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CTCP Vinhomes  
Đã đến lúc vào tầm ngắm dài hạn của nhà đầu tư 

■ Vinhomes (VHM) sở hữu quỹ đất 1,6 triệu m2 (cuối 2018), đảm bảo cho khả 
năng phát triển trong ít nhất 15 năm. 

■ Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng kép giá trị ký bán đạt 64,9% trong 2018-21F 
đóng góp chính từ các dự án lớn ở phân khúc trung cấp 

■ Chúng tôi dự báo việc đẩy mạnh bàn giao các đại dự án sẽ giúp LNST tăng 
trưởng kép 36,7% trong 2018-21F.   

■ Báo cáo lần đầu cho VHM với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu ở mức 
104.300 đồng theo phương pháp RNAV. 

 

Quỹ đất lớn đủ cho kế hoạch phát triển trong hơn 15 năm  
Tổng quỹ đất của Vinhomes (VHM) bao gồm cả đất đang mua lại là 16.400 ha tính đến 

năm 2018 và nằm ở 8 thành phố của Việt Nam. Điều này nhấn mạnh khả năng tích lũy 

quỹ đất và quy hoạch tổng thể ấn tượng của doanh nghiệp. Có đến 91% tổng quỹ đất chưa 

được triển khai, bao gồm các đại dự án như Củ Chi, Green Hạ Long và Long Beach Cần 

Giờ. Các dự án này dự kiến sẽ được thực hiện trong 2020-36 với giá trị ước tính 2.625 

nghìn tỷ đồng (112 tỷ USD).  

Gã khổng lồ bước chân vào phân khúc trung cấp 
VHM ra mắt với hai dự án trung cấp Ocean Park và Smart City từ cuối năm 2018, và mở 

bán thêm một dự án tại tại Q.9 – Tp. HCM vào tháng 7/2019. VHM hiện có sáu dự án tầm 

trung trong kế hoạch phát triển với gần 20tr m2 sàn bán dự kiến mở bán trong 2018-25. 

Các dự án trên khai thác nhu cầu nhà ở của hơn 100.000 hộ gia đình mỗi năm tại các 

thành phố. Chúng tôi dự báo doanh số ký bán của các dự án này có thể đạt mức tăng 

trưởng kép 87,5% trong 2018-21 nhờ vào đơn giá sản phẩm thấp và thời gian vay dài hơn. 

Do vậy, chúng tôi dự báo tổng doanh số ký bán giai đoạn 2018-23 cũng sẽ có mức tăng 

trưởng kép 64,9% trong giai đoạn 2018-21. 

Triển vọng lợi nhuận tích cực trong 2019-21  
Theo chúng tôi, doanh thu năm 2019 của VHM có thể tăng 29,4% yoy nhờ vào doanh số 

bán buôn tại Ocean Park và Smart City lên đến 28.800 tỷ đồng như ước tính của chúng 

tôi. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận ròng đạt 36,5% trong năm 2019, trong đó 

59% số này có thể đến từ các giao dịch bán buôn phân khu dự án. Trong giai đoạn 2018-

21, chúng tôi ước tính tăng trưởng kép LNST đạt 36,7% nhờ bàn giao các dự án trung 

cấp. Chỉ số ROE trong 2019-21 có thể duy trì trên 35% nhưng có thể thấp hơn mức 57% 

của 2018 do công ty ghi nhận giá trị bàn giao đột biến trong 2018. 

Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu theo RNAV là 104.300 đồng/cp   
Chúng tôi ra báo cáo lần đầu cho VHM với khuyến nghị Mua dựa trên định giá hấp dẫn và 

kỳ vọng tích cực vào doanh số bán từ dự án trung cấp. Chúng tôi cho rằng cổ phiếu nên 

được cân nhắc cho mục tiêu dài hạn hơn nhờ khả năng hiện thực hoá lợi nhuận từ quỹ 

đất khổng lồ của VHM. Rủi ro đầu tư gồm: 1) doanh số ký bán kém hơn kỳ vọng; 2) lãi 

suất vay mua nhà tăng mạnh và 3) chậm phê duyệt, cấp phép xây dựng.  
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   Việt Nam 

MUA (trước đó KHÔNG KHUYẾN NGHỊ) 

Consensus ratings*: Mua 6 Giữ 3 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND89.300 

Giá mục tiêu:   VND104.300 

Giá mục tiêu cũ:  

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 16,7% 

CGS-CIMB / Consensus: 4,3% 
  

Reuters: VHM.HM 

Bloomberg: VHM VN 

Thị giá vốn: US$12.920tr 

 VND299.781.504tr 

GTGD bình quân: US$2,44tr 

 VND56.703tr 

SLCP đang lưu hành: 3.350tr 

Free float: 10,4% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1M 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 6,2 10 4,7 

Tương đối (%) 4,1 6,1 4,8 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Vingroup JSC 69,7 
GIC 5,7 
  

Insert  

Chuyên viên phân tích 

 

Diên Hồng Thọ 

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

Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 15.297                 38.806                 50.232                 79.719                 128.113               

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 3.539                   7.580                   17.178                 27.035                 47.774                 

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 1.410                   14.234                 19.444                 24.886                 36.398                 

EPS cốt lõi (VNĐ) 5.639                   4.551                   5.805                   7.430                   10.867                 

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) -14,5% -19,3% 27,6% 28,0% 46,3%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 15,87                   19,67                   15,42                   12,05                   8,24                     

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 0,0                        0,0                        1.000,0                1.000,0                1.000,0                

Tỷ suất cổ tức 0,00% 0,00% 1,12% 1,12% 1,12%

EV/EBITDA (lần) 11,12                   41,33                   19,41                   12,69                   7,27                     

P/FCFE NA NA 32,5                     249,1                   81,2                     

P/B (lần) 3,24                     6,94                     5,06                     3,71                     2,63                     

ROE 31,0% 56,8% 38,0% 35,5% 37,4%

CIMB/Consensus EPS (lần) 1,06                     0,95                     1,08                     
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Đã đến lúc vào tầm ngắm dài hạn của nhà đầu tư 

Quỹ đất khổng lồ cho kế hoạch tham vọng  

VHM dẫn đầu về khả năng thu mua đất  

Vào thời điểm IPO năm 2018, VHM công bố sở hữu quỹ đất 16.400 ha không chỉ 

ở các thị trường truyền thống như Hà Nội và TP HCM mà còn ở các vị trí chiến 

lược tại Hạ Long, Hải Phòng và các thành phố loại 2 khác. Nếu không tính các 

dự án đang xây dựng, quỹ đất chưa được khai thác của VHM vẫn hơn 20 lần so 

với doanh nghiệp đứng thứ hai vào cuối năm 2018. Trước đây, các dự án 

Vinhomes cao cấp thường nằm tại các vị trí đắc địa trong khu vực trung tâm và 

hưởng lợi từ các cơ sở hạ tầng và tiện ích hiện hữu trong bán kính 10km từ lõi 

trung tâm. Tuy nhiên, việc mua lại quỹ đất nằm ngoài khu vực trung tâm và tỉnh 

lẻ là một bước tiến mới để giúp VHM đa dạng hóa rủi ro thị trường và trở thành 

người đi đầu ở các thị trường mới trong khi các chủ đầu tư khác tập trung quá 

nhiều vào các thị trường truyền thống. 
  

Hình 1: Tỷ lệ sử dụng quỹ đất của VHM theo vị trí tính đến tháng 

12/2018  

Hình  2: So sánh quỹ đất các công ty niêm yết (ha) tính đến 

T12/18 

  

   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    SOURCES: VND RESEARCH, COMPANY REPORTS 

  

Ở Việt Nam, chúng tôi cho rằng các loại đất khác nhau đòi hỏi năng chuyên biệt 

và cách tiếp cận riêng để sở hữu được quỹ đất. Điều này cho thấy các chủ đầu 

tư cần rất nhiều thời gian và nguồn lực tập trung vào một trong số các kênh thu 

mua và trở thành yếu tố cốt lõi trong xây dựng chiến lược dài hạn của họ. Trên 

thực tế, quỹ đất của VHM đến từ nhiều nguồn khác nhau như việc nhận thanh 

toán bằng đất đai cho giá trị xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc mua lại từ các cá nhân 

hoặc tổ chức. Tập đoàn đã cho thấy khả năng thu mua đất vượt trội được hỗ trợ 

bởi tiềm lực tài chính mạnh, thương hiệu được công nhận, và khả năng tiếp cận 

với nhiều kênh thu mua trong khi hầu hết các doanh nghiệp khác chỉ ưu thích một 

trong những cách nêu trên. Điều này cho thấy tầm nhìn có cơ sở của ban lãnh 

đạo đối với các đại dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn và thủ tục pháp lý phức tạp để 

đảm bảo được có được cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) cũng như được giấy 

phép xây dựng. 

Hình 3: Quỹ đất và tổng giá trị phát triển của VHM theo nguồn thu mua tính đến T12/18 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH 

m

78%

100%

44%

85%

 -  20.000  40.000  60.000  80.000  100.000 120.000 140.000

Tp.HCM & Hà Nội

TT Du lịch/Logistic

Khác

Tổng

Đang triển khai Chưa khai thác

m

14.756 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

Vinhomes Dev Inve
Group

No Va
Land

Khang
Dien

Nam Long Van Phu Phat Dat LDG

Tp.HCM & Hà Nội Khác

Title:

Source:

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

10%

19%

60%

48%

30%

33%

Theo diện tích

Theo GDV

M&A Đền bù Khác



 

 Bất động sản │ Việt Nam 

 

 CTCP Vinhomes │ 30 tháng 9, 2019 
 
 

 

 

3 
 

 

Chiến lược phát triển nhằm tăng độ phủ thị trường  

Vào tháng 3/2019, VHM công bố những thay đổi mới trong chiến lược phát triển 

dài hạn và cơ cấu lại thương hiệu sản phẩm để tiếp cận tốt hơn từng tệp khách 

hàng khác nhau ở các phân khúc. Các thay đổi lớn bao gồm đổi tên các sản phẩm 

trung cấp Vincity thành Vinhomes Sapphire để nâng cao hình ảnh thương hiệu 

của dự án đối với người mua mặc dù quy chuẩn bàn giao sản phẩm không có 

nhiều khác biệt theo quan điểm của chúng tôi. Các sản phẩm cao cấp hoặc trung 

cấp truyền thống sẽ mang thương hiệu Vinhomes Ruby và Diamond, tập trung 

vào tệp khách hàng có thu nhập cao. Thương hiệu Happy Town vẫn đang trong 

giai đoạn phát triển ý tưởng và cơ bản tập trung vào cung cấp các giải pháp nhà 

ở giá rẻ cho người lao động có thu nhập thấp đến trung bình ở các đô thị công 

nghiệp lớn. 
 

Hình 4: Các thương hiệu Vinhomes sau khi đổi tên 

 
   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Chúng tôi cho rằng chiến lược mới khá hiệu quả trong việc nâng tầm thương hiệu 

cho các sản phẩm Vinhomes và giúp hướng đến từng đối tượng khách hàng tốt 

hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sẽ dễ dàng nếu đánh giá tăng trưởng bán 

hàng và lợi nhuận của VHM theo các nhóm mà trong đó các dự án có chung yếu 

tố cơ bản cung cầu như mục đích của người mua, khả năng chi trả, và loại BĐS 

được ưu chuộng. Chúng tôi chia các dự án trong kế hoạch phát triển thành ba 

nhóm khác nhau với mỗi nhóm dự án có yếu tố ảnh hưởng cung và cầu khác 

nhau. Nhóm dự án đầu tiên tập trung vào việc tối đa hóa tiện ích cho người mua 

và trải nghiệm sống cao cấp ở lỏi trung tâm các thành phố lớn vốn là điều VHM 

đã và đang thực hiện rất tốt nhất. Nhóm hai tập trung vào cung cấp các giải pháp 

nhà ở vừa túi tiền cho người mua có thu nhập trung bình có tốc độ tăng trưởng 

dân số lớn ở các thành phố lớn do đô thị hóa và tăng dân số cơ học. Nhóm cuối 

cùng bao gồm các dự án có khả năng đón đầu tăng trưởng kinh tế và thu nhập 

địa phương từ phát triển du lịch hay hoạt động công nghiệp ở các khu vực đô thị 

thứ cấp (tỉnh lẻ). 
 

Hình 5: Đặc điểm phân chia nhóm dự án của VHM  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH 

 

 

  

Nhóm dự án I II III

Thị trường TP HCM & Hà Nội TP HCM & Hà Nội Đô thị thứ cấp

Yếu tố cung cầu chính Quỹ đất, nhận thức người mua Dân số, lãi vay mua nhà, cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng, Công nghiệp/du lịch

Tiêu chí mua của khách hàng Tiện ích và giá trị sản phẩm, lãi từ vốn Khả năng chi trả Thu nhập đầu tư, nghỉ dưỡng

Nhu cầu mua để ở (phần màu đen)

Nhu cầu cho căn hộ (phần màu đen)

Vị trí Thành thị, khu vực trung tâm Ngoại thành Ngoại thành, trung tâm đô thị

Quy mô dự án Vừa - Lớn Lớn Vừa - lớn

Thương hiệu Vinhomes Diamond, Ruby Sapphire, Ruby, Diamond Sapphire, Ruby
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Nhóm I: Vinhomes cao cấp 

Vinhomes xuất phát là thương hiệu BĐS được sử dụng bởi Vingroup (tập đoàn 

mẹ) để thâm nhập thị trường nhà ở cao cấp sau thành công trong mảng BĐS 

thương mại và nghỉ dưỡng. Các dự án cao cấp và hạng sang của VHM hiện được 

chia thành Vinhomes Ruby và Diamond để nắm bắt tốt hơn các đối tượng khách 

hàng cụ thể cũng như tạo sự khác biệt với các sản phẩm Sapphire tầm trung. 

Nhóm sản phẩm này đều có chất lượng xây dựng cao, nội thất cao cấp và các 

tiện nghi tích hợp đầy đủ từ hệ sinh thái của tập đoàn. Các dự án này đều nằm ở 

vị trí đắc địa, dễ dàng tiếp cận phương tiện công cộng có sẵn hoặc đang xây dựng. 

VHM đã hoàn thành năm dự án tại Hà Nội và TP HCM, bao gồm tòa nhà 

Landmark 81 ở TP HCM. 
  

Hình 6: Vinhomes Times City đã bàn gian hoàn toàn với trung 

tâm thương mại và Vinpearl Thuỷ cung bên dưới toà nhà 

Hình 7: Vinhomes Central Park với tòa Landmark 81 và công 

viên trung tâm 

  
   NGUỒN: Internet    NGUỒN: Batdongsan.com 

  

 

Các dự án cao cấp còn hạn chế ở TP HCM  

Dựa trên nghiên cứu thị trường từ CBRE Việt Nam, các căn hộ cao cấp ghi nhận 

tăng trưởng tích cực về khối lượng giao dịch tăng 81% yoy lên 12.381 căn tại Tp. 

HCM trong năm 2018 do các dự án mới được đưa ra thị trường. Trên thực tế tại 

Hà Nội, doanh số của phân khúc này giảm 21% xuống còn 5.608 căn vào năm 

ngoái và chưa bằng một nửa so với Tp. HCM. Điều này là do Tp. HCM có sự đa 

dạng về các ý tưởng phát triển BĐS và tỷ suất đầu tư cao hơn để thu hút nhà đầu 

tư so với thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, trong báo cáo của chúng tôi về triển vọng 

ngành năm 2019, sự khan hiếm quỹ đất và môi trường pháp lý rối ren có thể cản 

trở các dự án mới mở bán ở Tp. HCM và tình hình thậm chí còn khó khăn hơn ở 

các khu vực trung tâm - nơi thường có các dự án cao cấp. Chúng tôi tin rằng Hà 

Nội và các thành phố loại hai có thể là lựa chọn tốt cho các chủ đầu tư BĐS để 

bổ sung quỹ đất và bảo đảm doanh số ký bán trong tương lai. 

VHM hiện có năm dự án cao cấp tại Hà Nội và ba dự án khác tại Tp. HCM dự 

kiến sẽ khởi công và mở bán trong 2019-20. Năm 2018, các dự án của VHM tại 

Tp. HCM tỏ ra khá chậm trong việc xin giấy phép xây dựng, trong khi các dự án 

tại Hà Nội hầu như không gặp khó khăn trong việc mở bán như Ocean Park, 

Smart City và West Point. Điều này có thể sẽ ít gây hưởng lên kế hoạch bán hàng 

của công ty bởi các dự án cao cấp sắp tới của VHM tại Tp. HCM có thể chỉ đóng 

góp 8% trong tổng số GDV theo ước tính của chúng tôi cho nhóm các dự án cao 

cấp của công ty được triển khai trong năm tài chính 2019-20. 

https://static-02.vndirect.com.vn/uploads/prod/Vietnam_Navigating_2019_20190124_.pdf
https://static-02.vndirect.com.vn/uploads/prod/Vietnam_Navigating_2019_20190124_.pdf
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Hình 8: Các dự án cao cấp của Vinhomes 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Giá bán hợp lý và lợi suất hấp dẫn sẽ thúc đẩy doanh số bán 
các dự án cao cấp của Vinhomes  

Là thị trường trọng điểm cho nhóm dự án cao cấp của VHM, khu vực trung tâm 

Hà Nội khá chật chội với khá nhiều tòa nhà mật độ dân cư cao với chất lượng 

kém được xây dựng trong một thập kỷ qua do buông lỏng quy hoạch và dễ dàng 

cấp phép cho các chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm. Dựa vào thiết kế của các dự án 

sắp tới, chúng tôi kỳ vọng VHM sẽ tiếp tục thành công với ý tưởng kiến trúc được 

áp dụng thành công như hai dự án đã hoàn thành ở Tp. HCM nơi có mức độ cạnh 

tranh về chất lượng và thiết kế từ các chủ đầu tư nước ngoài. Trên thực tế, giá 

bán dự kiến của căn hộ cao cấp của VHM trong các dự án sắp tới thấp hơn mức 

trung bình của các căn hộ cao cấp tại Hà Nội (theo CBRE Việt Nam), ngoại trừ 

Vinhomes Gallery do có vị trí trung tâm. Vì vậy, chúng tôi cho rằng với giá bán 

khá hợp lý và chất lượng xây dựng tốt có thể giúp VHM đạt được tốc độ bán hàng 

nhanh chóng khi thị trường Hà Nội chưa có nhiều dự án từ chủ đầu tư nước ngoài. 
  

Hình 9: Giá bán chung cư Vinhomes (triệu đồng/m2) ở mức hợp 

lý dựa trên chất lượng và vị trí đắc địa 

Hình 10: Lợi suất thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong thị 

trường BĐS khu vực  

 

 

ST

T Tên dự án Vị trí

Diện tích 

đất (ha) Sản phẩm

DT sàn 

(nghìn 

m2) Số căn

GDV

(nghìn tỷ)

Tỷ lệ 

hấp thụ Tình trạng dự án

1 Royal City Hà Nội 12,1 Căn hộ cao cấp 520          22           22,4         100% Đã hoàn thành

2 Times City Hà Nội 36,4 Căn hộ cao cấp 1.094       14.587     39,9         100% Đã hoàn thành

3 Gardenia Hà Nội 17,6
Căn hộ cao cấp 

& Biệt thự
326          3.155       12,7         100%

Đã hoàn thành

4 Metropolis Hà Nội 3,5 Căn hộ cao cấp 142          1.893       10,7         100% Đã hoàn thành

5 Green Bay Hà Nội 26,6 Căn hộ cao cấp 291          1.960       15,8         100% Đã hoàn thành

6 The Harmony Hà Nội 97,5
Căn hộ cao cấp 

& Biệt thự
468          4.680       20,3         100%

Đã hoàn thành

7 Sky Lake Hà Nội 2,3 Căn hộ cao cấp 252          1.680       7,9          100%
Dự án đã bàn giao 40% trong 6T2019 và sẽ hoàn thành bàn giao 

trong năm 2019 

8 West Point Hà Nội 2,4 Căn hộ cao cấp 129          1.322       6,1          100% Dự án sẽ bắt đầu bàn giao vào năm 2020

9 Central Park TP HCM 41,6
Căn hộ cao cấp 

& Biệt thự
963          12.382     51,7         100%

Đã hoàn thành

10 Golden River TP HCM 15,8
Căn hộ cao cấp 

& Biệt thự
248          2.815       24,6         100%

Dự án đã hoàn thành xây dựng. Tỷ lệ bàn giao đạt 94% cho đến 

nửa cuối năm 2019 và sẽ hoàn thành trong năm 2019.

11 Galaxy Hà Nội 11,0 Căn hộ cao cấp 632          8.427       32,7         0% Sẽ mở bán lần đầu trong 6T2019

12 Sài Đồng Hà Nội 4,4 Căn hộ cao cấp 129          1.720       4,6          0% Sẽ mở bán lần đầu trong năm 2019

13 Gallery Hà Nội 6,8 Căn hộ cao cấp 408          5.440       26,7         0% Sẽ mở bán lần đầu trong năm 2019

14 Kỳ Hòa TP HCM 6,6
Căn hộ khách 

sạn
129          1.720       6,7          0%

Sẽ mở bán lần đầu trong năm 2019

15 Landmark
TP 

HCM
0,6 Căn hộ dịch vụ            48           640           2,4 0%

Sẽ mở bán lần đầu trong năm 2019

16 Mễ Trì 2 Hà Nội 74,0
Căn hộ cao cấp 

& Biệt thự
          350        1.750          31,7 0%

Sẽ mở bán lần đầu trong năm 2020

17 Cổ Loa Hà Nội 317,3 Biệt thự        2.660        8.867          52,1 0% Sẽ mở bán lần đầu trong năm 2020

18 Leman Golf
TP 

HCM
200,0 Biệt thự golf           138           307           3,2 0%

Sẽ mở bán lần đầu trong năm 2020

(*) Figures are based on our estimate/assumption

Tính đến ngày T6/2019

m

(*) Dựa trên giá chào bán trung bình cho căn hộ cao cấp theo báo cáo Q2/19 CBRE.
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(*) Dựa trên giá chào thuê trung bình tại các dự án Vinhomes đã bàn giao.
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   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, CBRE Vietnam    NGUỒN: Numbeo, Global property guide, Savills, Batdongsan.com.vn 

  

 

Lợi suất cho thuê căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TP HCM vào khoảng 4-5% và tiềm 

năng tăng giá trên 10% giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm nóng thu 

hút đầu tư đầu tư bất động sản trong khu vực. Ngoài ra, các dự án Vinhomes đã 

bàn giao hiện có lợi suất cho thuê cao hơn hầu hết các đối thủ khác trong khu 

vực, theo quan sát của chúng tôi. Điều này cũng giải thích cho việc các dự án cao 

cấp tiêu biểu như Vinhomes Golden River và West Point đều ghi nhận tỷ lệ bán 

hàng cho người nước ngoài gần 30%. Khách hàng nước ngoài có thể ký hợp 

đồng thuê nhà dài hạn trong 30 năm đối với một số dự án đã chạm giới hạn tỷ lệ 

sở hữu nước ngoài. Theo chúng tôi, quỹ đất sẽ rất khan hiếm tại các vị trí trung 

tâm trong trung hạn nên các dự án có vị trí đắc địa ở Hà Nội và TP HCM sẽ hưởng 

lợi suất cho thuê cũng như giá trị cao hơn và có thể tiếp tục thu hút các nhà đầu 

tư nước ngoài đến với các dự án cao cấp của VHM ở Tp. HCM và Hà Nội trong 

dài hạn.  

Doanh số ký bán phân khúc cao cấp sẽ gia tăng tại Hà Nội  

Năm 2019, VHM lên kế hoạch mở bán ba dự án cao cấp Vinhomes tại Hà Nội với 

tổng diện thực bán 1,2 triệu m2 và hai dự án tại TP HCM với tổng diện tích thực 

bán 177.000 m2, bao gồm 15.500 và 2.360 căn hộ lần lượt ở hai thành phố. Các 

dự án Gallery, Galaxy, Mễ Trì 2 và Cổ Loa chiếm 89% tổng giá trị các dự án trong 

nhóm dự án cao cấp do quy mô lớn và giá bán vượt trội nhờ có vị trí tốt. Giá bán 

của ước tính của chúng tôi cho các dự án sẽ trong khoản 40-70 triệu đồng/m2 

cho các căn hộ với mức giá cao nhất thuộc dự án Gallery tại trung tâm Hà Nội. 

Doanh số ký bán biệt thự/nhà phố Vinhomes năm nay sẽ chủ yếu đến từ dự án 

Cổ Loa với giá bán ước tính 18 triệu đồng/m2 và nằm ở khu vực ngoại thành cách 

trung tâm Hà Nội 15 km về phía Bắc. 

Theo dự báo của chúng tôi dựa trên thời gian thực hiện và tỷ lệ hấp thụ của từng 

dự án, VHM có khoảng 3.914 căn hộ và một vài biệt thự được bán trong năm 

2019 với sự đóng góp lớn từ các dự án Hà Nội. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ hấp thụ 

của các căn hộ cao cấp VHM sẽ ở mức cao nhờ sự tối ưu hóa giữa giá bán, chất 

lượng và vị trí, dẫn đến doanh số ký bán trong 2020-21 có thể lên đến 16.200 tỷ 

đồng. Các dự án cao cấp của Vinhomes có thể chiếm đến 80-90% khối lượng 

giao dịch căn hộ cao cấp ở Hà Nội dựa trên dự báo của CBRE cho năm 2019-21. 

Chúng tôi cho rằng VHM có thể dễ dàng có được kết quả bán hàng tốt như tại 

TP. HCM để vượt các đối thủ trong nước và tăng trưởng thị phần tại Hà Nội - nơi 

có mức độ cạnh tranh từ chủ đầu tư nước ngoài thấp hơn so với TP. HCM. Doanh 

số ký bán kỳ vọng có thể cải thiện mạnh mẽ trong 2020-21 nhờ mở bán các dự 

án quy mô lớn như Cổ Loa và Leman Golf với đóng góp gia tăng từ bất động sản 

liền thổ. 

   
 

Hình 11: Doanh số ký bán phân khúc cao cấp của Vinhomes  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

  

2018A 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Khối lượng ký bán theo sản phẩn (căn)

Chung cư 1.761          3.914          4.573          4.573          3.885          3.442          

Biệt thự/Nhà phố 1.202          36               1.915          1.915          1.915          1.915          

Tổng cộng 2.963          3.950          6.488          6.488          5.800          5.358          

Khối lượng ký bán theo vị trí (căn)

TP HCM 331             664             664             664             320             49               

Hà Nội 1.430          3.250          3.909          3.909          3.565          3.393          

Tổng cộng 1.761          3.914          4.573          4.573          3.885          3.442          

Giá trị ký bán (tỷ đồng)

Chung cư 8.077          14.789        16.461        16.954        15.095        13.932        

Biệt thự/Nhà phố 6.972          1.435          12.023        12.384        12.756        13.138        

Tổng cộng 15.049        16.224        28.484        29.339        27.851        27.071        
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Nhóm II: Đẩy mạnh phân khúc trung cấp  

Chung cư phân khúc trung cấp và thị trường nhà ở  

Chúng tôi cho rằng phân khúc bất động sản nhà ở tầm trung của Việt Nam sẽ tiếp 

tục dẫn dắt tăng trưởng khối lượng trong trung và dài hạn nhờ nhu cầu mạnh mẽ 

về nhà ở tại Hà Nội và TP. HCM. Thu nhập cao hơn của người mua và khả năng 

tiếp cận tốt các khoản vay mua nhà tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua nhà với giá 

mỗi căn không quá 3 tỷ đồng và thúc đẩy tăng trưởng lượng giao dịch các căn hộ 

tầm trung (với giá bán trong khoảng 1.000-2.000 USD/m2). Khối lượng giao dịch 

của phân khúc này ghi nhận tăng trưởng kép 44% trong giai đoạn 2012-18 trong 

khi các phân khúc khác đều có mức giảm. Theo chúng tôi, tăng trưởng dân số và 

đô thị hóa bùng phát tại TP. HCM và Hà Nội sẽ củng cố mạnh mẽ doanh số bán 

chung cư tầm trung nếu lãi vay mua nhà và giá bán chung cư vẫn ở mức hợp lý. 

Để nắm bắt xu hướng tăng trưởng bền vững từ nhu cầu nhà ở, thương hiệu căn 

hộ Vinhomes Sapphire đã được ra mắt vào cuối năm 2018 với mục đích tham gia 

sâu vào phân khúc tầm trung nơi có phần lớn khối lượng giao dịch toàn thị trường. 

Trong khi đó, các sản phẩm của Vinhomes Ruby & Diamond nhắm đến người 

mua nhà phân khúc cao cấp và sang trọng hơn. Các dự án trung cấp này nằm ở 

khu vực ngoại thành cách trung tâm thành phố khoảng 10km, nhưng vẫn gần với 

cơ sở hạ tầng có sẵn hoặc đang phát triển để tiếp cận với khu vực trung tâm. 

Theo chúng tôi, các địa điểm ngoại thành có chi phí đất rẻ hơn phần nào giúp 

VHM duy trì giá bán chung cư ở mức quanh 2 tỷ đồng/căn, phù hợp với hầu hết 

người mua trong phân khúc tầm trung và đảm bảo tính thanh khoản sản phẩm. 

Các dự án này đều có quy mô của một đô thị hoàn chỉnh và phù hợp với xu hướng 

giãn dân ra khỏi trung tâm thành phố của Chính phủ giúp giảm áp lực lên cơ sở 

hạ tầng công cộng nội đô. Ngoài ra, VHM được hổ trợ từ các tiện ích trong hệ 

sinh thái Vingroup giúp đẫy nhanh tốc độ lập thị và hình thành cộng đồng dân cư 

biệt lập cách xa khu vực trung tâm. 
 

Hình 12: VHM cộng hưởng giá trị từ hệ sinh thái Vingroup  

 

   NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Biên lợi nhuận ấn tượng cho dự án trung cấp quy mô lớn  

Hiện công ty có sáu dự án trung cấp trong kế hoạch triễn khai với hai dự án đầu 

tiên được mở bán vào cuối năm 2018. Các dự án này không chỉ tập trung vào các 

căn hộ tầm trung với diện tích 30-80 m2 mà còn bao gồm cả bất động sản liền 

thổ. Giá bán mục tiêu của dự án vào khoảng 28-35 triệu/m2 cho chung cư, thấp 

hơn nhiều so với các sản phẩm Vinhomes cao cấp thường được có giá trên 40 

triệu đồng/m2. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy một số phân khu cao tầng nằm 

trong các dự án này có thể được nâng cấp lên tiêu chuẩn bàn giao Ruby hoặc 

Diamond với giá bán cao hơn nếu chủ đầu tư thấy nhu cầu đủ lớn cho các sản 

phẩm cao cấp hơn. Điều này có thể gây ra sự khác biệt giữa giá bán thực tế và 

dự báo của chúng tôi nhưng sẽ theo hướng tích cực và ở quy mô không quá lớn. 

VHM đạt mục tiêu về biên lợi nhuận gộp 35-40% cho các sản phẩm căn hộ trong 

giai đoạn 2019-25 bao gồm cả phân khúc cao cấp, cao hơn một nửa so với các 

dự án tương tự trong cùng phân khúc tầm trung. Điều này có thể là do: 1) chi phí 

xây dựng chung cư thấp hơn do giảm số tầng hầm đỗ xe hoặc xây dựng riêng 
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các nhà đỗ xe thấp tầng giúp cắt giảm 2-3% chi phí xây dựng (các tòa nhà thông 

thường có hai hoặc ba tầng hầm); 2) chi phí đất rẻ hơn ở các vị trí có mật độ dân 

cư hiện hữu thấp và cơ sở hạ tầng kém phát triển; và 3) thương hiệu mạnh và sự 

cộng hưởng tốt với hệ sinh thái Vingroup khiến ban lãnh đạo tin rằng các dự án 

xứng đáng với giá bán cao hơn. 
  

Hình 13: Vinhomes Sapphire có thể đạt biên lợi nhuận khá tốt so 

với dự án cùng phân khúc 

Hình 14: Mặt bằng điển hình của Vinhomes Sapphire với nhà đỗ 

xe nằm ngoài ra các tòa chung cư  

 

 

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

  

Tiên phong trong hỗ trợ tài chính cho khách hàng  

Vinhomes đã duy trì mối quan hệ đối tác khá tốt với Techcombank (TCB VN,Mua-

27.400VND) nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho cả người mua lẫn nhu cầu vốn 

từ dự án của VHM. Người mua chung cư thuộc các dự án này được cung cấp 

các gói vay mua nhà độc quyền với kỳ hạn lên đến 35 năm, dài hơn 10-15 năm 

so với phần lớn các ngân hàng khác. Với thời hạn dài hơn, các khoản thanh toán 

vay mua nhà hàng tháng sẽ được chia nhỏ hơn nhằm giảm bớt gánh nặng lên 

thu nhập người mua. Chúng tôi giả định khả năng chi trả tương tự như trong báo 

cáo ngành và khoản thanh toán vay mua nhà hàng tháng cho căn hộ Sapphire 

hai phòng ngủ (kích thước mỗi căn trung bình là 60 m2) sẽ chiếm 34% thu nhập 

hộ gia đình hàng tháng của người mua, thấp hơn mức chi trả trung bình của người 

mua chung cư tầm trung ở cả hai thành phố. Điều này khiến Vinhomes Sapphire 

trở thành một lựa chọn hợp lý hơn cho người mua có thu nhập trung bình, đồng 

thời thu hẹp khoảng cách giữa chi trả tiền thuê nhà hàng tháng và trả khoản vay 

mua nhà như trong mô phỏng của chúng tôi dưới đây. Tuy nhiên, yếu tố còn hạn 

chế ở Hà Nội, nơi có giá thuê thấp do nhu cầu thuê căn hộ còn kém do việc ưu 

tiên nhiều hơn trong việc sở hữu BĐS liền thổ tại đây. Theo chúng tôi, các sản 

phẩm căn hộ được thiết kế phù hợp và chiến lược xây dựng thương hiệu tốt để 

góp phần thuyết phục người mua và tạo lập nhu cầu thị trường vì khu vực này có 

mức độ cạnh tranh thấp từ đối thủ cùng phân khúc so với miền Nam. 
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Hình 15: Căn hộ 2 phòng ngủ của mỗi dự án có kích thước nhỏ 

gọn phù hợp hơn với khả năng chi trả của người mua 

Hình 16: Chi phí thuê căn hộ và thanh toán vay mua căn hộ 

Sapphire (USD/căn hộ 2 phòng ngủ) tại T6/19 

 
 

   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND RESEARCH, Batdongsan.com.vn 

  

Tiến độ mở bán tốt ở Hà Nội nhưng chậm ở TP. HCM  

Tính đến Q1/2019, hai trong số sáu dự án trung cấp của VHM trong kế hoạch 

hiện tại đã mở bán thành công. Ocean Park và Smart City (Sportia) là hai dự án 

đầu tiên được mở bán ở phía Đông và Tây Hà Nội cuối năm 2018. Tại TP. HCM, 

quy trình phê duyệt chậm hơn khiến các dự án mở bán muộn hơn miền Bắc. Sau 

khi bị trì hoãn từ lần mở bán dự kiến đầu tiên vào cuối năm 2018, Grand Park đã 

chính thức mở bán vào tháng 7/2019, trong khi Tây Tăng Long và Củ Chi sẽ được 

giới thiệu ra thị trường vào năm 2020-24 và Củ Chi sẽ là dự án phân khúc trung 

cấp lớn nhất được VHM đầu tư theo quan sát của chúng tôi với tầm nhìn vào 

dòng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng lớn đổ vào phía Tây TP. HCM. Việc xây dựng các 

đại dự án này sẽ được triển khai dần (mỗi giai đoạn có khoảng 15 tòa nhà) để 

lượng vốn đầu tư ban đầu. Theo chúng tôi, điều này cũng sẽ có lợi cho VHM do 

sẽ có nhiều thời gian để điều chỉnh giá bán và khối lượng dựa trên quan sát tỷ lệ 

hấp thụ thực tế của thị trường, đặc biệt là do lãi suất vay mua nhà và nguồn cung 

chung của thị trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán hàng từng 

thời điểm. 
 

Hình 17: Tóm tắt các dự án phân khúc trung cấp của Vinhomes 

 

   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

  

Chúng tôi kỳ vọng các dự án trung cấp sẽ không gây áp lực 
lên thị trường  

Theo báo cáo của chúng tôi, nhu cầu tại TP HCM và Hà Nội ít nhất lên đến 50.000 

đơn vị nhà ở mỗi năm và hầu hết trong số này hướng đến sản phẩm chung cư vì 

đơn giá bán tương đối thấp hơn các loại hình nhà ở khác. Kế hoạch mở bán 

Vinhomes Sapphire cho 2019 sẽ là khoảng 25.000 căn hộ tại TP HCM từ dự án 
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Thanh toán vay mua nhà hàng tháng cho căn hộ Sapphire

STT Tên dự án Vị trí

Diện tích 

đất (ha)

Sản 

phẩm

DT sàn 

(nghìn 

m2) Số căn*

GDV*

(nghìn tỷ)

Tỷ lệ 

hấp thụ Tình trạng dự án

Chung cư 3.207       53.457   80.817      29%

Biệt thự 829          2.395     23.404      100%

Chung cư 3.197       53.288   74.896      8%

Biệt thự 25           73         2.193       0%

Chung cư 2.592       43.500   74.774      39%

Biệt thự 745          1.600     18.603      0%

Biệt thự 891          2.546     16.181      0%

Chung cư 219          3.650     5.966       0%

5 Tây Tăng Long Q9 - TP HCM 129,3     Chung cư 569          9.483     25.833      0%
Vẫn đang giải tỏa đất và chờ phê duyệt để mở bán dự kiến vào năm 

2020. 

Biệt thự 2.163       6.476     75.216      0%

Chung cư 7.525       125.400 298.539    0%

(*) Dựa trên dự phóng của chúng tôi

Hóc Môn

- TP HCM
Củ Chi6

Vẫn đang giải tỏa đất và chờ phê duyệt để mở bán dự kiến vào năm 

2021. 
923,8     

Sẽ mở bán vào năm 2020 vì vẫn đang chờ phê duyệt cuối cùng cho 

giấy phép trước khi xây dựng móng.

Phần móng đã hoàn thiện cho 16 tòa đầu tiên và một số đã chuyển 

sang xây phần thân. Toàn bộ các căn thấp tầng và xấp xỉ 4.100 căn 

đã được bán cho nhà đầu tư thứ cấp trong Q2/2019.

Phần móng đã hoàn thiện cho 8 tòa đầu tiên trong 6T2019. Phần 

thấp tần sẽ mở bán vào năm 2020. 2.700 căn đã bán cho các nhà 

đầu tư thứ cấp trong Q2/2019 theo chiến lược bán buôn. 

Mở bán vào tháng 7/2019 với 10.000 căn bán cho người mua và 

6.900 căn bán cho nhà đầu tư thứ cấp. Phần thấp tầng sẽ mở bán 

vào nửa cuối năm 2019. 
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Grand Park trước khi có thêm nguồn cung từ Tây Tăng Long vào năm 2020 và 

Củ Chi năm 2024. Tuy nhiên, do quá trình xin cấp phép của dự án khá mất thời 

gian như đã đề cập trong Báo cáo ngành, chúng tôi dự báo thận trọng hơn đối 

với doanh số ký bán chung cư Sapphire tại TP HCM (không bao gồm doanh số 

bán buôn) ở mức xấp xỉ 13.542 căn cho 2019 và 12.887 căn trong năm 2020-22 

từ dự án Grand Park và Tây Tăng Long. 

Tại Hà Nội, Ocean Park và Smart City có vị trí thuận lợi hơn so với Grand Park 

do cơ sở hạ tầng giữa dự án và trung tâm TP.HCM (Vành đai 3) vẫn đang được 

xây dựng khi mà hạ tầng kết nối với trung tâm thành phố Hà Nội đã được thiết 

lập. Cùng với quy trình pháp lý tương đối nhanh hơn giúp cho doanh số ký bán 

tại thủ đô có thẻe vượt xa TP HCM. Chúng tôi kỳ vọng VHM sẽ tiếp tục có kết quả 

ký bán khả quan tại Ocean Park và Smart City sau đợt mở bán vào cuối năm 

2018 và sẽ đạt số lượng căn hộ Sapphire ký bán ở mức 16.502 trong 2019. 
 

Hình 18: Doanh số ký bán phân khúc trung cấp của Vinhomes  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Vì sức mua các sản phẩm liền thổ còn rất lớn ở khu vực đô thị nên các sản phẩm 

biệt thự và nhà phố tại khu vực được quy hoạch tốt với nhiều tiện ích tích hợp 

như các dự án trung cấp của VHM sẽ vẫn đạt được mức hấp thụ tốt từ thị trường. 

Chúng tôi dự báo VHM có doanh số ký bán lẻ đạt 867 căn thấp tầng trong năm 

2019 và ghi nhập doanh thu ký bán đạt 12.100 tỷ đồng. Nhìn chung, VHM sẽ ghi 

nhận tổng giá trị hợp đồng bán lẻ đạt 67.200 tỷ đồng trong năm 2019 từ Ocean 

Park, Smart City và Grand Park. Chúng tôi cũng cho rằng giá bán sơ cấp của các 

dự án Sapphire sẽ có mức tăng trưởng kép 3% để phản ánh nhu cầu mạnh mẽ 

đối với sản phẩm tầm trung ở cả hai thành phố cũng như việc dần hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng và tiện ích trong khu vực dự án. 

Nhóm III: Dự án Vinhomes tại các đô thị thứ cấp 

Kế hoạch triển khai khổng lồ cho tăng trưởng doanh số dài 
hạn  

Theo kế hoạch kinh doanh của VHM, sẽ có chín dự án tại bảy thành phố thứ cấp 

đang được chuẩn bị hoặc đang triển khai trong giai đoạn 2019-20. Năm dự án 

trong số đó đã bắt đầu và mở bán tính đến cuối 2018 với tổng diện tích thực bán 

dự ước tính là 3 triệu m2. Vinhomes Dragon Bay là dự án đã hoàn thiện duy nhất 

với việc tốc độ ký bán toàn bộ trong ba tháng đầu tiên sau mở bán. Mặc dù dự án 

nhắm vào thị trường tỉnh lẻ nhưng vẫn cung cấp các sản phẩm giống như thị 

trường truyền thống với giá thấp hơn do chi phí đất rẻ hơn. Người mua nhà tại 

các địa phương này cũng ưa thích loại hình BĐS liền thổ hơn với khả năng giữ 

hoặc tăng giá tốt nên sản phẩm của VHM tại các thị trường này thường là biệt 

thự, nhà phố, hoặc biệt thự nghỉ dưỡng để phục vụ lượng lớn nhu cầu của người 

mua để ở và cả nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ cho thuê. 

2018A 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Khối lượng ký bán theo sản phẩn (căn)

Chung cư 9.249            30.044          28.328          28.328          18.446          17.348          

Biệt thự/Nhà phố -               867              1.360            2.463            2.264            1.668            

Tổng cộng 9.249            30.911          29.689          30.791          20.710          19.016          

Giá trị ký bán theo sản phẩm (tỷ đồng)

Chung cư 12.635          55.054          54.718          56.360          35.990          34.545          

Biệt thự/Nhà phố -               12.126          13.827          26.987          25.083          17.450          

Tổng cộng 12.635          67.180          68.545          83.347          61.073          51.995          
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Hình 19: Các dự án Vinhomes ở đô thị thứ cấp 

 

   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Vinhomes Long Beach (Cần Giờ) và Vinhomes Green (Hạ Long) là hai dự án lớn 

nhất được thiết kế riêng để thúc đẩy du lịch và cơ sở hạ tầng. Cả hai dự án đều 

nằm gần các dự án sân bay mới nhằm tăng lưu lượng khách nước ngoài đến các 

điểm nóng du lịch tại địa phương và từ các đường cao tốc mới để kết nối các 

thành phố lớn (TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng). Theo chúng tôi, các dự án cũng 

được hưởng tiện ích giải trí của Vinpearl (Chưa niêm yết) để nắm bắt xung hướng 

nhu cầu cho BĐS nghỉ dưỡng từ những người tìm kiếm ngôi nhà thứ hai chỉ cách 

TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng 1,5 giờ lái xe. Tổng giá trị phát triển ước tính của 

chúng tôi cho hai dự án này có thể lên đến 1.914 tỷ đồng (~82,5 tỷ USD) nhưng 

các giai đoạn của dự án được trải khá dài trong 10 - 15 năm nên có thể dẫn đến 

chênh lệch với giá trị thực tế khi bắt đầu xây dựng hoặc trong quá trình xây dựng. 

Tuy nhiên, việc phát triển khu đô thị nghỉ dưỡng với quy mô như vậy chưa từng 

có ở Việt Nam và ý tưởng về ngôi nhà thứ hai để thư giãn vào cuối tuần vẫn còn 

khá lạ lẫm với phần lớn người mua khi phần đông vẫn đang cố gắng cho mục tiêu 

mua căn nhà đầu tiên. Điều này dẫn đến việc khó có thể đánh giá nhu cầu thực 

tế vốn là động lực duy nhất phù hợp và bền vững để đảm bảo tính thanh khoản 

dự án trong dài hạn. 

Được hỗ trợ tốt để chinh phục thị trường đô thị thứ cấp  

Bên cạnh việc đặt cược vào xu hướng bùng nổ du lịch hay hoạt động công nghiệp 

hay logistics, các dự án này đòi hỏi nhiều hơn để có thể thiết lập cộng đồng đô 

thị mới. Vì vậy, các tiện ích công cộng sẵn sàng hoạt động là điều cần thiết để thu 

hút dân cư vào các khu đô thị mới. Các tiện ích cơ bản như giáo dục, chăm sóc 

sức khỏe và cửa hàng bán lẻ phải có sẵn trước khi người mua quyết định chuyển 

đến. Thông thường, các tiện ích này cần một hoặc hai năm để hoàn thiện và đi 

vào hoạt động hoàn toàn nếu giao lại cho các đơn vị phát triển/vận hành thuê 

ngoài cho các tiện ích trên (chủ yếu là chăm sóc sức khỏe và giáo dục). Tuy nhiên, 

với sự cộng hưởng từ hệ sinh thái Vingroup, việc hoàn thiện các tiện ích đã tính 

trước và có thể chỉ mất chưa đến 12 tháng để hoàn thành giúp hút dân cư vào ở. 

Ngoài ra, các đô thị thứ cấp hoặc khu vực nông thôn có vẻ kém hấp dẫn hơn đối 

với phần lớn các nhà đầu tư/vận hành BĐS thương mại vì chi tiêu của địa phương 

còn hạn chế cho các dịch vụ trên và dẫn đến lợi suất ước tính kém hấp dẫn cho 

các nhà đầu tư hoặc mất nhiều thời gian hơn để thuyết phục họ về tính khả thi 

của các khoản đầu tư vào tiện ích. 

Các đại dự án đang được chuẩn bị mở bán  

VHM đã có năm dự án được mở bán tại các đô thị thứ cấp bao gồm Dragon Bay, 

Imperia, Star City, New Center và Marina trong năm 2016-18, ở khu vực miền 

Bắc. Không có dự án mới mở bán trong 2019, chúng tôi kỳ vọng VHM sẽ ghi nhận 

giá trị hợp đồng ký bán 9.400 tỷ đồng từ việc bán 1.044 căn biệt thự và 1.332 căn 

hộ trong năm 2019, chủ yếu đến từ doanh số ký bán của Star City, và Marina. 

Chúng tôi kỳ vọng Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng) sẽ được mở bán trong năm 

STT Tên dự án Vị trí

Diện tích 

đất (ha) Sản phẩm

DT sàn 

(nghìn m2) Số căn*

GDV*

(nghìn tỷ)

Tỷ lệ 

hấp thụ Tình trạng dự án

1 Dragon Bay Hạ Long 20,6       Biệt thự & Nhà phố 124           376           3,1         100% Đã hoàn thành

2 Imperia Hải Phòng 78,5       Biệt thự & Nhà phố 556           4.633        11,4       100%
Đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 96% dự án cho 

người mua. Phần còn lại sẽ được bàn giao trong nửa cuối 

3 Marina Hải Phòng 49,8       Biệt thự & Nhà phố 588           1.153        7,3         50%
Mở bán vào tháng 11/2018. Phần đầu sẽ được bàn giao 

vào nửa cuối năm 2019.

4 New Centre Hà Tĩnh 2,0         Căn hộ cao cấp 567           4.773        6,6         50%
Mở bán vào Q3/2018. Phần móng đã hoàn thiện và đang 

xây phần thân. Dự kiến bàn giao trong năm 2019. 

Chung cư 488           6.507        10,0       0% Sẽ mở bán lần đầu vào năm 2020

Biệt thự 748           1.870        11,9       81% 318 căn sẽ được bàn giao cho người mua trong 6T2019.

6 Long Beach Cần Giờ 2.865,6   Biệt thự & Nhà phố 15.618      15.168      647,3      0%
Đang trong quá trình cấp phép quyền SD đất và dự kiến 

mở bán vào năm 2020.

7 Dream City Hưng Yên 405,0     Biệt thự & Nhà phố 3.764        67.790      174,3      0% Sẽ mở bán lần đầu vào năm 2021

8 Lang Van Đà Nẵng 1.067,9   Biệt thự & resort 1.264        6.320        18,4       0% Sẽ mở bán lần đầu vào năm 2020

9 Vu Yen Hải Phòng 868,5     Biệt thự sân golf 1.297        3.243        23,5       0% Sẽ mở bán lần đầu vào năm 2020

10 Green Hạ Long 7.946,6   
Căn hộ cao cấp & 

Biệt thự
29.675      75.455      1.266,9   0%

Đang trong quá trình cấp phép quyền SD đất và dự kiến 

mở bán vào năm 2022. 

(*) Dựa trên dự phóng của chúng tôi

Tính đến ngày T6/2019

1.475,0   Thanh HóaStar City5
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2020 với tổng diện tích thực bán 1,3 triệu m2 cung cấp ra thị trường. Các sản 

phẩm chính bao gồm biệt thự và nhà phố vì tính thanh khoản cao phù hợp nhất 

với nhu cầu thị trường tăng nhanh. Trong năm 2020-21, Vũ Yên, Dream City và 

Làng Vân sẽ có khả năng được mở bán trước do quy mô nhỏ hơn so với Green 

Hạ Long và Long Beach. Doanh số ký bán bổ sung từ các dự án này có thể giúp 

giá trị hợp đồng tăng 85,6% yoy cho năm 2020 đạt 20.800 tỷ đồng theo dự báo 

của chúng tôi. Doanh số ký bán nhóm dự án này có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh 

ở mức 56,6%/năm trong giai đoạn 2020-23 nhờ mở bán Green Hạ Long và Long 

Beach. 

  
 

Hình 20: Dự báo doanh số ký bán của Vinhomes tại các thị trường cấp thấp  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Tăng trưởng doanh số ký bán khá bền vững trong 
giai đoạn 2019-21  

Năm 2019, chúng tôi cho rằng VHM sẽ có doanh số ký bán từ 15 dự án với đầy 

đủ các loại hình sản phẩm và với giá trị ký bán có thể đạt 92.800 tỷ đồng, tăng 

134,1% yoy. Dựa trên kế hoạch mở bán của các dự án, chúng tôi kỳ vọng doanh 

số ký bán của VHM sẽ đạt tăng trưởng kép 64,9% trong giai đoạn 2018-21 được 

hỗ trợ bởi nhu cầu nhà ở mạnh mẽ tại các thị trường do thiếu nguồn cung. Các 

dự án trung cấp cỡ lớn có thể dẫn đầu về doanh số ký bán trong năm 2019-20 

trong khi các dại dự án tại đô thị thứ cấp đang trong giai đoạn chuẩn bị để mở 

bán các và sẽ bắt đầu đóng góp vào giá trị bán hàng từ năm 2021. Từ năm 2021 

trở đi, các dự án tại đô thị thứ cấp sẽ dẫn dắt tăng trưởng doanh số của VHM khi 

công ty bắt đầu khởi động đại dự án này với lượng vốn đầu tư ban đầu khá lớn 

cho cơ sở hạ tầng cơ bản. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng doanh thu ký bán 

2019-21 sẽ bền vững do sức mua tốt nhìn từ nhu cầu nhà ở thực tế tại các thành 

phố lớn và dòng vốn đầu tư vào các khu đô thị mới gần Hà Nội và TP HCM như 

Long Beach và Green Hạ Long. Bằng cách đa dạng hóa các thị trường khác nhau, 

VHM cũng giảm thiểu rủi ro từ thay đổi môi trường pháp lý hoặc thanh khoản riêng 

biệt của từng thị trường đối với bất loại hình sản phẩm. 
  

Hình 21: Xu hướng giá trị ký bán theo phân khúc (nghìn tỷ VND) Hình 22: Cơ cấu doanh số ký bán theo phân khúc sản phẩm  

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

  

 

2018A 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Khối lượng ký bán theo sản phẩn (căn)

Chung cư 1.332            1.332            2.959            21.210          20.745          20.745          

Biệt thự/Nhà phố 2.131            1.044            2.636            5.089            6.240            12.678          

Tổng cộng 3.463            2.376            5.595            26.299          26.985          33.424          

Giá trị ký bán theo sản phẩm (tỷ đồng)

Chung cư 1.778            1.832            4.379            33.437          33.750          34.763          

Biệt thự/Nhà phố 10.171          7.529            14.611          31.602          39.832          120.631        

Tổng cộng 11.949          9.361            18.990          65.038          73.582          155.394        

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Chiến lược bán buôn thúc đẩy dòng tiền và hiện thực 
hoá lợi nhuận từ quỹ đất  

VHM triển khai chiến lược bán buôn cho hầu hết các đại dự án, bắt đầu với toàn 

bộ phân khu thấp tầng của Ocean Park (1.734 căn) được ghi nhận và bàn giao 

cho một chủ đầu tư khác trong Q2/2019. Giao dịch này mang lại 15.100 tỷ đồng 

doanh thu khi VHM bàn giao các lô đất trên (~34,6ha) với cơ sở hạ tầng cơ bản 

đã hoàn thiện. Ban lãnh đạo cho rằng phương thức bán hàng mới có thể giúp 

VHM đẫy nhanh dòng tiền dự án tương lai trong khi tập trung nhiều hơn vào quy 

hoạch tổng thể, cơ sở hạ tầng và tiện nghi xây dựng. Doanh nghiệp cũng ước 

tính biên lợi nhuận gộp ở mức 50-60% đối với các giao dịch trên và lợi nhuận đạt 

được gần sát với lãi tạo từ việc phát triển các phần này của dự án. Năm 2019, 

bên cạnh việc chuyển nhượng phân khu phần thấp tầng của Ocean Park, VHM 

cũng công bố kế hoạch chuyển nhượng các phân khu tại Grand Park và Smart 

City (chi tiết bên dưới). Chúng tôi ước tính tổng doanh thu bán buôn ước tính từ 

ba dự đạt 26.600 tỷ đồng trong năm 2019 và 5.500 tỷ đồng trong năm 2020. 
 

Hình 23: Chi tiết các giao dịch bán buôn  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Với kế hoạch bán buôn như trên, VHM đang cố gắng đẩy nhanh dòng tiền nhưng 

không ảnh hưởng lớn đến ước tính lợi nhuận ban đầu từ dự án. Khối lượng và 

loại sản phẩm bán buôn có thể thay đổi giữa các dự án cũng như biến số từ việc 

chủ đầu tư mới có sử dụng thương hiệu Vinhomes hoặc cùng hợp tác phát triển 

hay không. Do đó, việc lượng hoá các giao dịch tương tự trong tương lai là khó 

khả thi. Do vậy, chúng tôi vẫn duy trì dự báo doanh số ký bán cho hoạt động bán 

lẻ và chỉ điều chỉnh khi thông tin cụ thể chính thức của mỗi giao dịch bán buôn 

được VHM công bố. Mặc khác, chúng tôi cũng đã phản ánh việc chuyển nhượng 

dự án Mê Linh vào lợi nhuận dự phóng năm 2019. 

Mức giá cho thuê văn phòng có thể gia tăng 

VHM cũng có các hoạt động cho thuê văn phòng dưới thương hiệu Vinoffice và 

chịu trách nhiệm quản lý các toà nhà hoặc sàn văn phòng bên trong các dự án 

Vingroup hiện hữu và đang xây dựng. Công ty đang quản lý gần 98.000 m2 sàn 

văn phòng hạng A tại Vincom Đồng Khởi (TP HCM) và Vinhomes Times City (Hà 

Nội). Tỷ lệ lấp đầy của các trung tâm này là 95% trong năm 2018 do nguồn cung 

mới gia nhập thị trường còn hạn chế ở cả hai thành phố. Tổng thu nhập hoạt động 

thuần từ cả hai trung tâm văn phòng đạt 697 tỷ đồng trong năm 2018 với lợi suất 

cho thuê đạt 42%. Từ năm 2019 trở đi, tổng diện tích sàn cho thuê của VHM sẽ 

được bổ sung thêm sau khi hoàn thành các cấu phần thương mại bên trong một 

số dự án tại trung tâm thành phố như Landmark 81, Kỳ Hòa và Gallery. Chúng tôi 

kỳ vọng VHM có thể thêm 491.180 m2 vào công suất cho thuê, và tăng gần 7 lần 

hiện tại vào năm 2022 sau khi hoàn thành tất cả các dự án liên quan. 

Dự án Loại hình

Thời gian 

thực hiện

Diện tích đất 

(ha) Số căn

Doanh thu dự 

kiến (tỷ đồng)

Thấp tầng Q2/2019 34,6               2.395              23.404            

Cao tầng 6T cuối 2019 N/A 4.100              3.268              

Smart City Cao tầng 6T cuối 2019 N/A 2.700              2.152              

Grand Park Cao tầng 2020 N/A 6.900              5.500              

Ocean Park
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Hình 24: Hiệu suất của văn phòng TP HCM Hình 25: Hiệu suất của văn phòng Hà Nội  

  

   NGUỒN: CBRE    NGUỒN: CBRE 

  

Do sự khan hiếm quỹ đất tại các khu vực trung tâm và dòng vốn đầu tư lớn đổ 

vào phân khúc nhà ở trong 5 năm qua nên công suất cho thuê văn phòng chỉ tăng 

16% tại TP HCM và 5% tại Hà Nội (theo CBRE) trong giai đoạn này. Tỷ lệ trống 

hạng A & B thường duy trì ở mức rất thấp, khiến giá thuê tăng thêm 15,8% đối 

với hạng A và 10,8% đối với hạng B trong năm 2018. Trong bối cảnh nền kinh tế 

mới nổi đang thu hút đầu tư nước ngoài, nhu cầu thuê văn phòng đã vượt sự phát 

triển tòa nhà mới và dẫn đến những thay đổi cơ bản của phân khúc trong trung 

và dài hạn. Trong năm 2019-20, CBRE ước tính công suất cho thuê tại Hà Nội và 

TP HCM sẽ chỉ tăng thêm 7-10% với tỷ lệ trống thấp (dưới 10%) ở hai thành phố 

do tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ tiếp tục trong dài hạn. Chúng tôi cho rằng 

tăng trưởng tỷ lệ cho thuê duy trì ở mức 10% mỗi năm và vẫn là động lực doanh 

thu duy nhất cho Vinoffice trong giai đoạn 2019-20 do không có dự án mới hoàn 

thành trong năm 2021-22. Lợi suất cho thuê có thể tăng nhẹ 1-2% trong giai đoạn 

này, tuy nhiên có thể giảm xuống 9% vào năm 2021 khi các trung tâm Vinoffice 

mới đi vào hoạt động. Theo chúng tôi, lợi suất có thể phục hồi và tăng vọt lên 27% 

trong năm tiếp theo vì các trung tâm Vinoffice mới sẽ được lấp đầy toàn bộ trong 

vòng 24 tháng. 

 

Tình hình tài chính 

Lợi nhuận tăng mạnh trong năm đầu được niêm yết  

Kết thúc năm 2018, VHM có kết quả tích cực từ bàn giao bất động sản với tổng 

giá trị ghi nhận tăng mạnh 146% từ năm 2017 lên 74.400 tỷ đồng. Đóng góp chủ 

yếu đến từ các dự án đã hoàn thành mở bán trong năm 2016-17 như Golden 

River, Central Park, Harmony, Metropolis, Green Bay và Imperia. Tuy nhiên, tổng 

doanh thu năm 2018 chỉ đạt 38.800 tỷ đồng, không bao gồm doanh thu từ 

Vinhomes Harmony, Imperia, Sky Lake và Golden River do tuân thủ chuẩn mực 

kế toán cho các dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Trên thực tế, việc 

không ghi nhận đóng góp của các hợp đồng BCC vào doanh thu đã được bù đắp 

bằng doanh thu tài chính 9.500 tỷ đồng từ lợi nhuận chia sẻ của các hợp đồng 

BCC trong năm 2018. 

 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Hình 26: KQKD năm 2018 Hình 27: Cơ cấu ghi nhận bàn giao năm 2018  

 

 

   NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 

Biên lợi nhuận gộp từ bán bất động sản trong năm 2018 giảm 13,8 điểm % xuống 

còn 25,9% so với năm 2018 do biên lợi nhuận thấp từ dịch vụ phân phối cho 

Vinhomes Thăng Long và ghi lỗ khi bàn giao tòa nhà Landmark 81 do chi phí thi 

công cao. Biên LNG năm 2018 của VHM là 25,1% sau khi tính cả các hoạt động 

không cốt lõi khác bao gồm dịch vụ quản lý. Các dự án này chủ yếu được bàn 

giao vào năm ngoái và chỉ ảnh hưởng nhẹ đến biên lợi nhuận gộp năm 2019. Lợi 

nhuận gộp từ các văn phòng, dịch vụ quản lý và chuyển nhượng bất động sản 

vẫn còn thấp và chỉ đóng góp khoản 5%. Sau khi tái cấu trúc, một công ty môi 

giới nội bộ của Vingroup (CTCP Quản lý Bất động sản Vinhomes, Chưa niêm yết) 

đã được bán cho VHM để cắt giảm 3% chi phí huê hồng bán bất động sản. Nhờ 

vậy, chi phí bán hàng & QLDN trên tổng doanh thu đã giảm xuống chỉ còn 6% 

trong năm 2018 từ mức 13% trong năm 2017. Vì vậy, chúng tôi áp dụng tỷ lệ chi 

phí bán hàng & QLDN tương tự trong dự báo KQKD dưới đây. Lợi nhuận ròng 

năm 2018 tăng 115% từ mức ước tính năm 2017 lên 14.200 tỷ đồng, nhưng vẫn 

thấp hơn so với mục tiêu của VHM là 15.500 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong năm 

2018 do tiến độ xây dựng chậm tại một số dự án. 

  

Tóm tắt KQKD 6T2019  
 

Hình 28: KQKD 6T2019 tích cực nhờ bán số lượng lớn tại Ocean Park 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

(tỷ đồng) 2017

Dự phóng 

2017

Sơ bộ năm 

2018

Tăng trưởng 

(yoy)

Tăng trưởng 

dự phóng 

(yoy)

Doanh thu 15.297   30.449       38.805        153,7% 27,4%

Bàn giao BĐS 12.780   29.881       35.760        179,8% 19,7%

Khác 2.517    568           3.045          21,0% 436,1%

Lợi nhuận gộp 5.167    11.847       9.726          88,2% -17,9%

Biên LNG 33,8% 38,9% 25,1% -8,7% -13,8%

Chi phí BH&QLDN (2.038)   (4.011)       (2.326)         14,1% -42,0%

Chi phí BH&QLDN trên 

doanh thu 13,3% 13,2% 6,0% -7,3% -7,2%

LN được chia từ BCC -            1.165         9.549          719,7%

Lợi nhuận HĐKD 3.128    8.748         19.569        525,5% 123,7%

Lợi nhuận trước thuế 2.109    8.617         19.609        829,9% 127,6%

Lợi nhuận ròng 1.410    6.633         14.234        909,7% 114,6%

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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10%

Other
8%

(Tỷ đồng) Q2/2019 Q2/2018 % yoy 6T2019 6T2018 % yoy Nhận xét

Doanh thu 20.917     5.111       309,3% 26.736     15.527     72,2%

Bán BĐS 5.027       4.675       7,5% 9.865       14.765     -33,2%

Các dự án lớn như Central Park, Golden River, Green Bay chủ yếu bàn 

giao trong năm 2018 trong khi Skylake là dự án duy nhất bắt đầu bàn 

giao trong Q1/2019.

Phí quản lý 400          290          38,0% 705          404          74,4% Do tỷ lệ lấp đầy tăng tại các dự án đã hoàn thành.

Cho thuê văn phòng 190          110          72,4% 574          271          111,9% Do hợp nhất Vinoffce trong Q4/2018.

Bán buôn 15.100     15.100     -              Bán buôn 1.734 căn thấp tầng tại Ocean Park.

Khác 201          35            468,6% 493          87            463,1%

Do hợp nhất xây dựng Vinhomes trong Q4/2018 và lợi nhuận từ 

Vinschool, Vinretail & Vinpearl

Lợi nhuận gộp 9.289       1.550       499,5% 10.576     7.351       43,9%

Biên LNG 44,4% 30,3% 14.1% pts 39,6% 47,3% -7.8% pts

Biên LN bán buôn tăng lên trong Q2/2019 và bù đắp cho chi phí xây 

dựng cao của Landmark 81 bàn giao trong Q1/2019.

Chi phí bán hàng (345)         (126)         174,6% (556)         (538)         3,3% Tăng do doanh số BĐS ghi nhận cao hơn trong 6T2019. 

Chi phí QLDN (620)         (112)         452,5% (814)         (324)         151,3% Tăng do các đại dự án mở bán vào cuối năm 2018 và Q2/2019.

Lợi nhuận HĐKD 8.324       1.312       534,6% 9.206       6.489       41,9%

Doanh thu tài chính 2.378       4.340       -45,2% 5.318       7.351       -27,7%

LN từ hợp đồng BCC 1.710       3.897       -56,1% 2.710       5.712       -52,6%

Do bàn giao tại các dự án BCC giảm xuống còn 8.000 tỷ đồng (-44% 

yoy) bao gồm Skylake, Harmony, Star city.

Chi phí tài chính (684)         (624)         9,6% (1.166)      (925)         26,1%

Chi phí lãi vay (675)         (586)         15,4% (1.005)      (886)         13,5%

Có thể do lãi vay vốn hóa giảm từ các dự án đã hoàn thành xây dựng và 

bàn giao. 

Lãi/lỗ khác 40            43            -7,9% 30            39            -23,7%

Lợi nhuận trước thuế 10.058     5.106       97,0% 13.387     9.730       37,6%

Lợi nhuận ròng 7.243       4.132       75,3% 9.853       7.858       25,4%
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Triển vọng lợi nhuận giai đoạn 2019-20   

Chúng tôi kỳ vọng việc bàn giao bất động sản nhà ở sẽ đóng góp lớn nhất vào 

doanh thu và lợi nhuận của VHM từ năm 2019 trở đi do thu nhập cho thuê văn 

phòng chỉ đến từ các phần nhỏ của một số dự án phức hợp. Trong năm 2019, giá 

trị bàn giao bất động sản có thể giảm 6,6% xuống còn 67.200 tỷ đồng (bao gồm 

cả dự án BCC và bán buôn) từ mức 71.900 tỷ đồng trong năm 2018 vì các dự án 

lớn như Golden River, Harmony, Central Park và Imperia hầu hết đã hoàn thành 

bàn giao trong giai đoạn 2017-18 trong khi các dự án mới chủ yếu sẽ được hoàn 

thành trong năm 2019-20. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng việc bàn giao các đại dự 

án (bao gồm Ocean Park, Smart City và Grand Park) sẽ nâng giá trị bàn giao của 

VHM lên 81.500 tỷ đồng vào năm 2020 và 124.200 tỷ đồng vào năm 2021 (tăng 

trưởng kép 19,9% trong 2018-21). Theo chúng tôi, doanh thu của VHM có thể ghi 

nhận tăng trưởng kép nhanh hơn ở mức 48,9% trong 2018-21 từ mức thấp trước 

đó do không có doanh thu từ các dự án BCC trong năm 2018. 

Với tiến độ xây dựng khả quan, chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp của VHM 

năm 2019 sẽ đạt 41,9% và tăng 16,8 điểm % so với mức bất thường năm 2018 

do biên LNG kém của dịch vụ phân phối và ghi hạng mục có chi phí xây dựng 

cao. Trong năm 2020-21, chúng tôi cũng kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ duy trì 

trên 40% và được hỗ trợ bởi giá trị bàn giao lớn từ phần thấp tầng tại các đại dự 

án với biên lợi nhuận gộp ước tính trong khoảng 40-60%. Vì vậy, lợi nhuận ròng 

sẽ tăng 36,7% mỗi năm trong 2018-21 và đạt 36.400 tỷ đồng vào năm 2021. Với 

đóng góp 50-70% của các đại dự án vào dự phóng lợi nhuận ròng năm 2020-21, 

chúng tôi cho rằng dự báo tăng trưởng lợi nhuận của VHM là có thể đạt dựa vào 

tiến độ thi công khá nhanh (Hình 35-40) tại các đại dự án vào sáu cuối năm 2019 . 
  

Hình 29: Giá trị bàn giao theo thương hiệu sản phẩm (nghìn tỷ 

VND)  

Hình 30: Xu hướng lợi nhuận (nghìn tỷ VND) 

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

  

 

Tiến độ các đại dự án tính đến tháng 8/2019   
  

Hình 31: Ocean Park – Phần cao tầng đầu tiên có thể sẵn sàng 

bàn giao vào năm 2020  

Hình 32: Ocean Park – Hồ trung tâm và biển hồ nước mặn đã 

hoàn thiện trong 6T2019  

  

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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   NGUỒN: VND RESEARCH     NGUỒN: VND RESEARCH 

  

 
  

Hình 33:  Smart City – 8 tòa chung cư đã hoàn thiện nền móng 

và phần thân đang xây đến tầng 12  

Hình 34: Smart City – trung tâm thương mại Vincom mega mall 

đã hoàn thiện trong khi công viên trung tâm đã ra hình dạng  

  
   NGUỒN: VND RESEARCH    NGUỒN: VND RESEARCH 

  

 
  

Hình 35: Grand Park – Phần chung cư đầu tiên (17 tòa) đã hoàn 

thiện móng và đang xây đến tầng 21  

Hình 36: Grand Park – Công viên trung tâm đã hoàn thiện với 

biển hồ nước 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH    NGUỒN: VND RESEARCH 

  

 

Đòn bẩy tài chính tương đối lành mạnh  

Tính đến cuối năm 2018, tổng các khoản cho vay chịu lãi ở mức 36.600 tỷ đồng, 

trong đó 48% là trái phiếu lãi suất cố định phát hành trong 2017-18 và vay từ các 

công ty liên quan của Vingroup với lãi suất trung bình 8,9%. Nếu không tính trái 

phiếu phát hành để huy động vốn mua đất, các khoản vay ngân hàng và các 

khoản vay khác được dùng để hỗ trợ vốn lưu động của VHM với lãi vay trung 

bình là 7,9%. Chúng tôi mô phỏng kế hoạch trả nợ của tất cả các khoản nợ hiện 

tại để đánh giá áp lực dòng tiền trong trung và dài hạn. Theo đó, nghĩa vụ nợ khó 

có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh toán của VHM trong năm 2019 vì chỉ 

có 4.400 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn và các khoản vay nội bộ, tuy nhiên doanh 

nghiệp sẽ phải chi trả 22.100 tỷ đồng nợ gốc trong năm 2020 chủ yếu do đáo hạn 

các khoản trái phiếu lãi suất cố định. Chúng tôi kỳ vọng tất cả các khoản trên sẽ 

được thanh toán đầy đủ nhờ thu hồi doanh số ký bán và hoàn trả nợ của VHM. 

Chúng tôi cũng nhận thấy tỷ lệ D/E cuối năm 2018 của VHM ở mức 0,66x là khá 

hợp lý so với các doanh nghiệp cùng ngành trong nước và trong khu vực  trong 

khi ROE tỏ ra vượt trội so với các đối thủ nhờ giá trị bàn giao dự án lớn được ghi 

nhận trong năm 2018 (Hình 38). Trong bối cảnh thị trường vốn vay đang bị thắt 

chặt đối với lĩnh vực bất động sản, VHM sẽ ít bị ảnh hưởng do có nguồn huy động 

đa dạng nhờ uy tín và thương hiệu của Vingroup (VIC VN, Không khuyến nghị) 

để tiếp cận nguồn vốn nước ngoài thông qua cả vay nợ và phát hành tăng vốn. 

Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ D/E của VHM sẽ giảm từ mức 59% trong 2018 xuống còn 

40% trong 2019 nhờ vào nguồn thu bán hàng dồi dào từ các dự án. 
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Hình 37: Cơ cấu nợ của VHM theo nguồn vay và ngày đáo hạn 

tính đến năm 2018 

Hình 38: Tỷ lệ nợ/vốn CSH và ROE so với các đối thủ tính đến 

năm 2018  

  

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

  

 

Dòng tiền nội tại khá tốt  

Là một doanh nghiệp bất động sản, phần lớn dòng tiền của VHM đến từ việc thu 

hồi tiền mặt bán trước BĐS và chi tiêu cho xây dựng và chi phí đất. Dòng tiền 

thuần hoạt động và đầu tư năm 2018 âm do ghi nhận chuyển nhượng 21 dự án 

từ Vingroup sang VHM với giá gốc. VHM cũng trả lại một số dự án ngoài BĐS 

nhà ở, ngoại trừ Vinoffice, cho các công ty con khác của Vingroup với giá trị giao 

dịch thực chỉ còn 15.600 tỷ đồng trong kỳ. Hoạt động tái cấu trúc này được tài trợ 

bằng 12.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho Quỹ Đầu tư Chính phủ 

Singapore (GIC) và Vingroup. Từ năm 2019 trở đi, tiền thu bán hàng sẽ đủ để chi 

trả cho việc xây dựng các đại dự án đã mở bán vì phần lớn chi phí hạ tầng và chi 

phí đất đã được tri trả và phản ánh vào cuối năm 2018. Điều này dẫn đến dự báo 

của chúng tôi có thể kỳ vọng công ty sẽ có 15.000-20.000 tỷ đồng mỗi năm và có 

thể năng thanh toán nghĩa vụ nợ 22.100 tỷ đồng đã nêu ở trên trong năm 2020 

trong khi vẫn có thể tiến hành giải phóng mặt bang tại các đại dự án khác ở các 

đô thị thứ thấp mở bán vào năm 2020-22. 
 

Hình 39: Dòng tiền trước vay nợ và huy động vốn (tỷ VND) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Định giá 

Chúng tôi sử dụng phương pháp DCF với tỷ suất chiết khấu 12,3% dựa trên 

WACC đối với mỗi dự án với các kế hoạch thực hiện chi tiết và bán trước được 

VHM công bố để điều chỉnh lại giá trị tài sản đầu tư và hàng tồn kho. Để phản ánh 

rủi ro trong doanh số ký bán và tiến độ thực hiện dự án, Chúng tôi áp dụng mức 

chiết khấu NPV khác nhau đối với từng dự án (Hình 42) thay vì một mức chung 

cho RNAV hợp nhất do thiếu dữ liệu quá khứ cho việc xác định mức chiếc khấu 

hợp lý. Các mức chiết khấu khác nhau sẽ được áp dụng cho từng dự án khác 

nhau tùy thuộc vào thời gian thực hiện, tiến độ thu mua đất, và tỷ lệ hấp thụ trong 

bán hàng. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu dựa trên RNAV là 104.300 đồng/cp với 

tỷ suất sinh lời 16.5% cùng khuyến nghị Mua.  

Ước tính RNAV của chúng tôi chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu nhà ở tại các trung 

tâm dân cư lớn như TP HCM & Hà Nội và sự bùng nổ nhà ở tại các thị trường 

mới với tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi hoạt động công nghiệp, logistic, 

và du lịch. Tuy nhiên, gần 50% thặng dư NAV đến từ các dự án sẽ mở bán trước 

năm 2021, trong khi một số dự án dài hơi như Củ Chi, Green Hạ Long và Long 

Beach Cần Giờ đóng góp khoảng 32% do áp mức chiết khấu cao. Đối với các dự 

án dài hạn cỡ lớn như vậy, chúng tôi áp dụng mức chiết khấu 80% cho các giai 

đoạn bắt đầu sau năm 2023. Chúng tôi cũng lưu ý rằng các giao dịch bán buôn 

mới trong tương lai không được phản ánh trong dự phóng của chúng tôi do nhiều 

biến số từ giao dịch chuyển nhượng nhưng vẫn giả định doanh nghiệp sẽ đạt 

được LN gần với thặng dư NAV khi tự phát triển dự án. 

 
  

Hình 40: Định giá Hình 41: Đóng góp vào phần bù NAV dự án 

 

 

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

  

 

Hàng tồn kho và đầu tư

 Giá trị sổ 

sách  Premium  

 Giá trị 

hợp lý 

 Phương 

pháp 

BĐS nhà ở 45.848      272.770    318.617    DCF

Cho thuê văn phòng 23.344      DCF

Khác 353          353          Giá trị sổ sách
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Hình 42: Tóm tắt định giá các dự án 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

  

ST

T Dự án Vị trí Tình trạng

Tỷ lệ sở 

hữu

Quỹ đất 

(nghìn m2)

DT sàn 

(nghìn m2)

Năm mở 

bán

Năm kết 

thúc bàn 

giao

Tổng giá 

trị (tỷ 

đồng)

Premium 

discount

NPV

(tỷ đồng)

Vinhomes cao cấp (TP HCM & Hà Nội)

1 Royal City Hà Nội Đã hoàn thành 58% 121             520            2010 2015 22.428     0% -             

2 Times City Hà Nội Đã hoàn thành 100% 364             1.094         2011 2017 39.866     0% -             

3 Central Park TP HCM Đã hoàn thành 100% 416             963            2015 2018 51.715     0% 118            

4 Golden River TP HCM Đang xây dựng 99% 158             248            2016 2019 24.608     0% 827            

5 Gardenia Hà Nội Đã hoàn thành 100% 176             326            2016 2018 12.727     0% -             

6 Metropolis Hà Nội Đang xây dựng 100% 35              142            2016 2019 10.663     0% 53              

7 Green Bay Hà Nội Đã hoàn thành 100% 266             291            2017 2019 15.828     0% -             

8 The Harmony Hà Nội Đã hoàn thành 87% 975             468            2017 2018 20.330     0% 105            

9 Sky Lake Hà Nội Đang xây dựng 100% 23              165            2017 2019 7.868       0% 2.437         

10 West Point Hà Nội Đang xây dựng 100% 24              129            2018 2021 6.121       0% 1.575         

11 Galaxy Hà Nội Chưa triển khai 95% 110             632            2019 2025 32.663     0% 7.717         

12 Sai Dong Hà Nội Chưa triển khai 100% 44              129            2019 2022 4.553       0% 1.361         

13 Gallery Hà Nội Chưa triển khai 83% 68              408            2019 2024 26.705     10% 7.680         

14 Ky Hoa TP HCM Chưa triển khai 68% 66              129            2019 2022 6.678       0% 1.427         

15 Landmark TP HCM Chưa triển khai 100% 6                48              2019 2023 2.407       9% 427            

16 Me Tri 2 Hà Nội Chưa triển khai 83% 740             767            2020 2024 31.696     0% 8.001         

17 Co Loa Hà Nội Chưa triển khai 83% 3.173          2.660         2020 2025 52.077     1% 9.935         

18 Leman Golf TP HCM Chưa triển khai 100% 2.000          138            2020 2022 3.247       0% 1.044         

Vinhomes - Đô thị thứ cấp

19 Dragon Bay Hạ Long Đã hoàn thành 99% 206             124            2016 2018 3.115       0% -             

20 Imperia Hải Phòng Đã hoàn thành 99% 785             556            2017 2018 11.424     0% 214            

21 Star City Thanh Hóa Đang xây dựng 100% 14.750        1.236         2018 2023 24.723     5% 2.744         

22 New Centre Hà Tĩnh Đang xây dựng 100% 20              358            2018 2022 6.630       0% 249            

23 Marina Hải Phòng Đang xây dựng 100% 498             396            2018 2021 7.367       0% 3.602         

24 Vu Yen Hải Phòng Chưa triển khai 100% 8.685          1.297         2020 2024 24.779     0% 6.157         

25 Lang Van Đà Nẵng Chưa triển khai 100% 10.679        1.264         2020 2024 19.413     10% 4.590         

26 Dream City Hưng Yên Chưa triển khai 100% 4.050          7.598         2021 2026 187.877    41% 11.996        

27 Green Hạ Long Chưa triển khai 100% 79.466        29.675       2022 2036 1.359.727 76% 50.205        

28 Long Beach Cần Giờ Chưa triển khai 99% 28.656        15.618       2021 2031 687.717    73% 44.299        

Vinhomes trung cấp (TP HCM & Hà Nội)

29 Ocean Park Hà Nội Đang xây dựng 84% 4.200          3.207         2018 2024 87.828     10% 16.700        

30 Sportia Hà Nội Đang xây dựng 81% 2.810          2.563         2018 2025 95.091     9% 11.221        

31 Dan Phuong Hà Nội Chưa triển khai 100% 1.260          1.110         2020 2024 23.359     1% 6.175         

32 Grand Park TP HCM Đang xây dựng 90% 2.720          2.941         2019 2023 115.865    0% 34.886        

33 Cu Chi TP HCM Chưa triển khai 98% 9.238          9.688         2021 2038 332.516    47% 29.904        

34 Tay Tang Long TP HCM Chưa triển khai 90% 1.293          569            2020 2024 27.430     20% 7.120         

Tổng cộng 178.081      87.458       3.387.040 272.770      
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So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 
 

Hình 43: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, CGS-CIMB RESEARCH, BLOOMBERG, COMPANY REPORT 

 

  

P/E (x) P/B (x) ROE (%)

Tỷ suất cổ 

tức (%)

2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F

Vinhomes VHM VN 89.500     104.300 16,5% Mua 12.918    34,7        16,3  13,0  4,8    3,5    34,8  31,3  1,1    1,1    1,6

Trung bình 17,9        11,9  9,9    1,7    1,5    15,9  18,0  2,1    2,1    16,0

Trung vị 17,9        11,5  8,4    1,5    1,4    15,2  17,0  2,1    2,1    4,4

Trung bình khu vực (1,4)         12,4  12,2  1,0    1,0    11,9  12,0  4,2    4,5    50,7

Trung vị khu vực 5,0          10,7  10,1  0,9    0,8    8,3    7,9    4,1    4,5    42,4

Vietnam

Novaland NVL VN 61.500     NR N/A N/A 2.466      N/A 18,6  17,8  2,5    2,2    15,2  14,7  N/A N/A 75,7

Khang Dien KDH VN 25.350     28.300   11,6% Mua 595        7,5          14,0  11,4  1,7    1,6    12,9  14,5  2,1    2,1    -12,6

Dat Xanh DXG VN 16.900     NR N/A N/A 375        N/A 6,0    5,5    1,2    1,2    20,4  19,3  2,4    2,4    21,4

Nam Long NLG VN 27.800     42.800   54,0% Mua 297        28,3        8,9    4,8    1,3    1,0    15,2  23,6  1,8    1,8    -20,7

China & Hongkong

China Vanke-A 000002 CH 26,1        32,6      24,8% Mua 41.199    13,8        7,7    6,8    1,7    1,4    23,8  23,1  4,4    5,0    36,3

Sun Hung Kai 16 HK 114,0      147,0     28,9% Mua 42.129    (100,0)     10,1  9,1    0,6    0,6    6,1    6,5    4,3    4,6    12,5

China Overseas Land 688 HK 24,9        33,8      35,7% Mua 34.791    12,2        6,7    6,0    0,9    0,8    17,9  18,1  3,9    4,4    32,5

China Resources Land 1109 HK 32,5        40,5      24,8% Mua 28.815    18,3        7,8    6,7    1,3    1,3    25,7  28,1  4,5    5,2    33,0

China Evergrande 3333 HK 16,5        28,0      69,5% Mua 27.658    2,3          5,5    4,8    1,5    1,3    49,2  48,4  8,9    8,3    175,8

Country Garden 2007 HK 9,9          9,0        -9,4% Giảm 27.430    11,3        5,4    4,7    1,4    1,1    39,9  38,2  6,3    7,3    50,8

CK Asset Holdings 1113 HK 53,8        62,0      15,3% Giữ 25.317    (4,7)         6,7    8,6    0,6    0,6    9,2    6,8    4,5    3,5    4,1

Henderson Land 12 HK 37,8        50,0      32,3% Mua 23.339    (15,7)       10,1  10,4  0,6    0,6    5,8    5,5    3,9    4,3    21,7

Hang Lung Properties 101 HK 17,7        14,5      -18,0% Giảm 10.141    (16,8)       19,9  18,8  0,6    0,5    3,0    2,9    4,1    4,1    11,9

KWG Group 1813 HK 6,8          9,6        42,0% Mua 2.737      19,0        4,4    3,5    0,7    0,6    19,0  22,6  9,1    11,4  79,3

Greentown China 3900 HK 6,3          5,6        -10,4% Giảm 1.730      90,7        5,0    5,0    0,4    0,4    19,5  18,4  4,4    4,8    63,4

Indonesia

Pakuwon Jati PWON IJ 650         750       15,4% Mua 2.216      7,0          12,2  12,9  2,2    2,0    19,9  16,3  1,5    1,6    7,3

Bumi Serpong Damai BSDE IJ 1.350      2.200     63,0% Mua 1.839      33,9        11,2  9,9    0,9    0,8    8,6    8,9    0,5    0,9    11,4

Ciputra Development CTRA IJ 1.070      1.600     49,5% Mua 1.406      11,4        19,0  16,2  1,4    1,3    7,4    8,2    0,9    0,8    31,3

Summarecon Agung SMRA IJ 1.155      1.700     47,2% Mua 1.180      14,0        35,6  32,8  2,5    2,3    7,1    7,3    0,5    0,6    78,1

Malaysia

KLCCP Stapled KLCCSS MK 8,1          8,1        -0,5% Giữ 3.497      4,6          18,6  18,1  1,1    1,1    6,8    7,0    6,6    6,7    10,0

SP Setia SPSB MK 1,4          1,9        31,7% Giữ 1.392      2,1          19,2  14,2  0,5    0,4    2,1    2,8    2,3    3,1    56,3

Sime Darby Property SDPR MK 0,9          1,3        53,8% Mua 1.399      21,6        19,3  24,3  0,6    0,6    4,4    3,3    3,6    2,9    27,8

UOA Development UOAD MK 7,4          2,2        -70,3% Giữ 954        (13,9)       8,8    10,2  0,7    0,7    8,5    7,3    1,4    1,4    -10,1

UEM Sunrise Bhd UEMS MK 0,7          1,0        35,9% Mua 776        (22,1)       13,5  23,3  0,4    0,4    3,3    1,8    -    -    47,7

Eco World ECW MK 0,7          0,9        37,7% Giữ 465        (100,0)     9,4    8,7    0,4    0,4    4,5    4,7    -    -    78,8

Mah Sing Group MSGB MK 0,8          1,2        55,8% Mua 447        6,3          12,3  9,2    0,6    0,5    4,7    6,0    3,6    5,9    -13,6

Singapore

CapitaLand CAPL SP 3,5          4,1        18,2% Mua 12.857    (6,7)         9,7    12,5  0,8    0,8    5,3    6,1    3,3    3,3    55,9

Keppel Corp KEP SP 6,1          8,4        37,0% Mua 8.110      5,5          11,4  10,0  0,9    0,9    8,4    9,1    4,0    4,6    47,0

City Developments CIT SP 9,8          10,7      9,2% Mua 6.436      (6,5)         13,7  20,7  0,9    0,9    4,8    4,3    1,9    1,9    32,8

UOL Group UOL SP 7,6          8,5        12,2% Mua 4.636      (7,3)         17,5  16,7  0,6    0,6    3,7    3,8    2,3    2,3    27,3

Frasers Property FPL SP 1,8          2,1        19,1% Mua 3.716      (100,0)     11,9  15,0  0,5    0,5    5,6    4,3    4,9    4,9    84,4

Ascott Residence ART SP 1,3          1,3        0,2% Giữ 2.074      6,9          25,7  24,7  1,0    1,0    4,1    4,2    5,4    5,5    53,6

Thailand

Land And Houses LH TB 9,9          12,3      24,9% Mua 3.854      0,9          13,8  12,6  2,5    2,4    18,0  19,4  6,7    6,7    84,4

WHA Corporation WHA TB 4,7          5,2        10,6% Mua 2.263      14,2        21,6  17,3  2,6    2,4    11,8  14,2  1,9    2,4    104,5

Pruksa Holding PSH TB 17,0        21,9      28,8% Mua 1.218      3,1          6,9    6,6    1,0    0,9    14,4  14,0  8,1    8,3    61,3

Supalai SPALI TB 17,9        22,7      26,8% Giữ 1.256      3,7          6,6    6,1    1,0    0,9    16,8  16,2  5,3    5,8    37,7

Quality Houses QH TB 2,7          3,2        21,8% Mua 933        3,5          8,5    7,8    1,1    1,0    13,3  13,6  7,6    7,6    72,9

Singha Estate S TB 3,1          4,4        42,6% Mua 696        21,8        15,5  11,9  1,2    1,2    8,3    10,0  1,2    2,0    132,5

Sansiri SIRI TB 1,2          1,3        5,7% Giữ 570        6,4          8,4    8,1    0,6    0,6    7,3    7,6    9,3    9,4    147,8

LPN Development LPN TB 5,7          7,2        26,3% Giữ 271        6,7          6,3    5,8    0,7    0,6    11,2  11,5  11,7  10,6  37,3

Chú thích: Theo giá đóng cửa ngày 24/09/2019. Dự phóng cổ phiếu không khuyến nghị dựa trên số liệu từ Bloomberg.
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Rủi ro 

Người mua nhà có nguồn vay tín dụng dễ dàng   

Vay mua nhà là một trong các yếu tố cốt lõi dẫn đến sự phục hồi thị trường bất 

động sản trong nước kể từ năm 2014 đến nay. Các ngân hàng đã giúp tăng thanh 

khoản thị trường bằng cách cung cấp các khoản vay mua nhà cho hầu hết người 

mua. Tuy nhiên, theo chúng tôi, việc tăng lãi suất cơ bản và thay đổi trong hệ 

thống ngân hàng đã bắt đầu gây áp lực cho lãi suất vay mua nhà và có thể làm 

giảm khả năng chi trả của người mua nhà trong dài hạn. Tỷ lệ khoản thanh toán 

vay mua nhà trên thu nhập ước tính của chúng tôi đang gần với mức giới hạn 

trên. Điều này có thể gây khó khăn cho những người mua nhà tiềm năng, đặc biệt 

nếu lãi suất tăng hơn 100 điểm cơ bản trong năm 2019. 

Chúng tôi thường đề cập đến mối lo ngại này khi nói về cổ phiếu của các công ty 

bất động sản trong nước vì các dự án của họ có xu hướng được mua bởi những 

người có thu nhập trung bình. Nhóm khách hàng này cực kỳ nhạy cảm với biến 

động lãi suất vì hơn một nửa số tiền mua nhà của họ có được nhờ các khoản vay 

mua nhà. Theo báo cáo ngành cập nhật gần đây của chúng tôi, lãi suất vay mua 

nhà trung bình hiện ở mức 11,5%, là mức hầu hết người mua có thể tiếp cận 

được. Tuy nhiên, cần có sự giám sát chặt chẽ vì mức lãi suất này có thể phá vỡ 

giới hạn về khả năng thanh toán trong ngắn và trung hạn. Một cú sốc từ việc tăng 

lãi suất có thể đóng băng thị trường giao dịch BĐS và tác động đến dòng tiền dự 

án và doanh thu ghi nhận cho bất kỳ công ty bất động sản nào. 

Tỷ lệ hấp thụ thực tế thấp hơn ước tính  

Chúng tôi tin rằng VHM có thể dần chuyển từ TP HCM và Hà Nội sang các thị 

trường cấp thấp để đa dạng hóa và phòng vệ trước rủi ro của cuộc khủng hoảng 

thị trường trong tương lai. Thị trường các đô thị thứ cấp có môi trường ít cạnh 

tranh hơn và VHM có lợi thế là có một thương hiệu nổi tiếng toàn quốc nên sẽ dễ 

dàng thâm nhập thị trường này và chiếm vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, chúng tôi 

chưa có dữ liệu quá khứ và dữ liệu nghiên cứu thị trường đáng tin cậy về nhu cầu 

thực tế của người mua. Điều này có thể dẫn đến sự đánh giá sai về tỷ lệ hấp thụ 

của từng sản phẩm. Một số dự án trong kế hoạch của VHM ở các thị trường này 

có quy mô rất lớn và yêu cầu khoản chi đáng kể cho đất và hạ tầng. Điều này có 

thể dẫn đến việc chôn một lượng vốn lớn nếu các sản phẩm cho thấy nhu cầu 

thấp và kéo giảm doanh thu đầu tư của công ty trong khi các tài sản không thể 

hiện thực hoá lợi nhuận như kế hoạch. 

Kế hoạch phát triển dài đi đôi với nhiều rủi ro  

Khối lượng bán hàng lớn và một kế hoạch phát triển dài hạn có thể làm tăng sự 

hoài nghi về khả năng bồi thường mặt bằng và thi công dự án do có mối liên hệ 

chặt chẽ giữa sự can thiệp của chính phủ và thị trường bất động sản. Sự thay đổi 

gần đây trong quy trình cấp phép dự án được đề cập trong báo cáo Chiến lược 

đầu tư năm 2019 của chúng tôi là bằng chứng cho điều này khi các nhà phát triển 

dự án phải trì hoãn ngày ra mắt cho đến khi họ có được giấy phép xây dựng. Lưu 

ý rằng, phần lớn thặng dư trong định giá của chúng tôi đến từ các dự án đã được 

cấp phép, cho dù VHM cũng có đội ngũ pháp lý tốt và có khả năng đối phó với 

những thay đổi khó lường trong các quy định của nhà nước. 

Rủi ro trong quá trình thi công dự án  

Mặc dù khả năng quản lý đa dự án của VHM đã được chứng thực bằng các dự 

án hiện hữu, việc duy trì chất lượng xây dựng và dịch vụ liên tục là một thách 

thức đối với bất kỳ chủ đầu tư nào. Các công ty phát triển dự án nước ngoài cũng 

đang giới thiệu các khái niệm phát triển mới làm thay đổi quan điểm của người 

mua về giá trị và chất lượng của một sản phẩm cao cấp. Điều này có nghĩa là 

VHM không chỉ phải giảm thiểu lỗi xây dựng và đảm bảo chất lượng, mà còn phải 

cải thiện sản phẩm để bảo vệ thị phần của mình khỏi các chủ đầu tư nước ngoài.  
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Phân tích SWOT  

  

Hình 44: Phân tích SWOT cho VHM  

Điểm mạnh: 

 Đội ngũ pháp lý mạnh để triển khai các dự án kịp thời 

và đảm bảo doanh thu trong tương lai. 

 Mức độ nhận biết thương hiệu rộng, uy tín và mạnh 

mẽ trên khắp Việt Nam, giúp công ty có lợi thế thâm 

nhập các thị trường mới. 

 Có nhiều hỗ trợ từ hệ sinh thái Vingroup, giúp hoàn 

thành chuỗi cung ứng trong thị trường nhà ở và 

nhanh chóng tạo lập các đô thị dự án mới 

Cơ hội: 

 Đô thị thứ cấp tăng nhu cầu nhà ở khi nền kinh tế địa 
phương bùng nổ. 

 Nhu cầu nhà ở cao đối với các căn hộ tầm trung tại 
Hà Nội và TP HCM tiếp tục đảm bảo sự hấp thụ tích 
cực của các căn hộ Sapphire tầm trung. 

 Những người mua có thu nhập cao và giàu có gia 
tăng nhanh chóng; họ là những người có nhu cầu lớn 
đối với các sản phẩm cao cấp. 

 Tỷ suất đầu tư và khả năng thu hồi vốn cao hơn so 
với khu vực thu hút người mua nước ngoài. 

Điểm yếu: 

 Thiết kế sản phẩm khó thay đổi để bắt kịp xu thế mới 
do người mua đang có tốc độ thích ứng nhanh hơn 
và nhu cầu lớn hơn so với trước đây. 

Rủi ro: 

 Lãi suất có thể là một mối quan tâm lớn đối với người 
mua căn hộ tầm trung và ảnh hưởng đến tốc độ bán 
hàng của các dự án 

 Thay đổi thường xuyên trong quy trình xét duyệt dự 
án có thể ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện và dòng 
tiền thu được. 

    NGUỒN: VND RESEARCH 

  

Phụ lục 

Dẫn dắt thị trường nhà ở với thâm niên hoạt động và nguồn 
tài chính mạnh  

Thương hiệu Vinhomes ra mắt thị trường trong nước đi liền với dự án nhà ở cao 

cấp đầu tiên thuộc Vingroup (VIC VN, Không khuyến nghị) thông qua việc mở bán 

dự án Royal City tại Hà Nội vào năm 2010 và Times City (giai đoạn 1) vào năm 

2011. Mặc dù có vị trí đắc địa, dự án này mất 5 năm trong giai đoạn mở bán do 

thị trường Hà Nội kém sôi động kể từ sau bong bóng bất động sản năm 2012-

2013. Nắm bắt sự phục hồi của thị trường bất động sản, VIC đã khởi động các 

dự án dân cư đầu tiên tại TP HCM - Công viên trung tâm Vinhomes và Golden 

River với tổng giá trị 76.700 tỷ đồng trong năm 2015-16. VIC chỉ mất ba năm để 

gần như hoàn thành cả việc mở bán và xây dựng (năm 2018). Thành công này 

phần lớn nhờ vào nguồn lực tài chính mạnh mẽ của VIC, có khả năng tài trợ hợp 

đồng Xây dựng & Chuyển nhượng lớn trước khi được thanh toán bằng quỹ đất 

dự án có giá trị cao tại TP HCM và Hà Nội. 

  

Hình 45: Dự án đã hoàn thành của VIC tại HCM Hình 46: Dự án đã hoàn thành của VIC tại Hà Nội 
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Theo số liệu của CBRE về tổng khối lượng giao dịch các căn hộ cao cấp trong 

năm 2016-18, VIC ghi nhận 29.535 căn hộ được bán trong giai đoạn này, chiếm 

khoảng 37% số giao dịch của thị trường. Thị phần của Vinhomes đã tăng hơn gấp 

đôi so với nhà phát triển dự án lớn liền kề trong mọi phân khúc mà DN này tham 

gia. Theo quan điểm của chúng tôi, sau tám năm tham gia thị trường, VIC đã 

giành được thị phần lớn nhất trên thị trường nhà ở Việt Nam thông qua việc tích 

cực mua lại quỹ đất và khả năng tính toán thời điểm mở bán chuẩn xác. Công ty 

đã trải qua đợt tái cấu trúc doanh nghiệp để chuyển sang mô hình quản lý tập 

trung vào 2018 và VHM đã tách ra cùng với 23 dự án với 83,6tr diện tích sàn bán 

trong kế hoạch nhằm duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm thị trường nhà ở, với các 

dự án gối đầu trong hơn 15 năm tới. 
  

Hình 47: Doanh số ký bán qua các năm  

của Vinhomes (tỷ VND) 

Hình 48: VHM có doanh số bán hàng cao nhất trong mọi phân 

khúc từ 2016-18 

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

  

Cam kết thực hiện dự án đúng hạn  

Mối quan hệ gắn kết với các nhà thầu xây dựng cao cấp và vị thế tốt cho phép 

VHM nhanh chóng thực hiện dự án và hoàn thành đúng tiến độ với thời gian thi 

công vượt xa hầu hết các đối thủ trong nước. Thời gian xây dựng trung bình của 

Vinhomes là khoảng 22 tháng cho một tòa nhà cỡ trung bình (300-400 căn), ngoại 

trừ Royal City với 940 căn. Do đó, thời gian xây dựng dự án cho một tòa nhà cỡ 

trung bình của VHM thấp hơn 18% so với trung bình ngành, với các nhà thầu 

chính là các DN dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm Coteccons (CTD VN, 

Không khuyến nghị) và Hòa Bình (HBC VN, Không khuyến nghị). Điều này cho 

phép VHM tăng tốc ghi nhận doanh thu bàn giao và lợi nhận nhuận từ dự án. Việc 

bàn giao nhanh và đầy đủ cũng thể hiện rõ cam kết của họ đối với người mua tại 

các dự án lớn và củng cố giả định của chúng tôi về khả năng thực hiện của DN 

đối với hơn 27 dự án trong 2019-2032, với 81,5 triệu m2 diện tích sàn thực bán. 
 

Hình 49: So sánh khung thời gian của các dự án (tính với các tòa nhà đầu tiên) 

 

   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Title:

Source:

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

0

1

2

3

4

5

6

7

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

 80.000

2015A 2016A 2017A 2018A

Căn hộ Biệt thự/nhà phố Số dự án-Phải

24.6% CAGR
Title:

Source:

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

Vinhomes

Vinhomes

Vinhomes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trung cấp

Cao cấp

Toàn thị 
trường

Vinhomes Hung Thinh Dat Xanh Nam Long
LDG Sunshine Gamuda Keppel
PMH Tan Hoanh Minh Novaland Other

Title:

Source:

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

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sunrise city
Thao Dien

Tropic garden
Jamona City

Centrosa
Orchard garden

Jamila
Millenium

Icon 56
Everich Infinity

Kykio
Galaxy 9

Fuji
M-one

Royal city
Times City

Golden river
Central Park

Foundation (Prior presales) Body

V
in

h
o

m
e

s



 

 Bất động sản │ Việt Nam 

 

 CTCP Vinhomes │ 30 tháng 9, 2019 
 
 

 

 

25 
 

Quản trị  

Mô hình quản lý trung tâm lợi nhuận (P/L centre) khiến đội ngũ quản lý chịu trách 

nhiệm hoàn toàn cho từng ngành nghề và đơn vị kinh doanh khi họ được trao 

toàn quyền đối với các hoạt động vận hành với vai trò là thành viên chủ chốt của 

Hội đồng quản trị (HĐQT). Chúng tôi tin rằng điều này làm tăng hiệu quả quản lý 

và truyền tải tầm nhìn của BLĐ cho thị trường nhà ở. 
 

Hình 50: Khả năng ấn tượng của ban lãnh đạo so với một công ty phát triển trong nước 

 

   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Dự án cao cấp của Vinhomes tọa lạc gần trung tâm thành phố

 
  

Hình 51: Vinhomes Gallery – Giảng Võ, Hà Nội 

 

● Sản phẩm: 5.440 căn hộ cao cấp 

● Giá mở bán: 61tr đồng/m2  

● Thời gian triển khai: 2019-23 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 1.000 căn/năm 

● Cảnh quan đẹp, nhìn ra hồ Giảng Võ 

● 22 phút lái xe từ trung tâm Hà Nội 

● Hoàn thiện nhanh chóng và tích hợp đầy đủ các tiện ích từ hệ 
sinh thái Vingroup 

● Nối liền giữa ga BRT và tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông 
(2A) (Hoàn thiện vào Q2/2019) 

● Khách hàng mục tiêu: Người thu nhập cao và người giàu ở Hà 
Nội, nhà đầu tư nước ngoài 

    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Hình 52: Vinhomes Galaxy – Thanh Xuân, Hà Nội 

 

● Sản phẩm: 10.200 căn hộ cao cấp 

● Giá mở bán: 47.7 tr đồng/m2 

● Thời gian triển khai: 2019-23 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 1.300 căn/năm 

● 25 phút lái xe từ trung tâm Hà Nội 

● Decent finishing and fully integrated amenities from Vingroup 
environment 

● Hoàn thiện nhanh chóng và tích hợp đầy đủ các tiện ích từ hệ 
sinh thái Vingroup 

● Nối liền giữa ga BRT và tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông 
(Hoàn thiện vào Q2/2019) 

● Khách hàng mục tiêu: Người thu nhập cao và người giàu ở 
Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài 

    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

  

Hình 53: Vinhomes Mễ Trì 2 - Mễ Trì, Hà Nội  

 

● Sản phẩm: 5.200 căn hộ và 1.750 biệt thự 

● Giá mở bán: Căn hộ - 34 tr đồng/m2; Biệt thự – 48 tr đồng/m2 

● Thời gian triển khai: 2019-22 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 1.300 căn hộ và 350 biệt thự/năm 

● Tận hưởng các tiện nghi được cung cấp đầy đủ từ Giai đoạn 1 

● 30 phút lái xe từ trung tâm Hà Nội 

● Tọa lạc tại ngã tư đường cao tốc Thăng Long - đường lớn Trần 
Duy Hưng và tiềm năng tuyến metro 5 

● Khách hàng mục tiêu: Người thu nhập cao và người giàu ở 
Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài 

    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

  

Hình 54: Vinhomes Cổ Loa – Huyện Đông Anh, Hà Nội  

 

● Sản phẩm: 2,7 triệu m2 diện tích sàn bán (~8.800 căn) 

● Giá mở bán: 15,9 tr đồng/m2 

● Thời gian triển khai: 2019-23 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 1500 biệt thự/năm 

● Giá bán rẻ hơn nhờ chi phí mặt bằng rẻ hơn so với các dự án 
nội thành. 

● 20 phút lái xe từ sân bay Nội Bài, và 25 phút lái xe từ trung 
tâm Hà Nội. 

● Nối liền với đại lộ chính 8 làn – Trường Sa và tuyến metro số 
4 

● Khách hàng mục tiêu: Người thu nhập cao và người giàu 

    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Dự án Vinhomes Sapphire có vị trí tốt để bắt kịp đầu tư cơ sở 
hạ tầng mới  

Bên cạnh khả năng hoàn thành dự án nói trên và tích hợp tốt hệ sinh thái của 

Vingroup ở mọi dự án, chúng tôi nêu ra một số ưu điểm nổi bật của các dự án 

trung cấp dựa trên các tiêu chí như vị trí, chất lượng xây dựng, mức độ hoàn 

thiện, môi trường xung quanh và tiện nghi đi kèm. Những điểm này sẽ giúp khách 

hàng hiểu biết sơ bộ về sự khác biệt và độc đáo của từng dự án, củng cố thêm 

các giả định của chúng tôi về khối lượng hấp thụ của thị trường. 

  

Hình 55: Ocean Park – Gia Lâm, Hà Nội  

 

 Sản phẩm: 39.900 căn hộ 

 Giá mở bán: 28 tr đồng/m2 

 Thời gian triển khai: 2019-24 

 Tốc độ bán hàng dự kiến: 8.700 căn/năm 

 Cơ hội tận hưởng đầm nước mặn tích hợp và sân gôn 
gần đó 

 Nối liền giữa tuyến metro và sẽ cải thiện việc di chuyển 
đến trung tâm thành phố 

 30 phút lái xe từ trung tâm Hà Nội 

 Khách hàng mục tiêu: Người thu nhập trung bình ở 
phía tây Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. 

   NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

  

Hình 56: Smart City (Sportia) – Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 

● Sản phẩm: 42.300 căn hộ và 100 biệt thự 

● Giá mở bán: Căn hộ - 30tr đồng/m2; Villa-86 tr đồng/m2. 

● Thời gian triển khai: 2019-24. 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 8.700 căn hộ & 100 biệt thự/năm 

● Cơ hội trải nghiệm các cơ sở thể thao và sân gôn gần đó. 

● Di chuyển tốt hơn tới trung tâm Hà Nội so với Ocean Park nhờ 
kết nối với đường cao tốc 8 làn Thăng Long (35 phút từ trung 
tâm) và các tuyến tàu điện ngầm 5 & 6. 

● 35 phút đến sân bay Nội Bài bằng đường Vành đai 3 thay vì 
tham gia các tuyến giao thông trung tâm Hà Nội. 

● Khách hàng mục tiêu: Người thu nhập trung bình ở phía Tây 
Hà Nội và khu công nghệ cao ở Hòa Lạc.  

   NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Hình 57: Grand Park – Quận 9, HCM  

 

● Sản phẩm: 43.500 căn hộ và 1.600 biệt thự 

● Giá mở bán: Căn hộ - 32 tr đồng/m2; Biệt thự – 50 tr đồng/m2 

● Thời gian triển khai: 2019-24. 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 7.300 căn hộ & 500 biệt thự/năm 

● Gần khu công nghệ cao giai đoạn 1 (đã hoàn thành) & giai 
đoạn 2 (sắp thi công). 

● Kết nối thuận tiện với đường cao tốc Long Thành và bến xe 
miền Đông 

● Gần Vành đai 3 giúp dễ dàng di chuyển đến Bình Dương và 
phía Nam TP HCM. Dự kiến sẽ sẵn sàng vào năm 2022. 

● Khách hàng mục tiêu: Người thu nhập trung bình ở phía Đông 
HCM, phía Bắc tỉnh Bình Dương và phía Tây tỉnh Đồng Nai. 

   NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

  

Hình 58: Củ Chi – Hóc Môn, TP HCM  

 

● Sản phẩm: 125.000 căn hộ và 6.500 biệt thự 

● Giá mở bán: Căn hộ - 30 tr đồng/m2; Biệt thự - 40 tr đồng/m2 

● Thời gian triển khai: 2020-32. 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 9.500 căn hộ & 1.100 biệt thự/năm 

● Di chuyển thuận tiện vào sân golf Leman (dự kiến sẽ mở cửa 
vào năm 2022) 

● Gần các khu công nghiệp: Linh Trung 3, Thái Hòa, Đức Hòa 

● Gần đường Vành đai 3, di chuyển trực tiếp đến tỉnh Bình 
Dương và Long An dễ dàng. Dự kiến sẽ sẵn sàng sử dụng vào 
năm 2022. 

● Khách hàng mục tiêu: Người thu nhập trung bình ở phía Tây 
Nam HCM, phía Bắc tỉnh Bình Dương và phía Nam tỉnh Long 
An. 

   NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Tóm tắt các dự án thị trường cấp thấp  

  

Hình 59: Vinhomes Marina – Hải Phòng  

 

● Sản phẩm: 1,2 triệu m2 của khu biệt thự và nhà phố (1153 
căn) 

● Giá mở bán: 20 triệu đồng/m2 

● Thời gian thực hiện: 2018-20 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 532 căn hộ/năm 

● Nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng 

● 20 phút lái xe đến sân bay quốc tế Cát Bi và 43 phút đến cảng 
Lạch Huyền 

● Nhu cầu về nhà ở được củng cố bởi nền kinh tế địa phương 

● Khách hàng mục tiêu: Người có thu nhập cao tại địa phương, 
nhà đầu tư từ TP HCM và Hà Nội. 

    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

  

Hình 60: Vinhomes Làng Vân – Đà Nẵng  

 

● Sản phẩm: 1,3 triệu m2  diện tích sàn bán của khu biệt thự và 
nhà phố (6320 căn) 

● Giá mở bán: biệt thự-18 triệu đồng/ m2 

● Thời gian thực hiện: 2019-22 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 1000 biệt thự mỗi năm 

● 23 phút lái xe đến sân bay quốc tế Đà Nẵng và trung tâm thành 
phố 

● 2 km di chuyển đến bờ biển gần nhất, 18 km đến Bà Nà Hills 

● Có khu công nghiệp nằm ở phía Nam của dự án 

● Khách hàng mục tiêu: Người có thu nhập cao tại địa phương, 
nhà đầu tư từ TP HCM và Hà Nội. 

    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

Hình 61: Vinhomes Vũ Yên – Hải Phòng  

 

● Sản phẩm: 1,3 triệu m2 diện tích sàn bán (3243 căn hộ) 

● Giá mở bán: 14 triệu đồng/m2 

● Thời gian triển khai: 2019-21 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 1000 biệt thự/năm 

● Tọa lạc trên đảo Vũ Yên được bao quanh bởi một dòng sông. 
Dự án sẽ là một khu dân cư biệt lập cao cấp 

● Tận hưởng các dịch vụ giải trí sang trọng từ sân golf gần đó và 
khu đô thị sinh thái trên đảo 

● Sắp xây dựng cầu để di chuyển trực tiếp đến trung tâm 

● Khách hàng mục tiêu: Người có thu nhập cao tại địa phương, 
nhà đầu tư từ TP HCM và Hà Nội. 

    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Hình 62: Vinhomes Dream City – Hưng Yên  

 

● Sản phẩm: 11 triệu m2 diện tích thực bán 

● Giá mở bán: 22 triệu đồng/m2  

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 1100 căn hộ/năm 

● Thời gian triển khai: 2021-26 

● 45 phút lái xe đến trung tâm Hà Nội vì dự án không xa Ocean 
Park. 

● Dễ dàng kết nối với đường cao tốc Hải Phòng - Hưng Yên 

● Gần thị trấn 

● Khách hàng mục tiêu: Người có thu nhập trung bình - cao từ thị 
trấn, nhà đầu tư từ Hà Nội và Hải Phòng 

    NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

  

Hình 63: Vinhomes Green Hạ Long – Hạ Long, Quảng Ninh 

 

● Sản phẩm: 29,7 triệu m2  của khu biệt thự/nghỉ dưỡng 

● Thời gian triển khai: 2020-36 

● Trạng thái: đang tiến hành giải phóng mặt bằng 

● Giá mở bán: 14 tr đồng/m2 (phần 1) 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 2400 căn hộ/năm 

● Cảng biển sâu Lạch Huyện (3 triệu TEU) dự kiến sẽ hoàn thành 
và đưa vào khai thác vào năm 2019; là dự án quan trọng để thúc 
đẩy dòng chảy từ phía Bắc qua khu vực này. 

● Sân bay quốc tế Vân Đồn sắp được hoàn thành, với các nhà ga 
trong giai đoạn xây dựng cuối cùng. Điều này sẽ thu hút nhiều 
khách trực tiếp đến Hạ Long và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động 
du lịch như kế hoạch tổng thể của Chính phủ cho đến năm 2020. 

● Khách hàng mục tiêu: Nhà đầu tư từ Hà Nội, người thu nhập cao 
và giàu có ở địa phương. 

 

   NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

  

Hình 64: Vinhomes Long Beach – Cần Giờ, HCM 

 

● Sản phẩm: 15,6 triệu m2   của Biệt thự/ khu nghỉ dưỡng 

● Thời gian triển khai: 2021-31 

● Trạng thái: đang tiến hành giải phóng mặt bằng 

● Tốc độ bán hàng dự kiến: 2700 căn hộ/năm 

● Nối liền giữa đường cao tốc và sân bay Long Thành 

● Khi hoàn thiện cầu Cần Giờ, thời gian di chuyển từ Tp.HCM đến 
dự án này cắt giảm xuống còn 1.5 giờ, khiến đây có thể được 
cân nhắc trở thành địa điểm nghỉ cuối tuần mới. 

● Các điểm du lịch chính gần TP HCM, với Rừng Măng Cần (trang 
web của UNESCO) và các cơ sở giải trí tích hợp tại chỗ 

● Khách hàng mục tiêu: Nhà đầu tư từ TP HCM và Hà Nội, thu 
nhập cao và giàu có từ TP HCM đang có nhu cầu tìm nhà nghỉ 
dưỡng 

 

   NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 15.297                 38.806                 50.232                 79.719                 128.113               

Lợi nhuận gộp 5.577                   9.906                   21.305                 34.617                 59.388                 

LN hoạt động thuần 3.539                   7.580                   17.178                 27.035                 47.774                 

Chi phí khấu hao (410)                     (180)                     (267)                     (269)                     (272)                     

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 3.128                   7.400                   16.911                 28.766                 47.503                 

TN từ hoạt động tài chính (688)                     12.195                 10.033                 7.718                   3.576                   

TN từ các Cty LK & LD (88)                       0                           0                           0                           0                           

Chi phí/lãi ngoài HĐKD (243)                     13                         0                           0                           0                           

Lợi nhuân trước thuế 2.109                   19.609                 26.944                 34.484                 51.078                 

Các khoản đặc biệt 2.109                   19.609                 26.944                 34.484                 51.078                 

LNTT sau các khoản đặc biệt (543)                     (4.855)                  (5.389)                  (6.897)                  (10.216)                

Thuế

Lợi nhuận sau thuế 1.565                   14.754                 21.555                 27.588                 40.863                 

Lợi ích của cổ đông thiểu số (156)                     (520)                     (2.111)                  (2.702)                  (4.465)                  

Cổ tức ưu đãi 0                           0                           0                           0                           0                           

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 0                           0                           0                           0                           0                           

Lợi nhuận ròng 1.410                   14.234                 19.444                 24.886                 36.398                 

Lợi nhuận thường xuyên 1.410                   14.234                 19.444                 24.886                 36.398                 

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 3.539                   7.580                   17.178                 27.035                 47.774                 

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết 0                           0                           0                           0                           0                           

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 337                      (22.186)                19.921                 (1.401)                  (11.194)                

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng 689                      0                           0                           0                           0                           

Chi/(Thu) bằng tiền khác 16                         19                         580                      510                      498                      

Dòng tiền hoạt động khác (10)                       (2)                          (11.998)                (10.327)                (6.235)                  

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (902)                     (2.442)                  (1.965)                  (2.609)                  (2.660)                  

Thuế đã trả (872)                     (3.408)                  (5.389)                  (6.897)                  (10.216)                

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 2.796                   (9.232)                  30.059                 16.368                 23.931                 

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định 0                           0                           0                           0                           0                           

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư 34                         4.902                   0                           0                           0                           

Tiền chi đầu tư góp vốn (3.469)                  (50.328)                (24.827)                (20.165)                (20.237)                

Tiền khác từ hoạt động đầu tư (8.052)                  5.887                   0                           0                           0                           

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (9.459)                  (16.066)                (24.827)                (20.165)                (20.237)                

Tiền vay nhận được/(đã trả) 5.394                   15.954                 4.000                   5.000                   0                           

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 28                         12.241                 0                           0                           0                           

Tiền mua lại CP đã phát hành 0                           0                           0                           0                           0                           

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu 0                           (945)                     (3.350)                  (3.350)                  (3.350)                  

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính 0                           0                           6.699                   6.699                   6.699                   

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 5.422                   27.250                 7.350                   8.350                   3.350                   
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Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 1.562                   3.516                   9.398                   7.252                   7.596                   

Bất động sản đang xây dựng 16.891                 26.974                 68.043                 99.559                 129.172               

Các khoản phải thu ngắn hạn 24.775                 41.761                 22.039                 31.696                 44.964                 

Hàng tồn kho 116                      116                      116                      116                      116                      

Tài sản ngắn hạn khác 1.079                   8.099                   7.334                   10.215                 14.053                 

Tổng tài sản ngắn hạn 44.421                 80.466                 106.929               148.837               195.901               

Tài sản cố định 1.297                   371                      347                      323                      297                      

Tổng đầu tư 4.380                   29.068                 65.738                 96.075                 122.391               

Tài sản vô hình 686                      1.046                   957                      868                      779                      

Tài sản dài hạn khác 520                      6.857                   7.204                   3.796                   5.532                   

Tổng tài sản dài hạn 6.883                   37.342                 74.247                 101.062               128.999               

Vay & nợ ngắn hạn 8.700                   6.403                   8.209                   8.209                   8.209                   

Phải trả người bán 925                      2.149                   2.157                   3.353                   5.099                   

Nợ ngắn hạn khác 24.598                 32.506                 73.167                 111.239               146.742               

Tổng nợ ngắn hạn 34.223                 41.058                 83.533                 122.801               160.050               

Vay & nợ dài hạn 6.628                   25.506                 27.700                 32.700                 32.700                 

Nợ dài hạn khác 329                      3.126                   3.619                   3.836                   4.075                   

Tổng nợ dài hạn 6.957                   28.631                 31.319                 36.536                 36.774                 

Dự phòng 0                           0                           0                           0                           0                           

Tổng nợ 41.180                 69.689                 114.852               159.337               196.824               

Vốn chủ sở hữu 6.904                   43.173                 59.268                 80.804                 113.852               

Lợi ích cổ đông thiểu số 3.220                   4.945                   7.057                   9.758                   14.223                 

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 10.124                 48.119                 66.234                 90.562                 128.076               

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu 36% 154% 29% 59% 61%

Tăng trưởng LNHĐKD 35% 114% 127% 57% 77%

Biên LNHĐKD 23,1% 19,5% 34,2% 33,9% 37,3%

LN trên cổ phiếu (55.063)                (8.477)                  (7.915)                  (10.048)                (9.945)                  

Giá trị sổ sách/cp 27.617 12.889 17.694 24.124 33.991

Khả năng thanh toán lãi vay 3,47 3,03 8,60 10,26 17,86

Thuế suất hiệu dụng 25,8% 24,8% 20,0% 20,0% 20,0%

Tỷ lệ chia cổ tức NA NA 17,2% 13,5% 9,2%

Số ngày phải thu 350,6 312,9 231,8 123,4 109,2

Số ngày tồn kho 9,79 1,46 1,46 0,94 0,61

Số ngày phải trả 48,66 19,41 27,17 22,36 22,44

ROIC 488% 30% 27% 70% 119%

ROCE 18,5% 41,9% 31,7% 31,7% 35,8%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 4,8% 5,9% 9,1% 9,9% 13,2%

Key Drivers

Dec-17A Dec-18A Dec-19F Dec-20F Dec-21F

Unbooked Presales (m) (VND) N/A N/A N/A N/A N/A

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

Unbooked Presales (units) N/A N/A N/A N/A N/A

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

Gross Margins (%) N/A N/A N/A N/A N/A

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

Residential EBIT Margin (%) N/A N/A N/A N/A N/A

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

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

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

SG&A / Sales Ratio (%) N/A N/A N/A N/A N/A
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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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trần Khánh Hiền – Phó Giám đốc Khối Phân tích  

Email: hien.trankhanh@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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