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NOVALAND GROUP 

Nhà phát triển bất động sản lớn niêm yết cổ phiếu, vốn hóa ước tính trên 1,3 tỷ USD 

 
 

Trong vòng 2 tuần tới, Novaland Group (NVLG), một trong những 
công ty phát triển dự án bất động sản lớn nhất TP.HCM sẽ niêm yết 
gần 600 triệu cổ phiếu của mình trên sàn HOSE sau khi phát hành 
riêng lẻ thành công 52,2 triệu cổ phiếu (tương đương 10% số lượng 
cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành). Ước tính tại mức giá 50.000 
đồng/cổ phần (là mức giá Novaland vừa phát hành thành công) thì 
Novaland sẽ có vốn hóa 1,3 tỷ USD, đứng thứ 18 toàn thị trường, 
đồng thời là công ty bất động sản có vốn hóa lớn thứ hai trên cả hai 
sàn sau VIC. 

Năng lực hàng đầu về phát triển dự án. Giai đoạn 2011 - 

06/2016, Novaland đã bán ra thị trường gần 15.000 căn hộ, 

chiếm 60% tổng số căn hộ bán tại phân khúc trung - cao cấp 

của TP.HCM. 

Chúng tôi đánh giá cao Novaland ở khả năng phát triển dự án. Chiến 
lược M&A đã giúp Novaland phát triển quỹ đất hiệu quả tại những vị 
trí đắc địa trên toàn TP.HCM. Chiến lược này đã giúp Novaland trở 
thành một trong những tên tuổi hàng đầu tại TP.HCM. Cho đến nay, 
NVLG đã phát triển được 8 dự án và 28 dự án đang trong quá trình 
xây dựng. Các dự án của Novaland có quy mô trung bình 500-2.000 
căn tập trung tại các trục đường chính trong bán kính không quá 
10km tính từ trung tâm thành phố, chia làm 4 khu vực chính: Trung 
tâm (Quận 1, 3), Phía Đông (Quận 2, 9, Bình Thạnh), Phía Nam 
(Quận 4, 7, Nhà Bè) và Phía Tây (Quận 6, 11, Phú Nhuận, Tân 
Bình).  

Triển vọng KQKD 2016-2017 rất tích cực 

Chúng tôi kỳ vọng KQKD của công ty sẽ rất khả quan trong năm 
2016 và 2 năm tiếp theo nhờ lượng bán hàng lớn trong thời gian 
qua. Năm 2016, NVLG đặt kế hoạch doanh thu 6.735 tỷ đồng (+0,9% 
yoy) và LNST 1.650 tỷ đồng (+273,3% yoy), EPS tương ứng trên vốn 
điều lệ mới đạt 2.768 đồng/cổ phần. Lũy kế 6T2016, EPS đạt 2.606 
đồng/cổ phần. Tại giá giao dịch OTC ở mức 58.000 đồng/cổ phần, 
cổ phiếu Novaland Group đang giao dịch tại P/E 2016 21 lần. 

Đối với năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 17.528 tỷ 
đồng và LNST 3.144 tỷ đồng. Đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh 
năm 2017 này là số lượng bán hàng dự kiến đạt 8.000 căn trong 
năm 2016 (9T2016 đã đạt trên 6.000 căn), theo đó giá trị hợp đồng 
đã ký đạt 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng cho biết ước tính 
giá trị hợp đồng ký trong năm 2017 là gần 24.000 tỷ đồng, tiếp tục 
đảm bảo KQKD trong những năm tiếp theo. 

Kế hoạch kinh doanh của NVLG năm 2016 và 2017  

 
   Nguồn: Novaland 

 

ĐVT  Năm 2015  Giá trị 
+/- % 

yoy
 Giá trị 

 +/- % 

yoy 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 6.673        6.735          0,9 17.528         160,3   

Doanh thu từ hoạt 

động tài chính Tỷ đồng 334          2.078          552,3 2.400          15,5     

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 608          2.208          263,2 4.800          117,4   

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 442          1.650          273,3 3.144          90,0     

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 6.095        10.500         72,3 14.000         33,3     

Biên LNST % 6,6 24,5 270,1 17,9 -26,8

ROE % 10,1 19,9 97,1 25,7 29,1

Cổ tức % 8,5 Tối đa 10% VĐL Tối đa 20% VĐL

Dự kiến năm 2016 Dự kiến năm 2017

13/12/2016 

Nguyễn Ngọc Quyết 

quyet.nguyenngoc@vndirect.com.vn 

 

 

 

Số liệu thống kê 

Giá giao dịch OTC (VND/CP) 57.000-58.000 

Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) >29.810 

SL CPLH (triệu cổ phiếu) 596,2 

Free float (%) 22,8% 

Beta N/A 

 

 

 

 

file:///C:/Users/quyet.nguyenngoc/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 
 

Báo cáo Cập nhật 

www.vndirect.com.vn  2 

Những dấu mốc quan trọng 

Năm 2007, sau khi tái cơ cấu và hợp nhất một số thành viên thuộc 
Công ty TNHH một thành viên Thành Nhơn, Novaland Group ra đời 
với hoạt động chính là đầu tư kinh doanh bất động sản. Trước đó, 
công ty Thành Nhơn có một số ít kinh nghiệm từ việc phát triển một 
số biệt thự cho thuê tại Quận 2, TP.HCM. 

Kể từ năm 2009 đến nay, NVLG liên tục tăng vốn để tài trợ cho hoạt 
động M&A mua quỹ đất và phát triển dự án với các dấu mốc tăng 
vốn cụ thể như sau: 

- Năm 2009, vốn điều lệ tăng từ 95 lên 1.200 tỷ đồng 

- Năm 2014, vốn điều lệ tăng lên 2.300 tỷ đồng 

- Năm 2015, vốn điều lệ tăng lên 3.683 tỷ đồng  

- Năm 2016, vốn điều lệ tăng lên 5.962 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, năm 2015, Novaland phát hành thành công 17,83 triệu 
cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi cho các nhà đầu tư tổ chức trong và 
ngoài nước và trong Quý 3/2016, công ty đã chào bán thành công 
52,2 triệu cổ phần (tương đương 10% số lượng cổ phiếu lưu hành 
trước khi phát hành) theo phương pháp dựng sổ với mức giá 50.000 
đồng/cổ phần. Tổng số tiền thu về vào khoảng 2.600 tỷ đồng, lớn 
nhất trong các đợt phát hành tăng vốn của công ty.  

Năm 2009, Novaland khởi công dự án đầu tay Sunrise City tại Quận 
7, TP.HCM. Đây là dự án tạo dựng tên tuổi cho Novaland, khởi đầu 
cho những dự án thành công về sau. Tính đến thời điểm hiện tại 
công ty đã bàn giao 8 dự án cho khách hàng và đang triển khai xây 
dựng 28 dự án khác, đồng thời sở hữu quỹ đất đủ để phát triển trong 
vòng 5-8 năm tiếp theo. 

Các dự án đã và đang phát triển 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Năm 2014, công ty bắt đầu xây dựng đội ngũ bán hàng riêng. Hiện 
tại, NVLG có trên 500 nhân viên bán hàng trực thuộc hoạt động tại 
15 sàn giao dịch giới thiệu sản phẩm, chủ yếu tại địa bàn TP.HCM. 

Tên dự án GFA (m2)
Bàn 

giao
Tên dự án GFA (m2)

Bàn 

giao
Tên dự án GFA (m2)

Bàn 

giao

Sunrise City - South 128.802  2012 Golf Park 27.938      2017 Newberry Residence 64.754             NA

Tropic Garden 154.808  2014 The Botanica 52.450      2017 Vinasquare 28.926             NA

Galay 9 46.710    2015 GardenGate 39.087      2017 Lan Anh Hill Village 700.000            NA

Sunrise City - North 87.822    2015 Kingston 40.845      2017 Binh Khanh 362.986            NA

Icon 56 29.040    2015 Lucky Palace 50.168      2017 Co Bac Co Giang 133.478            NA

Sunrise City - Central 147.032  2015 Orchard Garden 29.835      2017 Thanh My Loi 1.591.922         NA

The Prince 39.381    2015 RiverGate 77.991      2017 Lan Anh Beach resort NA NA

Lexington 138.804  2016 The Tresor 64.738      2017 Phu Huu Residence NA NA

Lucky Dragon 30.862    2016 Golden Mansion 86.367      2017 Eastern Sense NA NA

Tổng cộng 803.261  Harbor City 639.312    2018 Khác NA NA

Palm Marina 750.000    2018 Tổng cộng Trên 5 triệu m2

Water Bay 532.779    2018

Wilton Tower 49.980      2018

Park Avenue 70.605      2018

Madison 36.800      2018

Serai Nova Phu Sa Resort 77.000      2018

LakeView City 341.558    2018

Botanica Premier 94.443      2018

Orchard ParkView 64.200      2018

Richstar 208.138    2018

Sunrise Cityview 120.898    2018

Sunrise Riverside 283.420    2018

The Sun Avenue 268.363    2018

Newton 24.588      2019

Saigon Royal 72.702      2019

Saigon Me linh Tower 94.000      2019

The Century 340.700    2019

Tổng cộng 4.538.905 

Các dự án đang xây dựng Các dự án sẽ xây dựngCác dự án đã hoàn thành
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Tại thời điểm cuối tháng 6/2016, Novaland có 39 công ty con và 5 
công ty liên kết là các chủ đầu tư trực tiếp tại các dự án. 

Kế hoạch niêm yết và cơ cấu cổ đông 

Ngày 8/12/2016, Novaland được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
công nhận là công ty đại chúng. Trước đó, ngày 29/11/2016, 
Novaland Group đã nộp hồ sơ lên Sở giao dịch chứng khoán 
TPHCM (HOSE), và trong trung tuần tháng 12/2016 sẽ có quyết định 
phê duyệt niêm yết. Công ty cho biết cổ phiếu của công ty sẽ được 
niêm yết vào cuối tháng 12/2016. Sau khi niêm yết, cổ phiếu 
Novaland Group sẽ có mức vốn hóa lớn thứ hai trong ngành bất 
động sản sau cổ phiếu VIC. 

Top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất ngành bất động sản 

 
   Nguồn: Bloomberg. 

Theo ước tính của chúng tôi, sau đợt phát hành vừa qua, ông Bùi 
Thành Nhơn và các bên liên quan nắm giữ 77,2% số lượng cổ phiếu 
lưu hành, các cổ đông nước ngoài nắm giữ 10,64%, còn lại là các cổ 
đông trong nước. Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng sau niêm 
yết vào khoảng 135,9 triệu cổ phần, chiếm 22,8% số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành. 

Cơ cấu cổ đông sau phát hành  Cơ cấu cổ đông lớn/ cổ đông trong và ngoài nước 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT     Nguồn: Novaland 

  

Title:

Source:

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

Source:

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

77.2%

1.1%
5.5%

8.8%
7.4%

Bùi Thành Nhơn và những người có liên quan

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

Cổ phiếu thường chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Khác

Title:

Source:

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

65.37%

23.99%

10.64%

Cổ đông lớn Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài
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Cơ cấu tài sản 

Cùng với hoạt động M&A để thâu tóm các dự án, tổng tài sản của 
công ty đã tăng trung bình 33%/năm kể từ năm 2012. Tại thời điểm 
30/06/2016, tổng tài sản của công ty đạt trên 31.000 tỷ đồng, tăng 
20% so với thời điểm cuối năm 2015. Hàng tồn kho và khoản phải 
thu chiếm lần lượt 41,8% và 24,6% tổng tài sản. Hầu hết các khoản 
phải thu về cho vay và khoản phải thu khác là nhằm đẩy mạnh hoạt 
động M&A để phát triển quỹ đất. 

Phát triển nhiều dự án trong thời gian ngắn cần nguồn vốn lớn trước 
khi công ty thu được tiền trả trước của khách hàng. Vì vậy, hệ số 
Nợ/VCSH của công ty đã tăng mạnh lên mức 3,5 lần. Những năm 
sau đó, chỉ số này đã cải thiện nhờ phát hành thêm vốn và nguồn 
tiền trả trước từ khách hàng tăng mạnh.  

Tăng trưởng về tổng tài sản, VCSH và tổng nợ vay chịu lãi 
(Đv: tỷ đồng) 

 Phân loại tài sản tại 30/06/2016 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT     Nguồn: VNDIRECT 

Chiến lược kinh doanh 

2007-2015: tập trung vào phân khúc trung và cao cấp tại địa bàn 
TP.HCM, trong bán kính 10km từ trung tâm thành phố. Nhờ thành 
công từ những dự án đã phát triển, Novaland đã trở thành thương 
hiệu hàng đầu tại TP.HCM.  

2015-2020: tiếp tục tập trung vào thị trường TP.HCM và bắt đầu tìm 
kiếm các dự án tại các địa phương khác (Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần 
Thơ); phát triển các sản phẩm bất động sản thương mại/bán lẻ nhằm 
tạo ra doanh thu ổn định. 

Sau năm 2020: phát triển các dự án nhà thấp tầng quy mô lớn (trên 
100 ha) để tránh cạnh tranh tại thị trường căn hộ. Thị trường căn hộ 
đang phải đối mặt với nguồn cung lớn, độ hấp thụ của thị trường 
được dự báo giảm và việc chuyển hướng sang các dự án thấp tầng 
sẽ giúp công ty cải thiện biên lợi nhuận. Mặc dù vậy, NVLG sẽ phải 
phát triển các dự án quy mô lớn để đảm bảo tăng trưởng về doanh 
thu. 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

NVLG được hưởng lợi từ thị trường bất động sản TP.HCM 

Cơ cấu dân số trẻ với thu nhập bình quân đầu người cao. Kể từ 
khi thành lập, NVLG chủ yếu hướng tới đối tượng cư dân tại thị 
trường TP.HCM và lân cận (bán kính 20km) với 18 triệu dân sinh 
sống. Trong số đó, 50% có độ tuổi dưới 35 và có tới 50.000 cặp đôi 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Tổng nợ vay chịu lãi

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
41,8%

24,6%

9,7%

8,0%

4,2%
11,6%

Hàng tồn kho Khoản phải thu

Tiền và tương đương tiền Lợi thế thương mại

Bất động sản đầu tư Tài sản khác

Nợ vay chịu lãi/VCSH qua các năm 

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

3,5

2,92 
2,72 

1,09 
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kết hôn mỗi năm. Ngoài ra, GDP đầu người của thành phố cũng 
đứng đầu cả nước với 5.500 USD/người/năm năm 2015, so với 
3.600 USD của Hà Nội và 2.200 USD trung bình cả nước.  

Tăng trưởng kinh tế và hạ tầng giao thông. Sự hồi phục của thị 
trường bất động sản thành phố trong những năm qua đến từ (1) tăng 
trưởng kinh tế (>9%/năm) và (2) chính sách đẩy mạnh đầu tư hạ 
tầng giao thông của thành phố (hệ thống đường tàu điện ngầm, 
đường cao tốc và các đường vành đai xung quanh các khu vực quy 
hoạch dân cư trọng điểm). 

Mô hình kinh doanh 

Phát triển quỹ đất nhờ hoạt động M&A 

Kể từ năm 2013, NVLG nổi lên và trở thành tên tuổi lớn trong hoạt 
động M&A lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Trong vòng 3 năm 
qua, Novaland đã mua lại trên 25 dự án (rất nhiều trong số đó là các 
dự án gặp khó khăn tài chính). Chiến lược M&A đã giúp NVLG có 
được quỹ đất tại những vị trí đắc địa tại khu vực TP.HCM. Hầu hết 
các quỹ đất có quy mô trung bình (có khả năng phát triển 500-2.000 
căn hộ). 

Vòng quay dự án trung bình là 3 năm 

NVLG tập trung vào các dự án có quy mô trung bình nằm giảm chi 
phí vốn đầu tư, thời gian phát triển ngắn với tính thanh khoản cao. 
Các dự án thường mất: 

- 3 tháng để hoàn thành các thủ tục giấy tờ và công tác chuẩn 
bị vốn.  

- 27 tháng để hoàn thành công tác xây dựng. Trong thời gian 
đó, việc bán hàng được diễn ra và trung bình khách hàng có 
tối đa 22 tháng để thanh toán. 

- Cuối cùng, NVLG sẽ bàn giao căn hộ và thực hiện công tác 
sau bán hàng kể từ tháng thứ 33 hoặc lâu hơn là từ tháng 
thứ 36. 

Hoạt động bán hàng và dịch vụ sau bán hàng ấn tượng 

NVLG đã xây dựng đội ngũ bán hàng riêng kể từ đầu năm 2014 với 
12 sàn giao dịch đầu tiên được đặt tại TP.HCM. Cho đến nay, NVLG 
có hơn 500 nhân viên bán hàng hoạt động tại 15 sàn giao dịch và 
giới thiệu sản phẩm (14 tại TP.HCM và 1 tại Hà Nội). Đội ngũ nhân 
viên có đặc quyền phân phối sản phẩm của Novaland. 

Mặc dù đội ngũ nhân viên mới được ra đời và phát triển nhưng mạng 
lưới sàn giao dịch đã giúp công ty tiếp cận khách hàng khắp 
TP.HCM. Tới nay, công ty đã có trên 100.000 khách hàng từng sở 
hữu/giao dịch sản phẩm của Novaland. Việc bán hàng nhanh chóng 
trước thời điểm bàn giao giúp Novaland đảm bảo việc phát triển dự 
án với chi phí thấp, được chứng minh bằng tỷ lệ trả trước của khách 
hàng/hàng tồn kho (lần lượt là 42% và 114% trong năm 2014 và 
2015). 

Bên cạnh đó, Proman, công ty con của Novaland được giao quản lý 
các dự án sau bán hàng. Công ty này đi đầu trong việc phát triển 
ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh để tối ưu hóa trải nghiệm 
của khách hàng. Ngoài ra, đội ngũ bán hàng của NVLG cũng hỗ trợ 
tìm kiếm khách hàng để chủ sở hữu căn hộ có thể cho thuê lại khi có 
nhu cầu. 

NVLG cải thiện đáng kể việc quản lý chi phí 

Ước tính biên lợi nhuận gộp của hai dự án đầu tay, Sunrise City và 
Tropic Garden vào khoảng 17,5%, thấp hơn rất nhiều so với mức 
trung bình của các dự án chung cư cao cấp tương đương tại khu 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

TP.HCM

Quận 1 (3 sàn), Quận Phú Nhuận (3 

sàn),Quận 2, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, 

Tân Phú, Huyện Nhà Bè

Hà Nội Quận Đống Đa

Sàn giao dịch và nhà mẫu
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vực lân cận. Một trong những nguyên nhân đến từ chi phí xây dựng 
cao kéo dài trong nhiều năm. 

Sau khi xem xét các dự án đã thực hiện xong công tác bàn giao, 

chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp của các dự án của NVLG dao 

động quanh mức 18%-30%, và có xu hướng cao dần lên. Kết quả 

này đến từ (1) lãi vay thấp hơn trong khi tiền thu trước từ khách hàng 

tăng, kết quả là thời gian xây dựng giảm và (2) việc quản lý chi phí 

xây dựng tốt hơn. Theo khảo sát thực tế của chúng tôi, chi phí xây 

dựng của NVLG tại các dự án nằm trong khoảng 6-6.5 triệu 

đồng/m2, đến từ sự hợp tác hiệu quả với các nhà thầu có tên tuổi 

như Coteccons, Hòa Bình Corporation, American General 

Constructions (AGC), Cofico, … 

 

Công ty đặt kế hoạch kinh doanh 2016-2017 rất khả quan 

Số lượng bán hàng 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Trong năm 2015 và 2016, NVLG có tốc độ bán hàng khá nhanh khi 
hàng loạt các dự án có tính thanh khoản cao tại các vị trí đắc địa 
được triển khai trong bối cảnh thị trường ấm dần lên. Đến năm 2017, 
công ty sẽ tiếp tục bàn giao các dự án có tính thanh khoản cao khác 
như: The Tresor, Lucky Palace, Garden Gate, Golden Mansion, 
Kingston Residence, Orchard Garden, The Botanica. 

Tiến độ bán hàng các dự án mở bán trong năm 2015 và 2016  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Năm 2016, NVLG đặt kế hoạch doanh thu 6.735 tỷ đồng (+0,9% yoy) 
và LNST 1.650 tỷ đồng (+273,3% yoy), EPS trên vốn điều lệ mới 
tương ứng đạt 2.768 đồng/cổ phần. Lũy kế 6T2016, EPS đạt 2.606 

Title:

Source:

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

143 
250 1,046 

3,332 

6,686 

3,462 

7 54 

161 

264 

426 

383 

2011 2012 2013 2014 2015 1H2016

Residential units Commercial units

Tên dự án
Số 

lượng
Mở bán

Bàn 

giao

Tiến độ 

bán hàng 

tính đến 

11/2016

Khu Đông Q. Bình Thạnh Wilton Tower 426      07/2015 Q1/2018 79%

Quận 2 LakeView City 988      04/2016 Q1/2017 65%

Quận 2 The Sun Avenue 1.410   01/2015 Q2/2018 60%

Khu tây Q.Tân Bình The Botanica 564      01/2015 Q1/2017 100%

Q. Phú Nhuận Kingston 323      06/2015 Q4/2017 86%

Q. Phú Nhuận Golden Mansion 700      08/2015 Q4/2017 74%

Q. Phú Nhuận Orchard ParkView 517      09/2015 Q3/2018 67%

Q.Tân Phú Richstar 2.210   11/2015 Q4/2018 80%

Q.Tân Bình Botanica Premier 1.322   01/2016 Q4/2018 88%

Q. Phú Nhuận Newton Residence 233      04/2016 Q1/2019 74%

Khu nam Quận 7 Sunrise Cityview 700      06/2015 Q2/2018 61%

H.Nhà Bè Sunrise Riverside 2.200   09/2015 Q2/2018 57%
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đồng/cổ phần. Tại mức giá giao dịch OTC ở mức 58.000 đồng/cổ 
phần, cổ phiếu NVLG đang giao dịch tại P/E 2016 21 lần. 

Đối với năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 17.528 tỷ 
đồng và LNST 3.144 tỷ đồng (+90,6%). Đảm bảo cho kế hoạch kinh 
doanh năm 2017 này là số lượng bán hàng dự kiến đạt 8.000 căn 
trong năm 2016 (9T2016 đã đạt trên 6.000 căn), theo đó giá trị các 
hợp đồng đã ký đạt 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng cho biết 
ước tính giá trị hợp đồng ký trong năm 2017 là gần 24.000 tỷ đồng, 
tiếp tục đảm bảo KQKD trong những năm tiếp theo. 

Kế hoạch kinh doanh của NVLG năm 2016 và 2017  

 
   Nguồn: Novaland 

Chúng tôi sẽ có đánh giá chi tiết về kế hoạch kinh doanh của 
Novaland cũng như triển vọng của cổ phiếu Novaland Group trong 
những báo cáo tiếp theo.  

ĐVT  Năm 2015  Giá trị 
+/- % 

yoy
 Giá trị 

 +/- % 

yoy 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 6.673        6.735          0,9 17.528         160,3   

Doanh thu từ hoạt 

động tài chính Tỷ đồng 334          2.078          552,3 2.400          15,5     

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 608          2.208          263,2 4.800          117,4   

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 442          1.650          273,3 3.144          90,0     

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 6.095        10.500         72,3 14.000         33,3     

Biên LNST % 6,6 24,5 270,1 17,9 -26,8

ROE % 10,1 19,9 97,1 25,7 29,1

Cổ tức % 8,5 Tối đa 10% VĐL Tối đa 20% VĐL

Dự kiến năm 2016 Dự kiến năm 2017
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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. 

 

  

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Phân tích 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Nguyễn Ngọc Quyết – Chuyên viên phân tích 

Email: quyet.nguyenngoc@vndirect.com.vn 

   – Chuyên viên phân tích 
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   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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