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CTCP Đầu tư Nam Long  
Nhà phát triển BĐS dẫn đầu phân khúc vừa túi tiền  
■ NLG tập trung vào phân khúc căn hộ trung cấp và vừa túi tiền với nhu cầu ổn định.   
■ Đòn bẩy tài chính thấp và triển vọng kinh doanh tốt của NLG sẽ hỗ trợ cho việc tăng 

vốn và phát hành trái phiếu trong xu hướng thắt chặt tín dụng đối với BĐS.  
■ NLG đã tái khởi động dự án lớn nhất tại Long An vào tháng 7/2018 với 3.035 căn sẽ 

được bán ra (GFA sẽ là 533.000 m2). 
■ Doanh thu chưa thực hiện đạt 4.000 tỷ đồng, tương đương với 723 tỷ đồng lợi nhuận 

ròng sẽ được ghi nhận trong giai đoạn 2018-19F.   
■ Chúng tôi khuyến nghị MUA NLG với giá mục tiêu 35.500 đồng (chiết khấu 10% so 

với RNAV của chúng tôi dựa trên số liệu cuối 2017). 
 

Tiếp tục khai thác tốt nhu cầu căn hộ trung cấp với các dự án mới 
NLG vừa công bố kế hoạch mở bán dự án các căn hộ Flora từ dự án Akari and Novia vào 
Q3/18, với giá bán quanh mức 25 triệu/m2. Cùng với việc mở bán các giai đoạn tiếp theo 
của dự án Mizuki, tổng giá trị ký bán có thể lên đến 18.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-
22. Chúng tôi cho rằng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục khả quan trong 2018-19, nhờ tỷ lệ 
hấp thụ từ căn hộ Flora duy trì ở mức cao (80%) trong 6T2018. 

Tái khởi động dự án Water Point 
Quỹ đất 335ha tại Long An được NLG mua lại với giá rẻ cách đây gần 10 năm sẽ mở bán 
vào Q1/2019. Việc đẩy mạnh kết nối giao thông giữa TP.HCM và các vùng lân cận đã làm 
tăng giá trị bất động sản và tiềm năng của dự án Water Point. Chúng tôi ước tính tổng giá 
trị phát triển BĐS có thể đạt 10.500 tỷ đồng, tương đương với 1.300 tỷ đồng lợi nhuận 
ròng trong giai đoạn 5 năm.   

Tiếp tục ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án  
Cùng với kế hoạch mở bán, NLG đồng thời công bố kế hoạch chuyển nhượng 50% cổ 
phần tại Akari (8,8ha) và một phần dự án Water Point (165ha) cho đối tác Nhật Bản. NLG 
đã bắt đầu tìm kiếm sự hỗ trợ về vốn và khả năng phát triển dự án từ các đối tác Nhật cho 
các dự án có quy mô vừa và lớn kể từ 2015. Chúng tôi dự báo NLG có thể ghi nhận 752 
tỷ đồng vào LNTT nhờ chuyển nhượng dự án trong giai đoạn 2018-19.   

Đẩy mạnh bàn giao dự án cho mức tăng trưởng kép 20% (2017-19)  
Chúng tôi cho rằng giá trị và khối lượng bàn giao của NLG trong 2018 sẽ tăng 20% và 
21% từ dự án Fuji, Kikyo và một phần của Mizuki. Do đã bán 50% cổ phần cho đối tác 
trong 2017, KQKD của dự án Mizuki sẽ không được hợp nhất và giảm dự phòng tăng 
trưởng doanh thu cốt lõi của chúng tôi xuống còn 7% cho 2018. Chúng tôi ước tính lợi 
nhuận ròng năm 2018 sẽ tăng 14% nhờ đẩy mạnh bàn giao và ghi nhận lợi nhuận từ 
chuyển nhượng dự án Akari và Water Point. Chúng tôi cũng nhận thấy tăng trưởng doanh 
thu và lợi nhuận sẽ không đồng nhất trong 5 năm tới do ảnh hưởng của việc chuyển 
nhượng các dự án lớn như trên.  

Khuyến nghị Mua, giá mục tiêu 35.500 đồng  
Chúng tôi định giá cp theo phương pháp RNAV để phản ánh đầy đủ tiềm năng từ các dự 
án đang thực hiện và các dự án trọng điểm trong tương lai, bao gồm Mizuki, Akari và 
Water Point. Cổ phiếu đang được giao dịch thấp hơn 23% so với ước tính RNAV của 
chúng tôi sau khi thị giá có mức điều chỉnh từ mức đỉnh lịch sử và tạo ra điểm mua hấp 
dẫn cho các nhà đầu tư trung hạn. Khả năng cải thiện định giá sắp tới của NLG có thể từ 
việc công bố quỹ đất mới cũng như tiếp tục phát triển giai đoạn 2 của dự án Water Point. 

Rủi ro 
Hơn 70% khách hàng của NLG vay mua nhà với tỷ lệ vay vốn trong khoảng 50-70%. Nếu 
lãi suất vay mua nhà tăng lên hơn 14% trong năm tới, chúng tôi cho rằng khối lượng bán 
trước của các dự án sắp được mở bán sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. 
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   Việt Nam 

MUA (trước đó CHƯA KN) 
Consensus ratings*: Mua 8 Giữ 1 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND30.450 

Giá mục tiêu:   VND35.500 

Giá mục tiêu cũ: VND33.200 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 16,6% 

CGS-CIMB / Consensus: -6,9% 
  

Reuters: NLG.HM 

Bloomberg: NLG VN 

Thị giá vốn: US$274,6m 

 VND6.391.332m 

GTGD bình quân: US$0,54m 

 VND12.483m 

Số CP đang lưu hành: 209,9m 

Free float: 46,3% 
*Nguồn: Bloomberg 

 
Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 
  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -1 4,2 26,3 

Tương đối (%) -6,2 4,6 -2,7 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Nguyễn Xuân Quang 15,3 
PYN Elite Fund 6,8 
Nguyễn Thị Bích Ngọc 5,6 

Insert  

Analyst(s) 

 

Tho DIEN 

T (84) 91 735 0604  
E tho.dienhong@vndirect.com.vn  
 
  

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

Doanh thu (tỷ đồng) 2.534                   3.161                   3.019                   2.382                   2.715                   

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 493,6                   894,9                   772,5                   429,8                   581,6                   

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 332                      512                      584                      737                      1.069                   

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.917                   817                      1.001                   2.363                   4.909                   

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 56% -57% 22% 136% 108%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 15,89                   37,27                   30,43                   12,89                   6,20                     

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 682,0                   496,8                   452,0                   500,0                   500,0                   

Tỷ suất cổ tức 2,24% 1,63% 1,48% 1,64% 1,64%

EV/EBITDA (lần) 11,52                   4,45                     3,54                     7,60                     1,89                     

P/FCFE 24,09                   4,58                     3,16                     63,86                   2,52                     

P/B (lần) 2,13                     2,00                     1,49                     1,31                     1,10                     

ROE 14,1% 5,5% 5,6% 10,8% 19,2%

Thay đổi ước tính EPS cốt lõi (%) 0,85                     0,98                     0,70                     
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Nhà phát triển BĐS dẫn đầu phân 
khúc vừa túi tiền tại Việt Nam 
Điểm nhấn hoạt động kinh doanh 

Phân định thị trường rõ ràng và sản phẩm đa dạng  

Được vinh danh là “Nhà phát triển BĐS tốt nhất năm 2016” trong lễ trao “Viet Nam 
Property Awards”, NLG tiếp tục là một trong những nhà phát triển BĐS phân khúc 
vừa túi tiền tốt nhất tại TP.HCM. Doanh nghiệp chia sản phẩm thành 3 mảng 
chính, mỗi mảng lại nhắm đến phân khúc khách hàng riêng. Tuy nhiên, đối với 
mỗi mảng, các sản phẩm của NLG thường được bán với giá thấp hơn các đối thủ 
do doanh nghiệp tập trung vào đối tượng lần đầu mua nhà. Nhờ thay đổi nhỏ về 
cấu trúc thiết kế để chuẩn hóa mỗi dòng sản phẩm trong từng dự án, NLG cho 
biết có thể rút ngắn đến 25% thời gian tiêu chuẩn để phát triển và hoàn thành dự 
án. 

 

Hình 1: Cơ cấu sản phẩm đa dạng giúp khai thác hết tiềm năng từ người mua nhà có thu nhập trung bình 
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Nguồn đóng góp chủ yếu vào doanh thu và lợi nhuận đến từ việc bàn giao các 
dự án chung cư trong 3 năm gần đây. Theo chúng tôi, các căn hộ Flora và Ehome 
phù hợp với đại đa số nhu cầu về nhà ở tại TP.HCM với mức giá hợp lý dưới 
1.000 USD/m2. Trong 5 năm tới, chúng tôi dự báo NLG sẽ được hưởng lợi từ 
nhu cầu gia tăng cho sản phẩm Flora và Valora với biên lợi nhuận cao. Tuy nhiên, 
dự án Ehome lại được thiết kế cho người mua nhà có thu nhập thấp và phụ thuộc 
lớn vào gói hỗ trợ vay ưu đãi 4-5%. Trong khi đó, nguồn vốn hỗ trợ cho vay thế 
chấp lại không đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế. Từ gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ 
đồng từ ngân sách với lãi suất cho vay 5% vào năm 2013 và kết thúc trong 2016 
cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ gói hỗ trợ tương tự được chính thức công bố 
mặc cho nhu cầu vẫn tiếp tục tăng mạnh. Mặc dù nhà nước luôn có chính sách 
khuyến khích các nhà phát triển BĐS nhà ở xã hội (giá rẻ), chúng tôi cho rằng 
nguồn cung có thể vẫn còn rất hạn chế trong tương lai, do khả năng sinh lời thấp 
và thủ tục vay mua nhà còn phức tạp là những trở ngại lớn nhất để thu hút các 
doanh nghiệp BĐS tham gia vào phân khúc này. 

Tối ưu hóa sản phẩm và cải thiện biên lợi nhuận từ các mối 
quan hệ hợp tác chiến lược  

Công ty bất động sản Nhật Bản Hankyu Realty (Chưa NY) và Nishi-Nippon 
Railroad (9031 JP, Chưa KN) đã trở thành các đối tác chiến lược chính của NLG 
từ giai đoạn đầu và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thương hiệu căn 
hộ Flora. 500 căn hộ Flora đã được mở bán vào cuối năm 2015 và bán hết vào 
năm 2016. Tiếp nối thành công này, các dự án tương tự nhưng có quy mô lớn 
hơn như Fuji, Kikyo và Mizuki được mở bán trong giai đoạn 2016-2017, trong đó 
mỗi dự án đều kết hợp 3 cấu trúc khác nhau. Các dự án này đều bán hết trên 
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80% trong 3 tháng đầu mở bán và cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản 
phẩm nhà ở trung cấp, kể cả ở những nơi cách xa trung tâm TP. Quan hệ đối tác 
đã giúp NLG thay đổi ý tưởng thiết kế nhằm đơn giản hóa và giảm kích thước 
phòng để tạo ra không gian sống ấm cúng hơn và giảm giá thành một cách hiệu 
quả. So với dự án Ehome, Flora và Valora rất thành công về doanh số ký bán và 
giúp cho NLG nâng cấp hình ảnh thương hiệu từ một nhà phát triển BĐS giá rẻ 
thành một nhà phát triển uy tín với chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản và giá 
hợp lý. Cấu trúc mới này còn có khả năng sinh lời cao hơn các căn hộ Ehome 
(biên lợi nhuận gộp 25-26%), do đó cải thiện biên lợi nhuận gộp của NLG. 
 

Hình 2: Doanh thu phát triển BĐS và biên lợi nhuận gộp  
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Quỹ đất đủ lớn cho kế hoạch phát triển dự án dài hạn 

Tái khởi động dự án Water Point sau một thời gian dài  

Trong giai đoạn 2010-2017, tổng vốn FDI đăng ký tại Long An đạt tăng trưởng 
kép 15% trong khi giá trị sản xuất công nghiệp trong khu vực đạt tăng trưởng kép   
42% (nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam). Long An là cửa ngõ nối Tp.HCM với 
các tỉnh phía Tây và dần trở thành trọng điểm công nghiệp. Giá nhà ở và đất nền 
ở khu vực này tăng 30-50% từ năm 2015 khi một số dự án cơ sở hạ tầng được 
công bố và khởi công, bao gồm Cao tốc Bến Lức-Long Thành và Đường vành 
đai 4 nối liền với sân bay và các cụm công nghiệp ở phía bắc và phía đông 
Tp.HCM. Dự án Water Point cũng được kết nối trực tiếp với các đường cao tốc 
mới và có giá bán hấp dẫn nhờ mua lại đất cách đây nhiều năm với giá rẻ. So với 
các dự án phía đông có cấu trúc tương tự Swanbay City, dự án này có giá bán 
thấp hơn 20-30% mặc dù cùng thời gian di chuyển đến các quận nội thành 
Tp.HCM và mức độ tiện nghi tương tự. Dự án sẽ được mở bán vào đầu năm 
2019 sau khi hoàn thiện cơ bản cơ sở hạ tầng chung trong năm nay. 

  

Hình 3: Kế hoạch mở bán giai đoạn 1  Hình 4: Sơ đồ tổng quan khu đô thị Water Point  
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Flora/Ehome - Trái Valora - Trái Lô nền - Trái Biên LNG - Phải

Bắt đầu bàn giao các sản phẩm 
Flora và Valora

Sản phẩm

Diện tích căn

(m2) Số lượng

Đơn giá

(tỷ đồng/căn)

Nhà phố 90 - 100 1.218            1,3 - 1,9

Biệt thự song lập 150 882              2,4 - 2,9

Biệt thự đơn lập 225 609              3,2 - 3,9

Biệt thự cở lớn 450 326              3,9 - 4,9

Tổng 3.035            

Tổng giá trị bán hàng 

(tỷ đồng) 10.505                    

Hệ số sử dụng đất 32%

Thời gian thực hiện dự án 2019 - 2023

Tiến độ đền bù giải toả 98%
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Hình 5: Vị trí của Water Point so với các dự án khu đô thị khác   
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Kế hoạch phát triển các dự án lớn cho tăng trưởng dài hạn  

Từ các dự án mới công bố, chúng tôi dự báo giai đoạn 1 của dự án Water Point 
có thể sẽ ghi nhận 10.500 tỷ đồng vào giá trị ký bán, tương ứng 1.500 tỷ đồng 
vào LNST trong giai đoạn 2019-24. Chúng tôi đánh giá cao việc chuyển các sản 
phẩm chung cư cao tầng sang giai đoạn 2 vì khi đó các dự án chung cư mở bán 
sẽ được hỗ trợ tốt hơn bởi cơ sở hạ tầng và tiện nghi hoàn thiện trong giai đoạn 
1 và ngoài ra, nhu cầu về chung cư tại địa bàn hiện tại vẫn kém hơn các sản 
phẩm liền đất. Điều này giúp cho việc mở bán phân khúc chung cư có thể đạt 
được tỷ lệ hấp thụ cao. Chúng tôi ước tính tổng giá trị hợp đồng chưa bàn giao 
và giá trị bán hàng trong tương lai của NLG đạt 33.800 tỷ đồng (bao gồm 4.000 
tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện vào cuối năm 2017) và 5.200 tỷ đồng lợi nhuận 
ròng từ các dự án hiện tại và dự án mới như Akari, Novia, và Water Point (giai 
đoạn 1) có thể sẽ được ghi nhận vào doanh thu trong giai đoạn 2018-2024.   

  

Hình 6: Doanh ký bán theo từng phân khúc Hình 7: Giá trị bàn giao (bao gồm các dự án không hợp nhất) và 
lợi nhuận ròng (trước trả thưởng và phúc lợi) 
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Hình 8: Kế hoạch phát triển các dự án trọng điểm 

 

   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Tập trung mua lại quỹ đất với giá thấp 

Quỹ đất lớn nhất của NLG nằm ở Long An (355ha), được doanh nghiệp mua lại 
vào năm 2005 nhưng do thiếu vốn và điều kiện thị trường chưa tốt nên việc phát 
triển dự án trên quỹ đất này bị lùi lại cho đến đầu năm nay. Tại Tp.HCM và Cần 
Thơ, phần lớn quỹ đất của NLG đều đã có kế hoạch khai thác hoặc đang được 
phát triển để có thể mở bán trong 2-3 năm tới. Kế hoạch thu mua quỹ đất mới của 
NLG được công bố trong ĐHCĐ năm 2018, trong đó có khoảng 84ha đất mới tập 
trung tại các khu vực ngoài trung tâm của Tp.HCM. NLG cũng sẽ tiếp tục mua lại 
các khu này đất với giá hợp lý để giữ mức giá thấp phù hợp với chiến lược phát 
triển sản phẩm và phân khúc khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. So với năm 
ngoái, giá đất tại Quận 2, 9 và Bình Chánh tăng 40-60% do đẩy mạnh đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng giao thông kết nối các khu vực này với trung tâm thành phố, đặc 
biệt là Tuyến Metro số 1 dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2020. 

 

Hình 9: Quỹ đất mới sẽ gần các dự án giao thông trọng điểm của Tp.HCM 

 

NGUỒN: VND, GOOGLE MAPS 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Valora

Flora

Valora

Flora

Ehomes 100% 77.834       917        

Dalia Cần Thơ Lô nền 75% 15,4         77.834       710        

Valora

Flora

Ehomes

Villa island

Akari Bình Tấn, Tp.HCM Flora 50% 8,8           397.345      8.580      

Novia Thủ Đức, Tp.HCM Flora 100% 1,1           57.012       970        

Lô nền N/A

Townhouse 116.928      

Villa 416.025      

Flora/Ehome 100% 190,0       N/A N/A

Nam long 2 Cần Thơ Lô nền 100% 43,0         N/A N/A

 Sản phẩm  Vị trí  Dự án 

Thời gian từ lúc mở bán đến kết thúc bàn giao GDV 

(m2) 

 GFA 

(m2) 

 Diện tích 

đất (ha) 

 Tỷ lệ sở 

hữu 

1.489      

1.142      

10.041    

1.459      

10.505    

Kikyo Q. 9, HCMC
50%

17,8         
34.820       

Fuji Q. 9, HCMC 50% 5,6           70.060       

446.927      

Nguyên Sơn Bình Chánh, Tp.HCM 87% 11,0         108.881      

Long AnWaterpoint
165,0       50%

Mizuki Bình Chánh, Tp.HCM 50% 26,4         
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Ít vay ngân hàng do có nhiều kênh huy động vốn khác  

Chúng tôi cho rằng lượng tiền mặt lớn sẽ giúp cho NLG ít bị ảnh hưởng bởi xu 
hướng thắt chặt tín dụng đối với BĐS mà chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển 
trong 5 năm tới. Có uy tín và thương hiệu tốt từ các dự án phát triển trước đây, 
NLG hiện có thể thu về trung bình 50% giá trị hợp đồng để chi trả phần lớn chi 
phí xây dựng phần thân và hoàn thiện, trong khi chi phí mua đất và xây phần 
móng (~30% tổng chi phí) là một trong số ít các chi phí doanh nghiệp phải chi ra 
bằng vốn tự có. Theo chúng tôi, việc phát hành thêm 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển 
đổi trong năm 2016 và 566 tỷ đồng từ việc phát hành cho cổ đông hiện hữu trong 
năm 2018 khẳng định uy tín của NLG trong việc huy động vốn từ các kênh ngoài 
ngân hàng nhằm phục vụ cho việc mở rộng quỹ đất. NLG đã hoàn tất giải phóng 
mặt bằng cho 3 dự án lớn sẽ mở bán trong năm nay trong khi các hạng mục xây 
dựng từ các dự án này sẽ được hỗ trợ vốn từ các đối tác Nhật Bản và các khoản 
trả trước của khách hàng. Chúng tôi cho rằng nhu cầu về vốn lớn trong tương lai 
sẽ tập trung cho việc thâu tóm quỹ đất mới. Doanh nghiệp cũng đã phát hành 
thành công 660 tỷ đồng trái phiếu có lãi suất 6,5% và lên kế hoạch phát hành 
thêm 40 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá công khai với giá tối thiểu 26.500 
đồng/cp vào Q4/2018. Vào tháng 7/2018, NLG công bố kế hoạch sử dụng lượng 
tiền mặt thu được (ít nhất 1.700 tỷ đồng) để đẩy mạnh thu mua quỹ đất mới (trong 
giai đoạn 2018-2020). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc phát hành thêm cổ phiếu 
và trái phiếu chuyển đổi có thể sẽ pha loãng EPS dự phóng của chúng tôi thêm 
23% cho 2019 và sau đó. Mặc dù giá cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố 
pha loãng này nhưng chúng tôi cho rằng điều này sẽ được bù đắp bởi tiềm năng 
từ các dự án sẽ được phát triển trên quỹ đất mới sau sát nhập và công bố dự án 
trong thời gian ngắn. 
 

Hình 10: Đòn bẩy tài chính của NLG và các đối thủ (Q2/2018) 

 

NGUỒN: VND, BLOOMBERG 

 

Triển vọng năm 2018  

Chúng tôi dự báo doanh thu ký bán của NLG sẽ tăng 12% về giá trị và 16% về 
khối lượng trong năm 2018, chủ yếu đến từ 2 dự án mới mở bán (Novia and Akari) 
và các dự án hiện tại (Dalia, Mizuki, và Nguyên Sơn): 

1. Akari (Hoàng Nam): NLG đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với 
2 đối tác Nhật Bản – Nishi-Nippon Railroad (NNR) và Hankyu Realty. 
Theo hợp đồng này, NLG đồng ý bán 50% cổ phần tại dự án Hoàng Nam 
(8,8 ha), đổi tên thành “Akari City”. Dự án này dự kiến sẽ bàn giao 4.617 
căn hộ Flora trong 4-5 năm tới, với tổng giá trị ước tính 8.600 tỷ đồng 
(80.800 USD/căn). Chúng tôi dự báo 1.000 căn (22% tổng khối lượng dự 
án) sẽ được bán trước trong Q3-Q4/2018.  

2. Novia (Areco): Doanh nghiệp lên kế hoạch khởi công một dự án khác 
trên khu đất 1,1ha ở Quận Thủ Đức, phía Đông Bắc trung tâm TP.HCM. 
Dự án này sẽ bao gồm 518 căn hộ Flora, dự kiến được mở bán vào 6 
tháng cuối năm 2018 với giá trị hợp đồng dự kiến là 970 tỷ đồng. Chúng 
tôi cho rằng dự án này chỉ đóng góp nhỏ về khối lượng, dựa trên tỷ lệ hấp 
thụ hiện tại của thị trường. Do nhu cầu vốn cho dự án chỉ khoảng 810 tỷ 
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đồng nên dự án này sẽ được NLG triển khai toàn bộ. Phần nền móng của 
dự án hiện tại đã hoàn tất và sẵn sàng cho việc mở bán.   

  

Hình 11: Akari City (tổng GFA 397.345 m2, 4.617 căn hộ Flora) Hình 12: Novia (tổng diện tích sàn 57.012 m2, 518 căn hộ Flora) 
– nền móng đang được thi công trước khi mở bán vào Q3/2018   

  

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

  

3. NLG đã bán hết các căn hộ trong giai đoạn 1 của dự án Mizuki Flora, bao 
gồm Tòa 1 và 2 trong năm 2017, và 1.013 căn của tòa 3, 4 và 5 trong 
6T2018. Với tỷ lệ hấp thụ lớn trong giai đoạn 1 (>80%) trong 6 tháng đầu 
mở bán, chúng tôi kỳ vọng tốc độ bán hàng nhanh sẽ tiếp tục được duy 
trì trong nửa cuối năm nay. Chúng tôi cũng dự báo NLG sẽ hoàn thành 
bán trước 120 lô đất còn lại của dự án Dalia trong năm nay, trong khi dự 
án Nguyên Sơn có thể sẽ mở bán 800 căn hộ vào Q3/2018.  

  

Hình 13: Khối lượng bán trước của NLG (căn)  Hình 14: Giá trị bán trước của NLG (tỷ VND)  

 
 

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

  

Thu nhập bất thường dự kiến sẽ tăng trong năm 2018   

Sau khi bán cổ phần tại Akari, chúng tôi cho rằng NLG có thể sẽ kí hợp đồng BCC 
với NNR và TBS Group (Chưa NY) để phát triển khu đô thị đầy đủ tiện nghi tại 
Water Point (trên 165ha trong tổng quỹ đất 355ha). Hai đợt chuyển nhượng này 
có thể sẽ theo quy trình tương tự chuyển nhượng cổ phần tại Mizuki trong năm 
2017, và NLG sẽ ghi nhận 50% lợi nhuận từ định giá lại quỹ đất vì chỉ sở hữu một 
nửa quỹ đất dưới tên công ty liên doanh. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các đối 
tác của NLG sẽ thực hiện thanh toán cho cổ phần tại Water Point theo 2 đợt bằng 
nhau trong năm 2018 và 2019, khác với Akari sẽ bán hết cổ phần trong năm nay. 
Dựa trên giá chuyển nhượng được công bố bởi ban lãnh đạo, chúng tôi ước tính 
NLG sẽ ghi nhận vào lợi nhuận trước thuế 474 tỷ đồng trong năm 2018 từ cả 2 
dự án BCC, và 278 tỷ đồng trong năm 2019 từ chuyển nhượng cổ phần còn lại 
tại Water Point. Chúng tôi dự báo lợi nhuận chưa thực hiện nhờ định giá lại giá 
trị đất sẽ được ghi nhận trong các năm tới theo lộ trình bàn giao dự án.   
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Hình 15: 50% cổ phần tại Akari và Water Point sẽ được NLG chuyển nhượng cho các 
đối tác theo hợp đồng BCC  

 

   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Dự báo lợi nhuận ròng năm 2018 tăng mạnh  

Trong năm 2018, chúng tôi dự báo NLG sẽ hoàn thành bàn giao dự án Fuji và 
Kikyo, cũng như một phần dự án biệt thự Mizuki Valora. Chúng tôi ước tính giá 
trị bàn giao của NLG sẽ tăng 20% lên 2.695 tỷ đồng, chủ yếu đến từ phân khúc 
nhà phố/biệt thự Valora. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính doanh thu phát triển BĐS 
sẽ chỉ vào khoảng 2.397 tỷ đồng (+6% yoy) do không hợp nhất dự án Mizuki. 
Theo dự báo của chúng tôi, biên LNG của NLG trong năm 2018 có thể giảm 2,8 
điểm %, do biên lợi nhuận thấp hơn từ chuyển nhượng dự án Akari. Chúng tôi 
ước tính lợi nhuận ròng năm 2018 đạt 584 tỷ đồng (+14% yoy), trong đó 64% đến 
từ khoản thu chuyển nhượng dự án. Dự báo lợi nhuận cho giai đoạn 2018-20 của 
chúng tôi thấp hơn mức ước tính tham khảo từ Bloomberg do chúng tôi điều chỉnh 
trực tiếp lợi nhuận ròng để phản ánh chi phí cho khen thưởng và phúc lợi sau 
thuế (thường chiếm 4-5% lợi nhuận ròng). Tuy nhiên, giá mục tiêu của chúng tôi 
chỉ thấp hơn 6,9% so với giá khuyến nghị tham khảo của Bloomberg.  

Ngoài ra, lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án sẽ không được tính vào dự báo lợi 
nhuận ròng của chúng tôi cho giai đoạn 2018-20. Theo ước tính của chúng tôi, 
lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần sẽ giảm 22% trung bình mỗi năm trong giai 
đoạn 2018-20. Nếu không tính đến khoản thu nhập này, chúng tôi kỳ vọng lợi 
nhuận ròng cốt lõi sẽ đạt tăng trưởng kép 70% nhờ đẩy mạnh bàn giao dự án 
trong giai đoạn này. Vì vậy, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng (bao gồm cả lợi 
nhuận chuyển nhượng) đạt tăng trưởng kép 20% trong giai đoạn 2018-20. 

  

Hình 16: Số lượng bàn giao theo sản phẩm (căn) Hình 17: Dự báo doanh thu (tỷ VND) 

 
 

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

  

 

  

Tỷ đồng Mizuki Akari Water Point

Diện tích chuyển nhượng (m2) 260.000 88.000 1.650.000

Doanh thu 838 550 1.000

LNTT 454 196 556

Biên LNG 54% 36% 56%

Giá bán (tr đồng/m2) 7,8 14,7 1,2

Giá đất (tr đồng/m2) 3,0 8,0 0,5

LN chưa thực hiện* 342 196 0

Hợp nhất dự án sau chuyển 

nhượng Không Không Có

(*) Đây là phần lợi nhuận đánh giá lại tương ứng với 50% cổ phần dự án còn lại nắm giữ bởi NLG.
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Phân tích SWOT  
  

Hình 18: Phân tích SWOT đối với NLG  

Điểm mạnh: 

 Quỹ đất giá rẻ ở khu vực ngoài trung tâm thành phố 
và vùng lân cận  

 Sản phẩm được tinh chỉnh hoàn thiện hơn với thiết 
kế nhỏ gọn giúp duy trì giá bán vừa túi tiền  

 Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm với thành viên từ 
đối tác chiến lược nước ngoài (Keppel Land, Mekong 
Capital) 

Cơ hội: 

 Nhu cầu mạnh mẽ và ổn định đối với phân khúc nhà 
ở vừa túi tiền tại TP.HCM 

 Đòn bẩy tài chính thấp tăng khả năng vay nợ mới 

 Lượng tiền mặt đủ lớn có thể đẩy mạnh thu mua đất  

Điểm yếu: 

 NLG sẽ phải chia 50% lợi nhuận trong tương lai từ 
các dự án lớn cho đối tác để đổi lại sự hỗ trợ về vốn 
và khả năng thực hiện dự án.   

Thách thức: 

 Phần lớn người mua nhà sẽ chịu ảnh hưởng từ rủi ro 
lãi suất vay mua nhà thả nổi đang có chiều hướng 
tăng 

 Các nhà phát triển BĐS cao cấp có thể chuyển dịch 
sang phân khúc trung cấp và vừa túi tiền với khối 
lượng dự án lớn  

    NGUỒN: VND 

  

Định giá và khuyến nghị  

P/B dự phóng của NLG năm 2018 là 2,1x, cao hơn khoảng 50% so với P/B trung 
bình 5 năm ở mức 1,4x. Sau nhiều lần tăng kể từ tháng 1/2017, P/B của cổ phiếu 
đã vượt mức trung bình ngành 1,9x, do thấy được khả năng sinh lời và chất lượng 
sản phẩm cải thiện của NLG thông qua việc hợp tác với đối tác Nhật Bản. Sự cải 
thiện trong hoạt động cốt lõi cũng được phản ánh qua hệ số ROE trong giai đoạn 
tháng 1/2017-7/2018, hiện đang ở mức 19,1% cao hơn mức trung bình ngành 
15,1%. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiến hành chiết khấu 10% trên giá trị RNAV ước 
tính ở cuối năm 2017 để phản ánh rủi ro trong dự báo cơ sở của chúng tôi về khối 
lượng ký bán sẽ đạt tỷ lệ hấp thụ 100%. Mức giảm 10% cho RNAV của chúng tôi 
tương ứng với tỷ lệ hấp thụ có thể giảm khoảng 20% từ dự phóng cơ sở. 
 

Hình 19: P/B và ROE  

 
NGUỒN: VND, BLOOMBERG 

 

Chúng tôi ước tính giá hợp lý cho cổ phiếu là 35.500 đồng, tương đương với tỷ 
lệ tăng giá 16,6% và đưa ra khuyến nghị Mua đối với NLG. Các dự án lớn vừa 
được công bố gần đây như Water Point và Akari cho thấy nền tảng cơ bản tốt 
của NLG được hỗ trợ bởi nhu cầu cao về nhà ở vừa túi tiền. Về dài hạn, chúng 
tôi dự báo giai đoạn 2 của dự án Water Point (190ha) và các dự án sẽ được triển 
khai trên quỹ đất mới đang được tiến hành thu mua tại Tp.HCM (84ha) có thể sẽ 
cải thiện RNAV của NLG nhưng chúng tôi không tính yếu tố này vào định giá do 
chưa có thông tin đáng tin cậy. Sau đợt điều chỉnh của giá cổ phiếu NLG kể từ 
đỉnh vào tháng 7/2018 do tâm lý tiêu cực chung của thị trường, chúng tôi cho rằng 
giá cổ phiếu hiện tại khá hợp lý cho các nhà đầu tư trung hạn. 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Hình 20: RNAV và giá mục tiêu  

 

   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

Hình 21: So sánh với ngành 

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG 

 

 

  

Dự án

 Giá trị sổ 

sách 

(31/12/2017)  Phụ trội 

 Giá trị 

hợp lý 

 Phương 

pháp  Chú thích 

Water Point 1.481          2.563          4.044       Market value

50% cổ phần dự án sẽ được chuyển nhượng cho đối tác (NNR, & TSB 

Group) với đơn giá được công bố là 1,2 tr đồng/m2 và diện tích còn lại cũng 

được đánh giá lại theo giá chuyển nhượng.

Fuji 271             65               335          DCF

Nguyên Sơn & Mizuki 186             1.240          1.426       DCF

Novia 173             120             293          DCF

Kikyo 672             281             953          DCF

Dalia 88               140             228          DCF

Akari (Hoàng Nam) 708             814             1.523       DCF 50% cổ phần dự án sẽ được chuyển nhượng với đơn giá 14.7 tr đồng/m2

Khác 305             305          Book value

Hàng tồn kho 3.884          5.224          9.108       

Cộng:

Tiền và tương đương 2.082          1.226          3.308       
Bao gồm cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 thực hiện trong 

T4/2018

Đầu tư ngắn hạn 61               61            

Phải thu ngắn hạn 579             579          

Phải thu khác 173             173          

Tài sản dài hạn 1.127          1.127       

Trừ:

Net debt (exclude CB) 916             189             1.105       
Loại bỏ lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành trong 2016 và cộng vào 660 tỷ 

đồng trái phiếu phát hành trong Q2/18

Other liabilities 3.267          3.267       

Minority interest 803             803          

RNAV 9.181       

Số lượng cổ phiếu (tr) 157             76               233          
Bao gồm số lượng cổ phiếu ưu đãi, ESOP thực hiện trong 2018, và cổ phiếu 

thưởng tỷ lệ 100:11.25.

Chiếu khấu RNAV 10%

Giá mục tiêu (VND) 35.500      

Chúng tôi không đưa  việc phát hành mới 40tr cổ phiếu theo phương thức đấu giá công khai vào phương pháp định giá do chưa có cơ sở hợp lý cho giá trúng 

trung bình và tổng số tiền nhận được.

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

Vinhomes VHM VN NR 109.900  NR 16.110 12.804   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 64.900    NR 623      2.561     25,8 21,5  20,2  4,3 3,1    N/A 18,7 18,5  14,9  N/A N/A 81,4

Khang Dien KDH VN MUA 29.300    37.000 499      494        18,9 14,6  13,8  1,8 1,7    1,5    10,0 11,5  11,5  1,7    1,7    -15,1

Dat Xanh Group DXG VN NR 27.900    NR 702      415        9,5   8,4    7,1    2,2 2,0    1,6    26,2 23,8  29,8  1,6    N/A 13,2

Phat Dat PDR VN NR 26.000    NR 216      301        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 41.650    NR 237      290        9,6   N/A N/A 3,6 N/A N/A 38,8 N/A N/A N/A N/A 13,0

Dev Inve Group DIG VN NR 16.900    NR 3.158   186        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 SCR VN NR 9.320      NR 158      128        6,8   N/A N/A 0,7 N/A N/A 7,2   N/A N/A N/A N/A 47,6

LDG Investment LDG VN NR 14.250    NR N/A 117        14,7 N/A N/A 1,3 N/A N/A 14,0 N/A N/A N/A N/A 0,6

QCGL QCG VN NR 8.450      NR N/A 101        11,2 N/A N/A 0,6 N/A N/A 11,0 N/A N/A N/A N/A 9,0

NBB NBB VN NR 19.300    NR N/A 82         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 11.350    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

Trung bình 17,1 15,2  13,1  1,9 2,3    1,6    15,1 28,0  25,8  1,4    1,5    32,3

Trung vị 13,6 15,4  12,6  1,6 2,0    1,6    11,0 21,1  22,4  1,6    1,5    19,8

Nam Long NLG VN MUA 30.450    35.500 400      278        10,4 10,7  9,0    2,1 1,5    1,3    19,1 5,6    10,8  1,5    1,6    -33,0

Chú thích: Giá cổ phiếu theo giá đóng cửa của ngày 22/08/2018. Các chỉ  số dự phóng của các cổ phiếu không khuyến nghị (NR) dựa trên dự dữ liệu tham khảo từ 

Bloomberg.

Mã cpCông ty

Nợ thuần

/vốn

(%)

TGVH

(tr USD)

Khuyến 

nghị

Giá 

mục 

tiêu

Thị giá 

(VND)

ROE (%)

Tỷ suất cổ 

tức (%)P/E (x) P/B (x)

Quỹ đất

(ha)
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Rủi ro 

Lãi suất tăng mạnh 

Chính sách tiền tệ thắt chặt hơn dự kiến có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đối tượng 
mua nhà có thu nhập thấp và trung bình ở Việt Nam do phụ thuộc khá lớn vào lãi 
suất vay thế chấp, đặc biệt là người có thu nhập ở mức trung bình sử dụng đòn 
bẩy tài chính cao để mua nhà. Hiện tại, tỷ lệ chi trả vay mua nhà trên thu nhập tại 
Việt Nam đang ở mức 50%, cao hơn đáng kể so với mức 40% ở các nước ĐNA 
khác (HSBC). Nếu lãi suất vay mua nhà của Việt Nam tăng lên mức 14%, chúng 
tôi dự báo nhu cầu về BĐS nhà ở sẽ bị tác động không nhỏ dẫn đến giảm thanh 
khoản chung của thị trường. 

Rủi ro pha loãng 

Chúng tôi dự báo EPS sẽ bị pha loãng sau đợt phát hành cổ phiếu sắp tới. NLG 
dự kiến phát hành 40 triệu cổ phiếu mới thông qua đấu giá công khai (chiếm 19% 
số CP lưu hành ước tính của chúng tôi), trong đó số lượng phát hành tối đa cho 
nhà đầu tư nước ngoài là 5 triệu cổ phiếu. Chúng tôi không tính yếu tố này vào 
định giá vì khó có thể ước tính tổng số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu thông 
qua đấu giá. 

  

Hình 22: Bản đồ Water Point, Akari và Mizuki-Nguyễn Sơn – Mất 
khoảng 45 phút lái xe từ Water Point đến trung tâm TP  

Hình 23: Các dự án của NLG được kết nối thuận lợi với trung 
tâm TP  

  
   SOURCES: VND RESEARCH, GOOGLE MAPS    NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Phụ lục 

Cổ đông chính 
 

Hình 24: Cơ cấu cổ đông (cuối Q2/2018) 

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Ban lãnh đạo 
 

Hình 25: Thông tin về ban lãnh đạo  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Cấu trúc doanh nghiệp 
 

Hình 26: Cấu trúc doanh nghiệp  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

  

Title:

Source:

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

Chú thích: Hankyu Realty and Nishi Nippon Railroad chỉ tham gia góp vốn ở cấp độ dự án và không nắm giữ 

cổ phiếu NLG

Chủ tịch HDQT
15,3%

Người thân Chủ 
tịch HDQT…

Thành viên quản trị khác
13,7%

PYN Elite 
Fund

6,8%

Keppel Land
5,0%

Khác
52,7%

Thành viên Chức vị Loại thành viên Quá trình công tác

Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng và phát triển bất động sản.

Trần Thanh Phong Phó chủ tịch Hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản.

Lai Voon Hon Thành viên Độc lập
Hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.

Chủ tịch kiêm TGĐ Điều hành Công ty Ireka Development Management Sdn Bhd.

Linson Lim Soon Kooi Thành viên
Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản.

TGĐ Công ty Keppel Land Ltd.

Cao Tấn Thạch Thành viên
Kỹ sư xây dựng Đại học UC Ivrine, Bang California, Mỹ và có kinh nghiệm làm việc tại Công ty Linscott, 

Law & Greespan Engineers, Mỹ. Hiện nay ông là thành viên hiệp hội ASCE Mỹ.

Bùi Đức Khang Thành viên Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản.

Trịnh Văn Tuấn Thành viên
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Chad Ryan Ovel Thành viên Độc lập
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, đầu tư và tài chính.

TGĐ Mekong Capital.

Ziang Tony Ngo Thành viên Độc lập Thạc sĩ Đại học Havard và Stanford. Gần 15 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính Mỹ.

Ngian Siew Siong Thành viên Độc lập

Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản

Hiện là cố vấn cho GĐĐH Mah Sing Group. Ông từng là GĐĐH Sunway City Bhd & cố vấn cho Chủ tịch 

Pavilion Group.

Chức năng Công ty

Tỷ lệ sở 

hữu Dự án Sản phẩm

Nam Long VCD JSC 100,0% Waterpoint Land lot, Villa, Flora

Nguyen Son Real Estates JSC 87,3% Nguyên Sơn Ehomes, Villa

Nam Long – Hong Phat JSC 75,0% Dalia Land lot

Nam Phan Investment JSC 100,0% Ehomes Phú Hữu Ehome

NLG – NNR – HR Fuji Co., Ltd 50,0% Fuji Valora, Flora

Nam Long Apartment Development JSC 97,1% Ehome 1,2,3,4,& 5 Ehome

Nguyen Phuc Real Estates Investment & Trading Co., Ltd 50,0% Flora Sakura Flora

NN Kikyo Valora Co., Ltd 50,0% Kikyo Valora

Thao Nguyen Real Estates Investment & Trading Co., Ltd. 50,0% Green Hill Flora

NNH Kikyo Flora Co., Ltd 50,0% Kikyo Flora

NNH Mizuki Jsc 50,0% Mizuki Valora, Flora

Nam Khang Construction Investment & Development One Member Co., Ltd 100,0%

Nam Long Real Estates Transaction Floor Co., Ltd 100,0%

Nam Long Services JSC 100,0%

Nam Vien Design Consultant  & Construction JSC 100,0%

Okamura Tokyo Ltd. 30,6%

Văn phòng & thương mại Nam Long Property Management & Development One Member Co., Ltd 100,0%

Phát triển BĐS nhà ở

Xây dựng & Dịch vụ
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 
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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 2.534                   3.161                   3.019                   2.382                   2.715                   

Lợi nhuận gộp 837                      1.309                   1.168                   842                      1.032                   

LN hoạt động thuần 494                      895                      772                      430                      582                      

Chi phí khấu hao (14)                       (14)                       (15)                       (16)                       (16)                       

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 480                      881                      757                      414                      565                      

TN từ hoạt động tài chính (3)                          65                         326                      437                      159                      

TN từ các Cty LK & LD 1                           (3)                          10                         120                      1.148                   

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 7                           6                           -                       -                       -                       

Lợi nhuân trước thuế 484                      950                      1.094                   971                      1.873                   

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 484                      950                      1.094                   971                      1.873                   

Thuế (97)                       (194)                     (219)                     (194)                     (375)                     

Lợi nhuận sau thuế 388                      756                      875                      777                      1.498                   

Lợi ích của cổ đông thiểu số (42)                       (221)                     (248)                     1                           (384)                     

Cổ tức -                       -                       -                       -                       -                       

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 332                      512                      584                      737                      1.069                   

Lợi nhuận thường xuyên 332                      512                      584                      737                      1.069                   

Dòng tiền

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

EBITDA 493,6                   894,9                   772,5                   429,8                   581,6                   

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

Tăng/(Giảm) vốn lưu động (608,6)                  1.680,8                852,0                   (779,5)                  1.181,1                

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng 15,2                     12,3                     15,5                     15,9                     16,4                     

Chi/(Thu) bằng tiền khác (43,7)                    (92,1)                    (395,4)                  (627,0)                  (1.376,9)               

Dòng tiền hoạt động khác (16,3)                    31,2                     559,1                   791,9                   1.316,0                

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (20,6)                    (27,8)                    (58,9)                    (69,6)                    (69,6)                    

Thuế đã trả (80,8)                    (238,3)                  (218,7)                  (194,3)                  (374,5)                  

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (261,2)                  2.261,0                1.526,1                (432,8)                  1.274,0                

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định -                       -                       -                       -                       -                       

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư 35,6                     0,5                        -                       -                       -                       

Tiền chi đầu tư góp vốn (246,4)                  (750,8)                  (550,0)                  -                       (0,0)                      

Tiền khác từ hoạt động đầu tư (46,2)                    (58,6)                    391,2                   622,6                   1.385,7                

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (45,5)                    (786,5)                  (158,8)                  622,6                   1.385,7                

Tiền vay nhận được/(đã trả) 525,6                   (259,1)                  605,1                   (86,0)                    (33,5)                    

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 386,0                   58,0                     544,5                   -                       -                       

Tiền mua lại CP đã phát hành -                       -                       -                       -                       -                       

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (96,6)                    (122,9)                  (71,1)                    (108,9)                  (108,9)                  

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính -                       -                       -                       -                       -                       

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 815,0                   (324,0)                  1.078,5                (194,9)                  (142,3)                  
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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 932                      2.082                   4.528                   4.523                   7.040                   

Xây dựng cơ bản dở dang 3.686                   3.873                   5.288                   5.862                   5.633                   

Phải thu ngắn hạn 1.095                   579                      568                      503                      536                      

Hàng tồn kho 13                         11                         6                           7                           8                           

Tài sản ngắn hạn khác 103                      234                      292                      285                      285                      

Tổng tài sản ngắn hạn 5.828                   6.779                   10.683                 11.179                 13.501                 

Tài sản cố định 42                         44                         39                         34                         29                         

Tổng đầu tư 70                         788                      1.333                   1.329                   1.324                   

Tài sản vô hình 27                         22                         20                         18                         16                         

Tài sản dài hạn khác 242                      274                      664                      648                      845                      

Tổng tài sản dài hạn 381                      1.127                   2.056                   2.028                   2.214                   

Vay & nợ ngắn hạn 354                      216                      216                      180                      197                      

Phải trả người bán 199                      291                      292                      243                      265                      

Nợ ngắn hạn khác 1.626                   2.553                   5.062                   4.846                   6.167                   

Tổng nợ ngắn hạn 2.179                   3.061                   5.569                   5.268                   6.629                   

Vay & nợ dài hạn 350                      229                      834                      784                      734                      

Nợ dài hạn khác 533                      894                      608                      577                      417                      

Tổng nợ dài hạn 882                      1.123                   1.442                   1.361                   1.150                   

Dự phòng -                       -                       -                       -                       -                       

Tổng nợ 3.062                   4.183                   7.011                   6.629                   7.779                   

Vốn chủ sở hữu 2.484                   2.920                   4.449                   5.077                   6.051                   

Lợi ích cổ đông thiểu số 664                      803                      1.272                   1.493                   1.878                   

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 6.209                   7.906                   12.733                 13.200                 15.708                 

Các chỉ tiêu chính

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

Tăng trưởng doanh thu 101% 25% -4% -21% 14%

Tăng trưởng LNHĐKD 211% 81% -14% -44% 35%

Biên LNHĐKD 19,5% 28,3% 25,6% 18,0% 21,4%

LN trên cổ phiếu 1.315                   8.528                   15.973                 16.245                 28.059                 

Giá trị sổ sách/cp 14.311 15.208 20.431 23.315 27.787

Khả năng thanh toán lãi vay 23,35 31,67 12,85 5,95 8,12

Thuế suất hiệu dụng 20,0% 20,4% 20,0% 20,0% 20,0%

Tỷ lệ chia cổ tức 29,1% 13,8% 12,2% 14,8% 10,2%

Số ngày phải thu 116,4 96,6 69,3 82,1 70,0

Số ngày tồn kho 1,35 2,32 1,72 1,61 1,63

Số ngày phải trả 42,89 48,36 57,47 63,35 55,29

ROIC 14,6% 20,8% 27,6% 21,7% 19,9%

ROCE 14,6% 24,3% 20,9% 12,9% 9,7%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 6,71% 9,65% 5,53% 2,97% 9,17%

Key Drivers

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

Unbooked Presales (m) (VND) 1,509,425.1    3,952,504.1    6,537,293.0    11,720,335.7    11,355,408.6    

Unbooked Presales (area: m sm) N/A N/A N/A N/A N/A

Unbooked Presales (units) 1,457.0           2,629.0          4,078.0          5,338.8            5,677.8            

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

Gross Margins (%) 33.0% 42.0% 39.2% 35.9% 38.7%

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

Residential EBIT Margin (%) 18.9% 18.5% 22.7% 17.4% 20.8%

Investment rev / total rev (%) N/A N/A N/A N/A N/A

Residential rev / total rev (%) 100.0% 70.9% 79.4% 96.6% 96.7%

Invt. properties rental margin (%) N/A N/A N/A N/A N/A

SG&A / Sales Ratio (%) 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
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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   

Diên Hồng Thọ – Chuyên viên Phân tích  

Email: tho.dienhong@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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