Nha Trang - Cam Lâm 5.131 49 2021-25 PPP

Cam Lâm - Vĩnh Hảo 15.013 78 2021-25 PPP

Quốc lộ 45 - Nghi Sơn 7.769 43 2021-25 PPP

Nghi Sơn - Diễn Châu 8.648 50 2021-25 PPP
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duy trì các chính sách tiền tệ nới lỏng. Theo đó, chúng tôi cho rằng lãi suất vay 

mua nhà sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2021 nhằm kích cầu mảng 
BĐS. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH   

   

 
 
 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VND RESEARCH 
 

 

 

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-18A 12-19A 12-20A

Doanh thu thuần 171 137 303

Giá vốn hàng bán (96) (89) (160)

Chi phí quản lý DN (22) (22) (22)

Chi phí bán hàng (26) (35) (21)

LN hoạt động thuần 28 (10) 99

EBITDA thuần 27 (11) 99

Chi phí khấu hao 1 1 0

LN HĐ trước thuế & lãi vay 28 (10) 99

Thu nhập lãi 0 25 46

Chi phí tài chính 0 (1) (24)

Thu nhập ròng khác (5) (1) 0

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 23 13 121

Thuế (6) (3) (24)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 16 10 97

Thu nhập trên vốn 16 10 97

Cổ tức phổ thông 0 0 0

LN giữ lại 16 10 97

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-18A 12-19A 12-20A

Tiền và tương đương tiền 25 19 162

Đầu tư ngắn hạn 0 0 0

Các khoản phải thu ngắn hạn 656 649 675

Hàng tồn kho 0 0 0

Các tài sản ngắn hạn khác 1 1 1

Tổng tài sản ngắn hạn 682 669 838

Tài sản cố định 214 214 214

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 518 517 1.319

Tổng tài sản 1.414 1.400 2.371

Vay & nợ ngắn hạn 0 0 151

Phải trả người bán 3 0 0

Nợ ngắn hạn khác 149 109 240

Tổng nợ ngắn hạn 152 109 391

Vay & nợ dài hạn 0 18 210

Các khoản phải trả khác 11 11 12

Vốn điều lệ và 1.200 1.200 1.600

LN giữ lại 51 61 158

Vốn chủ sở hữu 1.251 1.261 1.758

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 1.414 1.400 2.371

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-18A 12-19A 12-20A

LN trước thuế 23 13 121

Khấu hao 1 1 0

Thuế đã nộp (4) (6) (4)

Các khoản điều chỉnh khác (0) (25) (51)

Thay đổi VLĐ 17 (8) 126

LC tiền thuần HĐKD 37 (25) 192

Đầu tư TSCĐ (379) (0) 0

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác 361 1 (800)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT (18) 1 (800)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 400

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được 0 18 351

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH 0 0 0

LC tiền thuần HĐTC 0 18 751

Tiền & tương đương tiền đầu kì 6 25 19

LC tiền thuần trong năm 18 (6) 143

Tiền & tương đương tiền cuối kì 25 19 162

Các chỉ số cơ bản

12-18A 12-19A 12-20A

Dupont

Biên LN ròng 9,6%           7,4%              31,9%           

Vòng quay TS 0,13            0,10                0,16              

ROAA 1,2%           0,7%              5,1%             

Đòn bẩy tài chính 1,09            1,12                1,25              

ROAE 1,4%           0,8%              6,4%             

Hiệu quả

Số ngày phải thu 24,3            35,2                215,8            

Số ngày nắm giữ HTK -              -                 -                

Số ngày phải trả tiền bán 9,7              1,7                 0,3                

Vòng quay TSCĐ 0,80            0,64                1,42              

ROIC 1,3%           0,8%              4,6%             

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 4,5              6,1                 2,1                

Khả năng thanh toán nhanh 4,5              6,1                 2,1                

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,2              0,2                 0,4                

Vòng quay tiền 14,6            33,5                215,4            

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 25,0%         (20,1%)            121,7%         

Tăng trưởng LN từ HĐKD (136,3%)          

Tăng trưởng LN ròng 6,0%           (38,2%)            852,1%         

Tăng trưởng EPS (1,5%)          (38,2%)            614,1%         
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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  -  Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Chu Đức Toàn – Chuyên viên Phân tích cao cấp 

Email: toan.chuduc@vndirect.com.vn 

Nguyễn Thị Cẩm Tú – Chuyên viên Phân tích 

Email: tu.nguyencam2@vndirect.com.vn 

 

 

 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

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 
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