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CTCP Đầu tư Nam Long 
KQKD tích cực trong Q3/2018 
■ Lợi nhuận ròng 9T2018 đạt 635 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ do tăng giá trị bàn 

giao như chúng tôi dự báo 

■ Ghi nhận 338 tỷ đồng LNST từ việc chuyển nhượng cổ phần giai đoạn 1 của dự án 

Waterpoint. 

■ Duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 35.500 đồng/cp dựa trên phương pháp 
RNAV, với tỷ suất sinh lời là 22,2%. 

 

Lợi nhuận tăng mạnh từ chuyển nhượng dự án 
Trong Q3/2018, doanh thu của NLG tăng 255% so với cùng kỳ do giá trị bàn giao tăng cao 
và ghi nhận chuyển nhượng đất. Biên LNG cốt lõi Q3/2018 tăng 11 điểm % so với cùng kỳ 
với tỷ trọng giá trị bàn giao biệt thự cao hơn so với Q3/2017. Lợi nhuận ròng Q3/2018 tăng 
gấp 10 lần so với kết quả Q3/2017 chủ yếu do ghi nhận 338 tỷ đồng lợi nhuận ròng từ 
chuyển nhượng dự án Waterpoint, cao hơn 51% so với tiến độ dự kiến. Lợi nhuận từ 
chuyển nhượng dự án chiếm đến 53% tổng lợi nhuận ròng 9T2018.  

KQKD 9T2018 vượt kế hoạch cả năm 
Giá trị bàn giao 9T2018 tăng 136% so với cùng kỳ. LNG 9T2018 tăng 57% so với cùng kỳ, 
thấp hơn mức tăng trưởng trong Q3/2018 vì khác biệt thời điểm ghi nhận với việc chuyển 
nhượng dự án Mizuki trong Q2/2017. Biên LNG 9T2018 giảm 3,0 điểm % so với cùng kỳ 
do biên LNG mảng chuyển nhượng dự án sụt giảm (-6,3 điểm %) mặc dù biên LNG từ bàn 
giao dự án lại tăng 3,7 điểm %. Lợi nhuận ròng 9T2018 tăng 80% so với cùng kỳ và vượt 
3% kế hoạch cả năm của NLG. 

Ghi nhận chuyển nhượng dự án trong Q4/2018 và năm 2019  
Như đã đề cập trong báo cáo lần đầu, chúng tôi ước tính việc chuyển nhượng phần còn 
lại của dự án Waterpoint GĐ1 trong năm 2019 có thể mang lại 208 tỷ đồng doanh thu và 
107 tỷ đồng lợi nhuận ròng. Theo chúng tôi, NLG cũng có thể bổ sung thêm 262 tỷ đồng 
vào lợi nhuận ròng từ việc chuyển nhượng dự án Akari (Hoàng Nam) vào cuối năm nay. 

Triển vọng bán hàng tích cực từ dự án Novia 
NLG chính thức ra mắt dự án chung cư Novia Flora vào tháng 8 và đã bán hết tòa đầu 
tiên (~250 căn/tòa) chỉ trong ngày mở bán. Tòa thứ hai cùng dự án cũng đã được mở bán 
vào đầu tháng 10. Chúng tôi ước tính tổng giá trị bàn giao của dự án đạt 970 tỷ đồng. 
Theo kế hoạch ban đầu, NLG đang chuẩn bị mở bán dự án chung cư Akari Flora với tổng 
giá trị bàn giao đạt 8.580 tỷ đồng vào tháng 11/2018. Chúng tôi cho rằng tòa thứ hai của 
dự án Novia Flora và Akari Flora sẽ có doanh số tích cực do nguồn cung căn hộ trung cấp 
giảm trong thời gian gần đây trong khi việc giảm lượng giao dịch căn hộ trong Q3/18 chỉ 
mang tính tạm thời như đề cập trong báo cáo ngành của chúng tôi. 

Hủy kế hoạch phát hành và đấu giá 40tr cổ phiếu 
Vào ngày 17/10, Ibeworth Pte Ltd bán 51% số trái phiếu chuyển đổi trị giá 500 tỷ đồng 
(đáo hạn năm 2020) được NLG phát hành cho các nhà đầu tư trong nước. Vì vậy, ban 
lãnh đạo cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông tại ĐHCĐ năm 2019 về việc hủy kế hoạch phát 
hành đấu giá 40 triệu cổ phiếu để nới tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài (NLG 
đã đạt giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài 49%). Việc hoãn đấu giá công khai có thể sẽ làm 
giảm rủi ro pha loãng EPS của NLG trong tương lai nhưng không ảnh hưởng đến giá mục 
tiêu và EPS dự phóng do chúng tôi không phản ánh sự kiện này vào định giá công ty. 

Duy trì khuyến nghị Mua 
Chúng tôi cho rằng các dự án mới ra mắt và lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án Akari và 
Water Point trong 2018-19F có thể sẽ trở thành động lực hỗ trợ giá cổ phiếu. Rủi ro chính 
là lãi suất vay mua nhà tăng có thể sẽ làm giảm doanh thu ký bán của NLG.   
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   Việt Nam 

MUA (không thay đổi) 
Consensus ratings*: Mua 8 Giữ 1 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND29.050 

Giá mục tiêu:   VND35.500 

Giá mục tiêu cũ: VND35.500 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 22,2% 

CGS-CIMB / Consensus: -4,9% 
  

Reuters: NLG.HM 

Bloomberg: NLG VN 

Thị giá vốn: US$263,2tr 

 VND6.146.299tr 

GTGDBQ: US$0,71tr 

 VND16.470tr 

KL CP đang lưu hành: 209,9tr 

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 (%) -8,7 -3,7 28,2 

Tương đối (%) 1,3 -1,8 18,6 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Nguyễn Xuân Quang 13,5 

Ibeworth Pte. Ltd. 10,0 

PYN Elite Fund 5,9 
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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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KQKD tích cực trong Q3/2018 
 

Hình 1: So sánh KQKD 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

Tỷ đồng Q3/2018 Q3/2017 % Thay đổi 9T2018 9T2017 % Thay đổi

So với 

kế hoạch 

2018

So với 

dự 

phóng 

2018

Doanh thu thuần 1.330    375       255% 2.740     1.637     67% 71% 91%

Bàn giao dự án 499       365       37% 1.786    758       136% 65% 75%

Chuyển nhượng 

dự án 792       -       792       838       -6% 76% 144%

Khác 40        10        290% 163       40         308% 223% 223%

LNG 638       140       357% 1.182     755        57% 87% 101%

Biên LNG 48% 37% 43% 46%

Chi phí bán hàng & 

quản lý (101)      (72)        40% (312)       (207)       51%

LNTT 565       93         505% 950        592        61%

LNST* 420       42         902% 635        352        80% 103% 101%

(*) Không bao gồm chi phí quỹ khen thưởng phúc lợi.
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 
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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 
 

 

 

 

  

 

 
 

  

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%
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT  

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

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

đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.  

Khuyến nghị  

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

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

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

  

KHUYẾN CÁO  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.  
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