
Trong vài năm qua, NLG đã không ngừng đẩy mạnh việc gia tăng
thêm quỹ đất mở rộng ra các khu vực tỉnh thành lân cận như Bình
Dương, Hải Phòng, Cần Thơ và đồng thời mở rộng cấu trúc danh
mục sản phẩm với nhóm sản phẩm đất nền, nhà phố & biệt thự.
Giai đoạn nửa cuối năm 2021 đến 2023 sẽ là giai đoạn hầu hết
các dự án của Nam Long bắt đầu mở bán và hoàn thiện (xem
hình dưới), hứa hẹn một giai đoạn ghi nhận lớn về doanh thu
và lợi nhuận.

Tổng doanh số ký bán 4T21 ước đạt 4.100 tỷ đồng, cao ấn tượng
so với 3.811 tỷ đồng trong cả năm 2020. Chúng tôi tin rằng doanh
số ký bán sẽ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong nửa cuối 2021,
nhờ vào mở bán hai dự án mới Izumi City (tên trước là
Waterfront), Cần Thơ 43ha và giai đoạn tiếp theo tại các dự án
MR1 Ehome Waterpoint, Flora Akari giai đoạn 2, Flora Mizuki giai
đoạn 2 và Southgate.

Hình 3: Kế hoạch phát triển các dự án NLG

Nguồn: VNDirect Research, Báo cáo công ty

Với kỳ vọng các dự án của Công ty mở bán, hoàn thiện đúng tiến
độ cùng với tiềm năng giá bán các căn hộ tại Bình Chánh, Cần
Thơ, Đồng Nai tăng mạnh; VNDirect Research dự phóng LNST
của NLG trong năm 2021 sẽ tăng trưởng 44%, đạt mức 1.204
tỷ đồng.
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Nền kinh tế Việt Nam đã luôn được kỳ vọng hồi phục hậu
Covid từ nửa cuối năm ngoái từ sau những làn sóng đầu tiền
của đại dịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, số ca nhiễm bệnh tại
TP.HCM và các vùng lân cận hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu
tạo đỉnh. Đây lại là những vị trí chiến lược của các dự án của
Nam Long.
Bất động sản là ngành luôn song hành với tăng trưởng của
nền kinh tế chung. Do đó, rủi ro nền kinh tế Việt Nam không
phục hồi như dự kiến trong nửa cuối năm nay và 2022 có thể
gây ảnh hưởng đến kỳ vọng của người mua nhà và làm ảnh
hưởng đến nhu cầu mua, khả năng mua BĐS của người dân.
Nhà đầu tư khi đầu tư vào các cổ phiếu Bất động sản nói
chung vẫn cần theo sát tiến trình của Covid-19 để đưa ra
quyết định hợp lý.
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Cùng với xu hướng phát triển chung của cả nước, các hiệp định
thương mại tự do trong thời gian gần đây sẽ là tiền đề cho nguồn
vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam. Dòng vốn dồi dào
cùng với kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế hậu Covid (là tất
yếu) sẽ thúc đẩy các công trình nhà ở trên cả nước. 
Khi thu nhập của người dân ngày càng cao, tầng lớp trung lưu dần
tăng lên rõ rệt, Việt Nam lại đang ở trong giai đoạn dân số vàng,
cơ cấu dân số quanh 30-35 tuổi là đối tượng thường có nhu cầu
về nhà ở cao. Cầu về Bất động sản, do đó, lại được kỳ vọng còn
phát triển mạnh mẽ đặc biệt là trong một siêu đô thị như TP.HCM
Nguồn cung khan hiếm tại TP.HCM mở ra cơ hội cho các dự
án tọa lạc tỉnh lân cận TP.HCM của NLG. Theo CBRE, nguồn
cung mới nhà xây sẵn tại TP.HCM giảm 51% (cung chủ yếu đến
từ TP Thủ Đức) kéo theo lượng giao dịch giảm 75,2%. Tương tự,
nguồn cung căn hộ mới tại đây trong 1Q/2021 cũng giảm 52,9%
dẫn đến lượng căn hộ tiêu thụ giảm 30,9%. Sự thiếu hụt nguồn
cung dẫn đến giá nhà và căn hộ tăng cao, người dân và các nhà
đầu tư BĐS có xu hướng đi tìm cơ hội mới tại những vùng rìa
thành phố và các tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai, v.v. Đây
đều là những địa bàn chiến lược nơi những dự án đang và sẽ hình
thành và mở bán của Nam Long tọa lạc. 

Hình 1: Nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM ảm đạm

Nguồn: VNDirect research, CBRE

Lợi thế cạnh tranh của Nam Long là Công ty sở hữu quỹ đất lớn
(681ha đất) có vị trí phù hợp với chiến lược phát triển sản phẩm của
mình tại các khu vực phía Đông, Tây Nam TP.HCM và các thành
phố lân cận như Long An, Cần Thơ. Bối cảnh khu vực trung tâm
thiếu hụt quỹ đất, người dân và nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm cơ
hội sang những khu đô thị vệ tinh của TP.HCM chắc chắn là những
yếu tố thiên thời và địa lợi cho chủ đầu tư Nam Long.

Nam Long là một trong những chủ đầu tư có kinh nghiệm lâu đời
nhất của thị trường Bất động sản Việt Nam với gần 30 năm hình
thành và phát triển. Tập trung hoạt động chủ yếu tại các thành phố
như TP.HCM, Long An, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Hải
Phòng; Doanh nghiệp đã để lại dấu ấn với các sản phẩm đa dạng
đáp ứng nhu cầu của thị trường như dòng sản phẩm căn hộ vừa túi
tiền Ehome/EhomeS, Flora và biệt thự Valora. 

Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như: (1)
Rủi ro nền kinh tế không phục hồi như dự kiến; (2) Rủi ro đặc
trưng của các doanh nghiệp Bất động sản và (3) Giá nguyên
vật liệu & Giá đất tăng cao ảnh hưởng tiêu cực.

Bất động sản là tài sản chính và luôn là một kênh đầu tư có
sức hấp dẫn lớn đối với đa số người dân. Sở hữu quỹ đất lớn,
năng lực kinh doanh tốt trong khi định giá cổ phiếu vẫn còn rẻ
với RNAV là 54.700đ/cp, NLG là một cơ hội đầu tư rất hấp dẫn.  
Giai đoạn 2021-2023 là điểm rơi lợi nhuận của Doanh nghiệp với
hàng loạt dự án trọng điểm được bàn giao. Do đó, sẽ có nhiều
động lực hỗ trợ trong 6 tháng đến 1 năm tới để có thể đưa giá cổ
phiếu về với đúng giá trị thật.

Luận điểm đầu tư chính của chúng tôi bao gồm: (1) Sự dịch
chuyển sang Bất động sản vùng ven là một xu thế; (2) Phân
khúc căn hộ trung cấp chứng tỏ được sức hút và NLG đã tạo
được dấu ấn lớn trong lĩnh vực này; (3) Điểm rơi lợi nhuận
trong giai đoạn 2021-2023.

Giá nguyên vật liệu xây dựng (thép, xi măng, cát, v.v.)
tiếp tục tăng làm cho chi phí xây dựng các dự án bất đắc
dĩ bị đội lên cao. Vật liệu xây dựng ảnh hưởng không nhỏ
đến thị trường bất động sản bởi đây đều là những vật tư
cần thiết, chiếm tỷ trọng cao trong xây dựng. Ví dụ, trong
5 tháng đầu năm, giá thép xây dựng đã tăng 45% yoy, giá
HRC tăng 75% yoy. Mặc dù giá những nguyên vật liệu này
có điều chỉnh nhẹ 8~12% trong tháng 6,7 nhưng nhìn
chung xu hướng tăng đã là rất mạnh mẽ. 

Ngoài ra, chi phí lớn nhất trong một dự án căn hộ trung
cấp thường là chi phí cho quỹ đất. Giá đất tăng cao do
nguồn cung khan hiếm cũng như sự nóng lên của thị
trường bất động sản đang làm cho Doanh nghiệp như
NLG ngày càng khó khăn hơn, buộc phải tăng giá bán. 

Những áp lực về giá nguyên vật liệu cũng như giá đất
này, nếu tiếp tục lâu dài sẽ khiến Doanh nghiệp phải
đi ngược với triết lý kinh doanh ban đầu của mình là
cung cấp nhà ở vừa túi tiền (affordable housing).

Khuyến cáo: Nội dung này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn đầu tư – Công ty CP chứng khoán VNDIRECT. Báo cáo này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư của CTCP 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. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong Báo
cáo này trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của công ty được đề cập trong Báo cáo.
 
Tuyên bố về mâu thuẫn lợi ích: Chuyên viên phụ trách báo cáo này hiện không nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu NLG, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá cổ phiếu.
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Góc nhìn đa chiều về cổ phiếu

Bản tin đặc biệt dành cho nhà đầu tư
Ngày cập nhật: 28/07/2021

HOÀNG ANH TUẤN
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

(HOSE:  NLG)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG 

PHÂN KHÚC TRUNG CẤP- TRỌNG TÂM CHIẾN
LƯỢC CỦA NLG ĐÃ CHỨNG TỎ ĐƯỢC SỨC HÚT

RỦI RO ĐẶC TRƯNG NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

03 GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU CÙNG GIÁ ĐẤT TĂNG
CAO ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN TIỀM NĂNG VỚI XU THẾ
DỊCH CHUYỂN SANG BẤT ĐỘNG SẢN VÙNG VEN01

ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

NLG - Đón đầu xu thế Bất động sản vùng ven

2021-2023: GIAI ĐOẠN VÀNG ĐÓN ĐIỂM RƠI LỢI
NHUẬN KHI NHIỀU DỰ ÁN LỚN BẮT ĐẦU MỞ BÁN 

RỦI RO NỀN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM KHÔNG
PHỤC HỒI NHƯ DỰ KIẾN

Các hoạt động kinh doanh chính của NLG bao gồm: Kinh
doanh BĐS, cung cấp dịch vụ và xây dựng. Trong đó
doanh thu từ bán nền, nhà phố, biệt thự và căn hộ
đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu của Doanh
nghiệp.
Trong hoạt động phát triển nhà ở, NLG đầu tư và kinh
doanh các dự án BĐS bình dân với 3 dòng sản phẩm
chính: 
- Căn hộ Ehome/EhomeS: nhà ở giá rẻ/ nhà ở xã hội
- Căn hộ Flora: căn hộ phân khúc trung cấp 
- Biệt thự Valora

Ehome và Flora luôn được định hướng là dòng sản
phẩm chính và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản
phẩm của Nam Long, có tỷ lệ hấp thụ cao nhất. Đây là
phân khúc bất động sản bền vững do nhắm đến nhu
cầu ở thực của người dân. 
Theo nghiên cứu của VNDirect Research, trong 4 tháng
đầu năm 2021, giá sơ cấp căn hộ tăng ở tất cả phân
khúc, tăng từ 0,6-6,4% svck, đặc biệt là phân khúc trung
cấp tăng cao nhất 6,4% svck, do nhu cầu cao trong khi
nguồn cung khan hiếm. Giống như thị trường sơ cấp,
4T21 chứng khiến giá căn hộ thứ cấp tại các khu vực có
giá bán dưới 2.000 USD/m2 tăng mạnh như Gò Vấp
(+11,1% svck), Bình Tân (+7,6% svck), Bình Chánh
(+5,2% svck).

Hình 2: Giá bán căn hộ sơ cấp phân khúc trung cấp tăng
mạnh nhất với 6,4% svck trong 1Q/2021 (đơn vị: USD/m2)

Nuồn: VNDirect research, CBRE  

Giữa các công ty bất động sản mà chúng tôi theo dõi,
giá căn hộ của NLG tăng mạnh nhất với 6,4% svck,
đứng sau là NVL với 3,7% và KDH với 3,4%.

Rủi ro về pháp lý là một trong những rủi ro đặc trưng của
ngành Bất động sản. Tất cả các dự án Bất động sản đều phải
trải qua rất nhiều khâu với thủ tục phức tạp. Những chủ đầu tư
lâu năm như Nam Long cũng không phải ngoại lệ vì mỗi một
dự án, tại một địa bàn khác nhau, Doanh nghiệp khó lường
trước được hết tất cả những phát sinh trong từng khâu xử lý.

Rủi ro về pháp lý có thể ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt
bằng và bàn giao các căn hộ trong quá trình thực hiện dự án. 

Ngoài ra, Doanh thu của NLG phụ thuộc vào hoạt động kinh
doanh BĐS thương mại và nhà ở, phụ thuộc vào diễn biến
mang tính chu kỳ của thị trường Bất động sản.

02


