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TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc  
Gã khổng lồ đã tỉnh giấc   

■ KBC có thương hiệu nổi tiếng và sở hữu quỹ đất lớn thứ hai trong số các 
công ty phát triển khu công nghiệp niêm yết tại miền Bắc Việt Nam.  

■ Chúng tôi kỳ vọng KBC ghi nhận tăng trưởng EPS ấn tượng ở mức 18,7% 
trong 2019-20 nhờ lợi nhuận gia tăng từ mảng BĐS nhà ở và công nghiệp. 

■ Chúng tôi ra báo cáo lần đầu với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 17.500 
đồng/cp, tương ứng tỷ lệ tăng giá 11,5% và tỷ suất cổ tức năm 2019 là 3,2%. 

 

Công ty phát triển KCN dẫn đầu miền Bắc với quỹ đất lớn thứ hai  
Chúng tôi cho rằng KBC có vị thế tốt để nắm bắt nhu cầu gia tăng đối với các khu công 

nghiệp (KCN) và được hỗ trợ bởi sự tăng mạnh của FDI ở miền Bắc vì: 1) danh mục khách 

thuê của KBC bao gồm một số gã khổng lồ công nghệ với KCN Quế Võ và Tràng Duệ là 

trung tâm sản xuất cho các tập đoàn công nghệ Hàn Quốc như Samsung Electronics Việt 

Nam và LG Electronics, và 2) KBC có quỹ đất lớn thứ hai (864ha) trong số các công ty 

KCN niêm yết ở miền Bắc. 

BĐS nhà ở là động lực chính thúc đẩy doanh thu trong 2019-20  
Chúng tôi dự báo tăng trưởng kép doanh thu BĐS nhà ở đạt 256% trong 2019-20 dựa 

trên: 1) Doanh thu năm 2019 đạt 798 tỷ đồng (+759% yoy) nhờ bàn giao lô đất 4,4ha tại 

các dự án Phúc Ninh và Tràng Duệ, và 2) Doanh thu năm 2020 đạt 1.185 tỷ đồng (+48% 

yoy) nhờ bàn giao 7ha còn lại của các dự án này. Chúng tôi kỳ vọng mảng BĐS nhà ở 

đóng góp 22-28% tổng doanh thu trong 2019-20. Trong khi đó, chúng tôi dự báo mảng 

BĐS công nghiệp sẽ ghi nhận mức tăng trưởng giá thuê từ 7-10% mỗi năm và nhu cầu 

gia tăng 10-20% mỗi năm trong 2019-20. Nhìn chung, chúng tôi ước tính KBC sẽ ghi nhận 

tăng trưởng kép EPS ấn tượng ở mức 18,7% trong 2019-20. 

Hiệu quả tài chính vẫn là mối quan tâm của nhà đầu tư 
Theo chúng tôi, tài sản của KBC được quản lý kém hiệu quả vì: 1) KBC đã đầu tư vào dự 

án Tràng Cát năm 2012 với trị giá 3.505 tỷ đồng; dự án này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 

tồn kho của KBC nhưng vẫn chưa sinh lời do điều kiện thị trường không thuận lợi, và 2) 

doanh nghiệp đã thực hiện các khoản đầu tư khác trị giá 2.800 tỷ đồng trong năm 2011-

13. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy KBC đã thực hiện thanh toán cổ tức lần đầu tiên kể từ 

khi niêm yết vào tháng 7/2019 (5% mệnh giá) và đây là một dấu hiệu tích cực. 

Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Mua; giá mục tiêu 17.500 đồng/cp   
Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên chiết khấu 10% cho RNAV cuối Q2/2019; chúng tôi 

chiết khấu 20% giá trị sổ sách để phản ánh dự án Tràng Cát chưa triển khai và dòng tiền 

tạo ra từ BĐS nhà ở và công nghiệp (WACC: 17,6%). Khuyến nghị Mua của chúng tôi dựa 

trên: 1) kinh nghiệm dày dặn trong khai thác KCN tại miền Bắc và các khách thuê nổi tiếng 

trong ngành công nghệ, và 2) tăng trưởng kép EPS ấn tượng ở mức 18,7% trong 2019-

20 (theo ước tính của chúng tôi). Động lực tăng giá: 1) doanh số BĐS nhà ở hoặc KCN 

tăng nhanh hơn, và 2) KCN Tràng Duệ 3 được phê duyệt. Rủi ro giảm giá: 1) doanh số 

giảm, và 2) trì hoãn ghi nhận dự án Phúc Ninh.  
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   Việt Nam 

MUA (trước đó KHÔNG KHUYẾN NGHỊ) 

Consensus ratings*: Mua 6 Giữ 1 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND15.700 

Giá mục tiêu:   VND17.500 

Giá mục tiêu cũ: N/A 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 11,5% 

CGS-CIMB / Consensus: -2,9% 
  

Reuters: KBC.HM 

Bloomberg: KBC VN 

Thị giá vốn: US$315,7tr 

 VND7.328.259tr 

GTGD bình quân: US$1,50tr 

 VND34.797tr 

SLCP đang lưu hành: 475,7tr 

Free float: 37,0% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 

. 

 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -1 8 30,5 

Tương đối (%) -3,1 4,1 30,6 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Đặng Thành Tâm 16,0 
Kinh Bac Consulting and Investment  9,6 
Dragon Capital 5,6 

Insert  

Chuyên viên phân tích 

 

Lại Thanh Nhàn 

T (84) 914 459 879  
E nhan.laithanh@vndirect.com.vn  

  

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

Doanh thu (tỷ đồng) 1.260                   2.490                   3.666                   4.343                   3.278                   

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 473                      1.161                   1.413                   1.696                   1.316                   

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 585                      746                      841                      1.052                   800                      

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.244                   1.587                   1.790                   2.239                   1.702                   

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 4,9% 27,5% 12,8% 25,1% -24,0%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 12,54                   9,83                     8,72                     6,97                     9,17                     

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

Tỷ suất cổ tức 0,00% 0,00% 6,41% 0,00% 0,00%

EV/EBITDA (lần) 20,91                   8,54                     6,94                     4,48                     4,61                     

P/FCFE 33,97                   NA 13,04                   3,32                     4,36                     

P/B (lần) 0,88                     0,81                     0,78                     0,70                     0,65                     

ROE 7,3% 8,6% 9,1% 10,6% 7,4%

CIMB/Consensus EPS (lần) 0,98                     1,07                     0,78                     
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Gã khổng lồ đã tỉnh giấc 

KBC có vị thế tốt để hưởng lợi từ thị trường bất 
động sản công nghiệp sôi động ở miền Bắc  

Công ty kinh doanh KCN dẫn đầu miền Bắc với khách thuê là 
các gã khổng lồ công nghệ cao  

KBC là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển thị trường KCN ở 

miền Bắc Việt Nam và biến khu vực này trở thành trung tâm sản xuất công nghệ 

cao. Các KCN Quế Võ 1 và Quế Võ 2 của KBC tại tỉnh Bắc Ninh là cơ sở sản xuất 

của Samsung Electronics Vietnam (SEV, công ty con của Samsung Electronics) 

kể từ năm 2008 và Samsung Display Vietnam (công ty con của Samsung SDI) và 

các nhà cung cấp từ năm 2014. Trong khi đó, KCN Tràng Duệ 1 và Tràng Duệ 2 

tại thành phố Hải Phòng là cơ sở sản xuất chính của LG Electronics và các doanh 

nghiệp vệ tinh từ năm 2013. Những gã khổng lồ công nghệ nổi tiếng này đã giúp 

KBC hoạt động với hiệu suất tối đa và trở thành nhà khai thác KCN lớn thứ hai 

với khoảng 11% thị phần ở miền Bắc Việt Nam vào cuối năm 2017. 
  

Hình 1: Thị phần bất động sản công nghiệp ở miền Bắc cuối 

năm 2017 – KBC có thị phần lớn thứ hai  

Hình 2: Cơ cấu khách thuê KCN theo ngành – Các KCN miền 

Bắc là trung tâm công nghệ với nhóm máy tính và máy móc 

chiếm tỷ trọng cao nhất về diện tích cho thuê cuối năm 2017 

  
   NGUỒN: JLL    NGUỒN: JLL 

  

Doanh nghiệp bất động sản niêm yết lớn thứ hai về quỹ đất ở 
miền Bắc      

KBC là doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất lớn thứ hai ở miền Bắc và lớn thứ 

năm tại Việt Nam trong số các doanh nghiệp niêm yết. Đối thủ lớn nhất ở miền 

Bắc của KBC là Viglacera Corporation (VGC). Cuối năm 2018, tổng quỹ đất của 

KBC là 408ha, bao gồm KCN Quang Châu (128ha), KCN Tân Phú Trung (200ha) 

và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (NSHL) giai đoạn 1 sắp tới (66ha). Chúng tôi kỳ vọng 

các KCN này sẽ đóng góp chủ yếu vào doanh số bán đất trong giai đoạn 2019-

25 vì các KCN Quế Võ và Tràng Duệ hiện đang hoạt động với công suất tối đa. 

Mặc dù không phải là cơ sở có nhu cầu thuê cao từ những gã khổng lồ công nghệ 

như các KCN Quế Võ và Tràng Duệ, chúng tôi vẫn kỳ vọng các KCN Quang Châu, 

Tân Phú Trung và NSHL sắp tới sẽ ghi nhận tăng trưởng cho thuê tích cực trong 

giai đoạn 2019-21. Vì KCN NSHL nằm gần KCN Quế Võ 1 và 2 nên chúng tôi cho 

rằng nó sẽ đáp ứng nhu cầu dư thừa từ các khách hàng thuê hiện tại ở KCN Quế 

Võ và có mức giá cho thuê tốt. Chúng tôi kỳ vọng KCN Quang Châu sẽ đáp ứng 

nhu cầu từ Tập đoàn JA Solar (Chưa niêm yết) và các doanh nghiệp nhỏ khác. 

Các sản phẩm 
máy tính, điện 

tử và quang 
học, 25%

Máy móc và 
thiết bị; 15%

Các sản phẩm 
chế tạo bằng 
kim loại; 12%Các sản phẩm 

cao su và 

nhựa; 7%

Hóa chất và các 
sản phẩm hóa 

chất; 6%

Khác; 35%
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Hình 3: Quỹ đất của các doanh nghiệp cuối năm 2018  

 
   

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
  

Hình 4: Vị trí các khu công nghiệp của KBC Hình 5: Các KCN của KBC đang hoạt động vào cuối năm 2018  

 

 

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

  

Với diện tích cho thuê 408ha, KBC sở hữu quỹ đất dồi dào cho các dự án và đang 

trong quá trình đền bù, đang xây dựng hoặc chờ Chính phủ phê duyệt. KBC đã 

hoàn tất hồ sơ cho KCN Tràng Duệ 3 tại thành phố Hải Phòng để trình Chính phủ 

phê duyệt và dự kiến sẽ có kết quả trong năm nay. Nếu thành công, quỹ đất của 

KBC sẽ tăng 112% nhờ đóng góp từ KCN Tràng Duệ 3 và thúc đẩy doanh số bán 

Title:

Source:

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

Bắt đầu 

hoạt 

động

Diện 

tích cho 

thuê 

(ha)

Còn lại 

(ha)

Giá thuê 

TB 

(US$/m2/

50 năm)

Khách hàng 

mục tiêu
Ưu điểm

Quế Võ 1 Bắc Ninh 2003 192 5 65

SEV và các 

doanh nghiệp 

vệ tinh

Kết nối với cảng 

biển, đường 

cao tốc chính

Quế Võ 2 Bắc Ninh 2006 171 2 73

Các doanh 

nghiệp vệ 

tinh của SEV

Nam Sơn 

Hạp Lĩnh 

(giai đoạn 

1)

Bắc Ninh 2019 66 66 75

Đáp ứng nhu 

cầu gia tăng 

từ các khách 

thuê hiện tại 

của KCN 

Quế Võ

Gần KCN Quế 

Võ và có sẵn 

quỹ đất lớn để 

cho thuê 

Tràng Duệ 

1

TP Hải 

Phòng
2008 129 1 80

Tập đoàn LG 

Electronics 

và các doanh 

nghiệp vệ 

tinh

Nằm trong tam 

giác kinh tế Hải 

Phòng-Quảng 

Ninh-Hà Nội với 

nhiều ưu đãi 

Tràng Duệ 

2

TP Hải 

Phòng
2015 133 5 85

Các doanh 

nghiệp vệ 

tinh của LG

Nằm trong tam 

giác kinh tế Hải 

Phòng-Quảng 

Ninh-Hà Nội với 

nhiều ưu đãi 

Quang 

Châu

Bắc 

Giang
2006 275 128 62

Tập đoàn JA 

Solar Group 

và các doanh 

nghiệp nhỏ & 

vừa khác

Giá cho thuê 

tương đối rẻ và 

quỹ đất cho 

thuê dồi dào 

Tân Phú 

Trung
TP HCM 2010 314 200 70

Nhiều doanh 

nghiệp khác 

nhau

Nằm gần các thị 

trường sản xuất 

và tiêu thụ 

khổng lồ như 

Đồng Nai, Long 

An, Bình Dương 

và có quỹ đất 

cho thuê lớn 

Tổng cộng 1.280 408



 

 Bất động sản │ Việt Nam 

 

 TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc │ 18 tháng 9, 2019 
 
 

 

 

4 
 

đất trong giai đoạn 2020-25 nhờ vị trí chiến lược trong tam giác kinh tế Hà Nội-

Hải Phòng-Quảng Ninh được hưởng nhiều ưu đãi từ Chính phủ. Hai KCN sắp tới 

đang trong quá trình đền bù và dự kiến sẽ sẵn sàng vào năm 2021. Theo chúng 

tôi, KBC sẽ không hưởng lợi nhiều từ các KCN này do tỷ lệ sở hữu còn hạn chế. 
 

Hình 6: Các khu công nghiệp đang xây dựng bởi KBC  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Triển vọng kinh doanh bất động sản sôi động; thị trường miền 
Bắc trở thành tâm điểm      

Hàng tỷ USD vốn FDI đổ vào các tỉnh miền Nam trong những năm 1990. Kể từ 

đó, một số khu vực ở miền Bắc (dẫn đầu là các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và 

tỉnh Quảng Ninh) đã thu hút thành công vốn FDI mới trong ngành công nghệ. Hầu 

hết khách thuê đều đầu tư vào sản xuất hoặc lắp ráp máy tính, sản phẩm điện 

tử/quang học, máy móc và thiết bị với tổng giá trị đầu tư chiếm 40% tổng vốn 

đăng ký cuối năm 2017. Thành phố cảng của miền Bắc là Hải Phòng và tỉnh Bắc 

Ninh nằm trong 3 khu vực của Việt Nam được nhận vốn FDI cao nhất trong giai 

đoạn 2015-18. Hai khu vực này đã trở thành các trung tâm công nghiệp quan 

trọng nhờ dòng vốn FDI gia tăng và giúp thay đổi cục diện công nghiệp trên khắp 

miền Bắc. Chúng tôi ước tính tỷ lệ lấp đầy ở miền Bắc duy trì ở mức 72% trong 

năm 2017 đến 6T2019, trong khi nguồn cung đất công nghiệp tăng 7% mỗi năm 

từ Q1/2017 đến Q1/2019. Đồng thời, giá đất miền Bắc ghi nhận mức tăng ổn định 

7-12% mỗi năm. Trong Q1/2019, giá đất trung bình tăng 7,65% yoy lên 93 

USD/m2/thời hạn thuê. 
  

Hình 7: Hải Phòng, Bắc Ninh nằm trong số 3 tỉnh có lượng vốn 

FDI cao nhất trong 2015-18 (triệu US$)  

Hình 8: Nhu cầu gia tăng giúp duy trì tỷ lệ lấp đầy mặc dù công 

suất mở rộng ở khu vực miền Bắc  

  
   NGUỒN: MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT    NGUỒN: JLL 

  

 

Trong tương lai gần, chúng tôi kỳ vọng giá đất công nghiệp trong khu vực sẽ tiếp 

tục tăng do nhu cầu mạnh về không gian nhà kho/nhà xưởng được xây dựng sẵn 

đạt chất lượng cao cũng như nhu cầu về đất công nghiệp từ các doanh nghiệp 

FDI và Việt Nam. 

Theo chúng tôi, các nhà đầu tư sẽ bị thu hút về miền Bắc Việt Nam do: 

a)  Môi trường kinh doanh thuận lợi với chi phí sản xuất thấp, các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) hấp dẫn và hỗ trợ của Chính phủ. 

Chi phí hoạt động thấp tại Việt Nam là điểm thu hút quan trọng đối với các nhà 

đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài tăng có thể được hỗ trợ bởi các yếu tố 

sau: 1) Mức lương trung bình hàng năm của Việt Nam cuối năm 2017 là 2.880 

USD, chỉ bằng một phần ba mức lương trung bình ở Trung Quốc và thấp hơn 

Khu công nghiệp Vị trí
Tỷ lệ sở 

hữu

Diện tích cho 

thuê (ha)

Diện tích 

còn lại (ha)
Lưu ý
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Thái Lan; 2) giá cho thuê đất công nghiệp ở mức 65-125 USD/m2/thời hạn thuê 

tại Hà Nội rất hấp dẫn so với Philippines (152-190 USD/m2/thời hạn thuê ở Manila 

theo ước tính của Colliers International). Đây là trung tâm sản xuất ra đời muộn 

hơn nhưng là đối thủ cạnh tranh trong khu vực về xuất khẩu hàng hóa sản xuất; 

3) Việt Nam đã giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) xuống mức 20% trong 

năm 2016 từ mức 22% trước đó để tăng tính cạnh tranh, đồng thời cấp ưu đãi 

thuế cho các dự án ở các khu vực khó khăn hoặc thuộc các ngành được Chính 

phủ ưu tiên. Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất hàng dệt may, giày dép và 

điện tử vì các ngành này đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế 10% trong 15 năm và 

sử dụng nhiều lao động cũng như tiêu hao năng lượng. Vì vậy, Việt Nam có lợi 

thế cạnh tranh tự nhiên nhờ các ưu đãi lớn cho doanh nghiệp FDI. 
  

Hình 9: Mức lương trung bình theo quốc gia – Mức lương của 

công nhân Việt Nam (US$) nằm trong số các nước có mức 

lương thấp nhất ở châu Á năm 2017  

Hình 10: Giá điện theo quốc gia – giá điện của Việt Nam cuối 

năm 2018 nằm trong số các nước có mức giá thấp nhất trong 

khu vực  

  
   NGUỒN: TRADING ECONOMICS    NGUỒN: COLLIERS INTERNATIONAL 

  
 

                         Hình 11: Thuế TNDN của Việt Nam thấp hơn mức trung bình của ASEAN (2017) 
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Hình 12: Giá đất công nghiệp của Việt Nam (Q4/2018) khá hấp dẫn so với các nước khác trong khu vực ASEAN  

 
   NGUỒN: COLLIERS INTERNATIONAL (4Q18) 

 

Các hiệp định FTA giúp Việt Nam tiếp cận các thị trường khổng lồ. Xuất khẩu 

sang thị trường EU dự kiến sẽ tăng mạnh sau khi ký Hiệp định thương mại tự do 

Việt Nam - EU (EVFTA) vào tháng 6/2019 và sau khi ký kết Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bao gồm 11 quốc gia vào 

tháng 3/2019. Khi việc cắt giảm thuế theo các FTA này có hiệu lực, Việt Nam sẽ 

hưởng lợi từ mức thuế xuất nhập khẩu gần bằng 0% khi giao dịch với các thị 

trường mới ở Mexico, Peru, Canada và EU. Các doanh nghiệp Việt Nam trong 

lĩnh vực chế biến gỗ, dệt may, nông sản và các sản phẩm điện tử có thể đẩy 

mạnh xuất khẩu hàng hóa sản xuất sang các thị trường này. 
 

                     Hình 13: Xuất khẩu của Việt Nam (triệu US$) được hỗ trợ bởi các FTA  

 
NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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đặc khu kinh tế. Theo đó, các nhà đầu tư tại đặc khu kinh tế Hải Phòng sẽ được 

hưởng ưu đãi đặc biệt khi đi vào hoạt động so với các khu vực khác. 
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Hình 14: Ưu đãi thuế cho đặc khu kinh tế Hải Phòng  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

b) Vị trí chiến lược và đầu tư vào cơ sở hạ tầng gia tăng 

Nằm cách biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam 200km về phía nam, Hải Phòng 

được xem là trung tâm sản xuất của ASEAN trong chiến lược Trung Quốc+1 và 

hưởng lợi từ hiệp định FTA Trung Quốc-ASEAN. Ngoài ra, miền Bắc còn kết nối 

với các thị trường khu vực và toàn cầu thông qua mạng lưới rộng lớn bao gồm 

đường hàng không, đường thủy và đường bộ. Về cảng biển, khu vực này sở hữu 

cụm cảng tại Hải Phòng với khoảng 1/3 tổng lượng hàng hóa đường biển của cả 

nước. Chính phủ nhận thấy cơ sở hạ tầng là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy 

phát triển kinh tế và đã phân bổ các nguồn lực để hiện đại hóa và cải thiện cơ sở 

hạ tầng giao thông. Gần đây, cơ sở hạ tầng của Hải Phòng được tăng cường 

đáng kể nhờ hoàn thành ba dự án cốt lõi là đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, 

đường cao tốc Tân Vũ-Lạch Huyện và cầu Đình Vũ-Cát Hải. Mặc dù cơ sở hạ 

tầng vẫn còn kém phát triển ở miền Bắc, tuy nhiên Chính phủ vẫn không ngừng 

cải thiện mạng lưới giao thông khi tìm cách đưa miền Bắc trở thành trung tâm sản 

xuất của khu vực nhằm thu hút thêm đầu tư. 
 

Hình 15: Hải Phòng sắp trở thành trung tâm thương mại tầm cỡ quốc tế   

 
   NGUỒN: BÁO CÁO JLL Q1/19 
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móc và dệt may của Việt Nam sẽ gia tăng, mặc dù Thái Lan giành thêm thị phần 

về xuất khẩu hàng điện tử và phụ tùng ô tô trong dài hạn như đã đề cập trong báo 

cáo chiến lược về ASEAN vào ngày 19/12/2018. Tuy nhiên, nhu cầu thuê có thể 

sụt giảm do tâm lý thị trường kém tích cực. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung 

hay thậm chí là xung đột Mỹ-EU và những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với tăng 

trưởng kinh tế toàn cầu có thể khiến các doanh nghiệp phải thận trọng và tập 

trung vào việc tích hợp tính linh hoạt vào danh mục. 

Chúng tôi dự báo lợi nhuận KBC tăng trưởng mạnh 
mẽ trong giai đoạn 2019-20  

KBC ghi nhận lợi nhuận ròng cao nhất từ trước đến nay trong năm 2018 với doanh 

thu đạt 2.491 tỷ đồng (tăng 99% yoy) và lợi nhuận ròng đạt 746 tỷ đồng (tăng 

27,5% yoy). Nếu loại trừ doanh thu tài chính bất thường 354,8 tỷ đồng từ chuyển 

nhượng lô đất 4,2ha ở đường Phạm Hùng, Hà Nội vào năm 2017, lợi nhuận ròng 

tăng mạnh 147% yoy trong năm 2018. Kết quả lợi nhuận tích cực của doanh 

nghiệp trong năm 2018 đến từ tăng trưởng mạnh mẽ của doanh số bán đất với 

110,5ha (tăng 165% yoy), trong đó KCN Quế Võ 2 (53,5ha) và KCN Tràng Duệ 2 

(25,6ha) đóng góp lớn nhất. Chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp sẽ đạt tăng trưởng 

lợi nhuận ròng mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn 2019-20. 

Mảng bất động sản nhà ở là động lực tăng trưởng chính cho 
doanh thu  

Sau 8 năm trì hoãn, dự án khu đô thị Phúc Ninh tại tỉnh Bắc Ninh với tổng diện 

tích 136ha đã được xây dựng trở lại vào năm 2017. Tuy nhiên, dự án hiện đang 

bị UBND tỉnh Bắc Ninh thanh tra văn bản quy hoạch chi tiết 1/500. Việc thanh tra 

bắt đầu vào năm 2018 và KBC không thể bàn giao các lô đất đang bị điều tra cho 

khách hàng. 

Chúng tôi cho rằng KBC sẽ giải quyết các sai phạm trên và được phép bàn giao 

các lô đất cho khách hàng trong giai đoạn 2019-21, trong đó 1ha đất sẽ bàn giao 

trong năm 2019 với doanh thu trị giá 151,7 tỷ đồng, thấp hơn mục tiêu bàn giao 

5ha đất của KBC với doanh thu trị giá 825 tỷ đồng. Trong năm 2020 và 2021, 

chúng tôi ước tính khối lượng bàn giao lần lượt đạt 3ha và 7,7ha, tương ứng với 

doanh thu 476,1 tỷ đồng và 1.224 tỷ đồng. 

Tương tự với dự án khu đô thị Phúc Ninh, dự án khu đô thị Tràng Duệ với tổng 

diện tích 42ha đã bị trì hoãn từ năm 2015 do điều kiện thị trường không thuận lợi. 

KBC lên kế hoạch triển khai lại giai đoạn 1 của dự án trong Q3/2019, bao gồm 

176 shophouse và 140 lô đất. Chúng tôi cho rằng dự án Tràng Duệ sẽ thu hút sự 

quan tâm của người mua nhà vì nằm gần KCN Tràng Duệ 2 và là khu dân cư có 

thể mang lại cơ hội đầu tư sinh lợi. KBC dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu 640 tỷ 

đồng trong năm 2019 thông qua việc bàn giao 70 căn shophouse và 60 lô đất. 

Điều này cùng với dự án khu đô thị Phúc Ninh sẽ giúp doanh thu bất động sản 

nhà ở tăng 757% yoy và đạt 798,7 tỷ đồng (theo ước tính của chúng tôi). 
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Hình 16: Doanh thu và diện tích cho thuê từ bàn giao khu đô thị 

Phúc Ninh (giai đoạn 1) trong 2019-21 

Hình 17: Doanh thu và diện tích cho thuê từ bàn giao khu đô thị 

Tràng Duệ (giai đoạn 1) trong 2019-21 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH ESTIMATES    NGUỒN: VND RESEARCH ESTIMATES 

Bất động sản công nghiệp sẽ ghi nhận tăng trưởng diện tích 
đất hai chữ số trong giai đoạn 2019-20  

Chúng tôi kỳ vọng diện tích đất công nghiệp của KBC sẽ tăng mạnh trong năm 

2019 lên 127,7ha (+15,5% yoy), cao hơn mục tiêu của KBC là 110ha. Các KCN 

Quế Võ và Tràng Duệ đều có diện tích đất hạn chế với 10ha còn lại vào cuối năm 

2018, tuy nhiên chúng tôi dự báo diện tích đất công nghiệp của KBC sẽ gia tăng 

nhờ bổ sung 30ha từ KCN NSHL từ nửa cuối năm 2019 và 60ha (+310% yoy) từ 

KCN Quang Châu và 24,7ha (+45% yoy) từ KCN Tân Phú Trung. Các KCN Tràng 

Duệ và Quế Võ dự kiến sẽ hoạt động với công suất tối đa vào năm 2020 và doanh 

số bán đất công nghiệp sẽ tăng 3,9% yoy lên 132,8ha. Chúng tôi chưa tính đến 

đóng góp của Tràng Duệ 3 vì doanh nghiệp vẫn chưa được UBND địa phương 

chấp thuận để mở bán dự án. 

Trên cơ sở tăng trưởng giá cho thuê trung bình 10-20% mỗi năm tại các KCN 

Quang Châu và Tân Phú Trung trong giai đoạn 2019-20 lên 72-100 USD/m2/thời 

hạn thuê, chúng tôi dự báo doanh thu bất động sản công nghiệp đạt 2.449 tỷ đồng 

(+21,3% yoy) trong năm 2019 và 2.667 tỷ đồng (+8,9% yoy) trong năm 2020. 
  

Hình 18: Các KCN NSHL và Quang Châu tiếp tục đóng góp đáng 

kể vào doanh số bất động sản của KBC trong 2019-20 

Hình 19: Doanh thu mảng bán đất KCN sẽ duy trì mạnh mẽ trong 

2019-20 

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

  

 

 

 

1,6

0,6
1,0

3,0

7,7

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2017A 2018A 2019F 2020F 2021F

Doanh thu ước tính (cột phải) (tỷ đồng) Diện tích cho thuê (cột trái) (ha)

3,4

4,0
3,8

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2019F 2020F 2021F

Doanh thu ước tính (cột phải) (tỷ đồng) Diện tích cho thuê (cột phải) (ha)

5,9

14,6

60,0

66,0

14,5

17,0

24,7
30,8

0,0 30,0 36,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2017A 2018A 2019F 2020F

h
a

Quế Võ 1 Quế Võ 2 Tràng Duệ 2 Quang Châu Tân Phú Trung NSHL

91 178

1034

314

497

158

83

192

1003

1220228

295

555 725

555
723

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

2017A 2018A 2019F 2020F

tỷ
 đ

ồ
n

g

Quế Võ 1 Quế Võ 2 Tràng Duệ 2 Quang Châu Tân Phú Trung NSHL

716

2,449

2,667

2,018



 

 Bất động sản │ Việt Nam 

 

 TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc │ 18 tháng 9, 2019 
 
 

 

 

10 
 

Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong 2019-2020 nhờ biên lợi 
nhuận cải thiện  

Chúng tôi dự báo KBC sẽ đạt tăng trưởng kép doanh thu 32,2% trong giai đoạn 

2019-20, trong đó doanh thu bất động sản nhà ở tăng trưởng kép 256% và doanh 

thu bất động sản công nghiệp tăng trưởng kép 14%. 
  

Hình 20: Cơ cấu doanh thu của KBC – Mảng BĐS nhà ở là động 

lực tăng trưởng chính cho doanh thu trong 2019-20  

Hình 21: Biên lợi nhuận gộp (LNG) – chúng tôi dự báo biên LNG 

sụt giảm trong 2019-20 chủ yếu do doanh số bán đất KCN giảm 

xuống và đóng góp lợi nhuận từ mảng BĐS nhà ở tăng lên  

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

  

Một số giả định chính của chúng tôi cho giai đoạn 2019-20 bao gồm: 1) biên lợi 

nhuận gộp giảm còn 51% (-8 điểm % so với năm 2018) do tỷ trọng sụt giảm trong 

doanh thu BĐS của các KCN Quế Võ và Tràng Duệ với biên lợi nhuận cao cũng 

như tỷ trọng gia tăng của mảng BĐS nhà ở trong lợi nhuận gộp với biên lợi nhuận 

thấp hơn so với BĐS công nghiệp và 2) tỷ lệ chi phí bán hàng & QLDN trên doanh 

thu trong giai đoạn 2019-20 duy trì ở mức 12,3%. Nhìn chung, chúng tôi ước tính 

lợi nhuận ròng năm 2019 đạt 841 tỷ đồng (+12,7% yoy) và lợi nhuận ròng năm 

2020 đạt 1.051,7 tỷ đồng (+24,5% yoy). So với ước tính của Bloomberg, chúng 

tôi kỳ vọng đóng góp cao hơn từ dự án khu đô thị Phúc Ninh vào lợi nhuận gộp 

và tăng trưởng doanh thu tích cực hơn từ KCN Tân Phú Trung và KCN Quang 

Châu. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng năm 2021 sẽ giảm 23,9% yoy 

xuống còn 800 tỷ đồng vì KCN Quang Châu và KCN NSHL sẽ đạt tỷ lệ lấp đầy tối 

đa và chúng tôi không tính đến đóng góp lợi nhuận ròng từ KCN Tràng Duệ 3 vào 

năm 2021. 
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Hình 22: Tổng quan KQKD năm 2018 và các ước tính cho giai đoạn 2019-21   

 
   NGUỒN: VND RESEARCH ESTIMATES, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Kết quả kinh doanh tích cực trong 6T2019  

Trong 6T2019, chuyển nhượng đất công nghiệp của KBC tăng 22% yoy lên 63ha, 

hoàn thành 57% kế hoạch cả năm của doanh nghiệp (110ha) và 49,3% dự báo 

năm 2019 của chúng tôi. Động lực chính cho sự tăng tốc về chuyển nhượng đất 

bao gồm KCN Tân Phú Trung (59% yoy) và KCN Quang Châu (183%). Ngoài ra, 

do tỷ lệ cho thuê của KCN Quang Châu tăng 20% yoy và tỷ trọng của KCN Tân 

Phú Trung trong đất chuyển nhượng của KBC tăng lên với giá cho thuê cao hơn 

(85-100 USD/m2/thời hạn thuê) so với KCN Quang Châu và KCN Tràng Duệ (65-

85 USD/m2/thời hạn thuê) nên giá cho thuê trung bình của KBC tăng 36% yoy 

lên 93,9 USD/m2/thời hạn thuê. Vì vậy, doanh thu đất công nghiệp tăng vọt 66% 

yoy lên 1.371,5 tỷ đồng trong 6T2019. Đặc biệt, KBC đã bán thành công ba nhà 

máy với tổng diện tích 15.480 m2 trong 6T2019 và thu về hơn 100 tỷ đồng doanh 

thu trong khi không bán tài sản nào trong 6T2018. Các mảng khác bao gồm cho 

thuê nhà máy và dịch vụ tiện ích cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu khiêm tốn 

5-9% yoy trong 6T2019. Doanh thu 6T2019 đạt 1.570 tỷ đồng (+56% yoy), hoàn 

thành 40% kế hoạch cả năm của doanh nghiệp và 42,8% ước tính của chúng tôi. 

2018A 2019F 2020F 2021F Giả định

Doanh số BĐS KCN (ha) 110,5 127,7 132,8 40,5

KCN Quế Võ 53,3 5

KCN Tràng Duệ 2 25,6 8

KCN Tân Phú Trung 17 24,7 30,8 38,5
KCN Tân Phú Trung sẽ cải thiện tăng trưởng lên 34% yoy về diện tích đất cho thuê mỗi năm trong 2019-21 sau vài năm cho thuê 

khoảng 15ha/năm

KCN Quang Châu 14,6 60 66 2
KCN Quang Châu dự kiến ghi nhận doanh số bán đất cao hơn nhờ nhu cầu gia tăng từ các doanh nghiệp trong nước và nước 

ngoài và đạt tỷ lệ lấp đầy 100% vào năm 2021

KCN NSHL 30 36 0

Chúng tôi kỳ vọng NSHL có thể cho thuê trong vòng 2 năm với vai trò thay thế cho sự thiếu hụt đất ở KCN Quế Võ. Vì doanh 

nghiệp chưa lên kế hoạch mở bán giai đoạn tiếp theo cho NSHL nên chúng tôi dự báo NSHL sẽ không đóng góp vào doanh thu 

trong năm 2021. 

Doanh số BĐS nhà ở (ha)

Dự án Phúc Ninh 0,6 1,0 3,0 7,7
Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều lô đất 3ha đóng góp vào doanh số của dự án Phúc Ninh trong năm 2020 hơn so với các lô đất 

1ha trong năm 2019 vì KBC sẽ khắc phục sai phạm của các lô đất này.

Dự án Tràng Duệ 3,4 4,0 3,8

Doanh thu (tỷ đồng) 2.490,5 3.665,9 4.342,7 3.278,0

Bán đất KCN 2.017,8 2.449,2 2.667,4 1.033,9

Bán/cho thuê nhà máy KCN 215,8 238,0 277,8 282,5
Chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ bổ sung 15.840 m2 diện tích nhà máy cho thuê ở KCN Quế Võ và bán 6 nhà máy trong năm 2019. 

Trong năm 2020 sẽ bổ sung thêm 36.120 m2 ở KCN Quang Châu để cho thuê.

Dịch vụ tiện ích 163,7 180,1 212,5 250,7 Chúng tôi ước tính mảng tiện ích sẽ duy trì tăng trưởng 20% trong giai đoạn 2019-21 như trong 2016-18 

BĐS nhà ở 93,2 798,7 1.185,1 1.710,8

Lợi nhuận gộp 1.468,1 1.863,7 2.230,6 1.718,7

Biên LNG chung 59% 51% 51% 52%

Biên LNG cho thuê đất KCN 61% 53% 53% 56%

Biên LNG cho thuê nhà máy 61% 53% 53% 56%

Biên LNG bán nhà máy KCN 56% 56% 56% 56%

Biên LNG dịch vụ tiện ích 44% 44% 44% 44%

Biên LNG bất động sản nhà ở 52% 45% 47% 50%

Chi phí BH & QLDN (tỷ đồng) -307 -451 -534 -403 Chúng tôi dự báo tỷ lệ chi phí BH&QLDN trên doanh thu duy trì ổn định trong 2019-21 

Doanh thu tài chính (tỷ đồng)
92 69 82 82

Trong năm 2019, KBC sẽ trả nợ quá hạn 1.016 tỷ đồng và lượng tiền mặt trung bình sẽ giảm xuống dẫn đến thu nhập từ lãi thấp 

hơn

Chi phí tài chính (tỷ đồng) -194 -230 -216 -215 Trong năm 2019, KBC sẽ phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu và phát sinh chi phí lãi vay cao hơn

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 745 841 1.052 800

Capex (tỷ đồng) -247 -441 -43 -33

Chúng tôi kỳ vọng KCN Quế Võ và Tràng Duệ sẽ cho thuê phần diện tích đất còn lại trong năm 2019  
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Hình 23: Tóm tắt KQKD  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH ESTIMATES, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Lo ngại về hiệu quả tài chính 

Theo chúng tôi, KBC vẫn chưa cho thấy khả năng sử dụng tài sản một cách hiệu 

quả, năng suất và mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông. Chúng tôi lo ngại về 

cách KBC đánh giá các cơ hội đầu tư, đặc biệt là đối với một số khoản đầu tư lớn. 

Các khoản đầu tư này có thể phải chịu chi phí lãi vay đáng kể từ khoản vay và 

KBC sẽ bị hạn chế trong cách quản lý tiền mặt (ví dụ: KBC không thể trả cổ tức 

cho đến tháng 7/2019). 

Tài sản thanh khoản thấp không tạo ra lợi nhuận trong nhiều 
năm  

Dự án khu đô thị Tràng Cát 484,9ha tại Hải Phòng được KBC đầu tư từ năm 2012 

(trị giá 3.505 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hàng tồn kho của doanh nghiệp 

và vẫn chưa tạo ra lợi nhuận do điều kiện thị trường không thuận lợi. Chúng tôi 

cho rằng dự án Tràng Cát khó có thể thu hút sự quan tâm của người mua nhà vì 

nằm cách xa trung tâm Hải Phòng và thiếu cơ sở hạ tầng đường bộ nối liền hai 

khu vực. Chúng tôi đánh giá khoản đầu tư này kém hiệu quả vì: 1) dự án phát 

sinh lãi vay vốn hóa 1.051 tỷ đồng vào cuối năm 2018 và KBC đã trì hoãn thanh 

toán cho đến năm 2020 và 2) theo chúng tôi, đây là lý do chính khiến cổ phiếu 

giao dịch ở mức thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là 19.232 đồng vào 

cuối năm 2018. 

Các khoản đầu tư chưa hiệu quả  

Trong năm 2012-13, doanh nghiệp đã đầu tư rất lớn vào các công ty liên kết 

nhưng hầu hết trong số đó chưa tạo ra lợi nhuận cho đến nay. Tổng lỗ lũy kế của 

(tỷ đồng) Q2/2019 Q2/2018 % yoy 6T2019 6T2018 % yoy sv dự báo Nhận xét

Doanh số bán đất KCN (ha) 47          16          190% 63          51          22% 49%

KCN Quế Võ 6,4 3,1 19,1 -84%
KCN Quế Võ có diện tích cho thuê hạn chế vì tỷ lệ lấp đầy 

đã đạt 99% cuối năm 2018 

KCN Tân Phú Trung 12,9 4,1 19,6 12,3 59%
KCN Tân Phú Trung ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ 59% 

nhờ nhu cầu gia tăng của khách thuê

KCN Tràng Duệ 2 2,4 2,0 8,3 8,8 -6%
KCN Tràng Duệ 2 có diện tích cho thuê hạn chế vì tỷ lệ lấp 

đầy đã đạt 99% cuối năm 2018 

KCN Quang Châu 31,7 3,7 31,7 11,2 183%
KCN Quang Châu là điểm nóng thu hút dòng vốn FDI 

khổng lồ đổ vào ngàng công nghệ cao tại tỉnh Thái Nguyên 

Doanh số BĐS nhà ở (ha) 0,0 0,6 0,0 0,6 -98% 106,1121613

Dự án khu đô thị Phúc Ninh 0,0 0,6 0,0 0,6
KBC chỉ có thể bàn giao hơn 100 m2 đất nền trong 

6T2019, giảm 98% so với 6T2018.

Dự án khu đô thị Tràng Duệ

Cho thuê trung bình 93,9 68,8 36%

Đóng góp từ KCN Tân Phú Trung cải thiện và tăng trưởng 

cho thuê ấn tượng 20% yoy tại KCN Quang Châu giúp cho 

thuê trung bình của KBC tăng 36% yoy

Doanh thu (tỷ đồng) 1.070,1 352,5 204% 1.569,9 1.003,8 56% 43%

Bán đất KCN 1.009,7 213,6 1.371,5 823,8 66%

Bán nhà máy KCN 100,1
Doanh thu từ bán nhà máy tăng mạnh vì KBC bán 3 nhà 

máy với tổng diện tích 15.480 m2 tại KCN Quang Châu

Cho thuê nhà máy KCN -76,6 8,6 18,0 17,1 5%

Dịch vụ tiện ích 35,2 39,2 78,6 71,8 9%

BĐS nhà ở 1,7 91,1 1,7 91,1 -98%
Do tốc độ bàn giao đất tại dự án Phúc Ninh chậm lại đáng 

kể nên mảng BĐS nhà ở giảm mạnh 

Lợi nhuận gộp (tỷ đồng) 626,8 173,0 262% 868,1 541,7 60%

Biên lợi nhuận gộp 59% 49% 55% 54%

Biên LNG cho thuê đất KCN 56% 55%

Biên LNG cho thuê nhà máy 61% 57%

Biên LNG bán nhà máy 68%

Chi phí bán hàng (tỷ đồng) 32,5 13,4 142% 57,0 18,4 209% KBC trả hoa hồng cao hơn để tăng doanh số bán đất KCN

Chi phí QLDN (tỷ đồng) 32,5 36,3 -10% 84,3 80,2 5%

Lợi nhuận HĐKD (tỷ đồng) 561,9 123,4 355% 726,8 443,0 64%

Doanh thu tài chính (tỷ đồng) 16,0 20,3 -21% 30,7 38,3 -20%

Chi phí tài chính (tỷ đồng) 52,8 55,7 -5% 107,4 112,3 -4%

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 522,8 84,8 517% 646,0 374,3 73%

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 408,2 61,0 569% 511,5 291,1 76%

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 300,20 60,55 396% 389,2 269,3 45% 46%
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các công ty liên kết này ở mức 44,3 tỷ đồng vào cuối năm 2018 và khoản đầu tư 

có lãi duy nhất là CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Chưa niêm yết) với tỷ 

suất sinh lời khiêm tốn 7,2% trong giai đoạn 2017-18. Chúng tôi cho rằng các 

khoản đầu tư này nên được thanh lý trong tương lai gần để tăng tiền mặt cho 

KBC. 
 

Hình 24: Khoản đầu tư của KBC vào các công ty liên kết không hiệu quả   

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Chúng tôi cũng quan tâm đến một số khoản đầu tư khác của KBC với khoản phải 

thu 1.866 tỷ đồng vào cuối năm 2018. Chúng tôi không thể đưa ra lý do nào để 

nắm giữ các khoản đầu tư này vì chúng không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào cho 

doanh nghiệp và cũng không mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông của KBC.  
 

Hình 25: Các khoản đầu tư khác trong khoản phải thu cuối năm 2018 (tỷ đồng)  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

  

Tên công ty
Tỷ lệ sở 

hữu (%)

Giá trị đầu 

tư (tỷ đồng)

Lợi nhuận lũy 

kế cuối 2018 

(tỷ đồng)

Lãi/lỗ công 

ty liên kết 

năm 2018 

(tỷ đồng)

Tỷ suất 

sinh lời 

năm 

2018

CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 21,5 224,9 (38,4)            16,3          7,2%

CTCP Đầu tư Sài Gòn - Huế 28,1 203,9 (4,6)              (2,1)          

CTCP Đầu tư & Phát triển công nghệ cao Sài Gòn 27,4 82,4 0,2               (0,0)          

CTCP Scanviwood 34 5,8 (1,4)              (0,3)          

CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn 5,7 339,0 -               -           

CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng 19,5 39,0 -               -           

CTCP Truyền thông VTC - Saigontel 19,2 30,7 -               -           

CTCP Du lịch Sài Gòn - Hàm Tân 1,63 7 -               -           

Tổng cộng 932,6 (44,3)            13,9          7,2%

Tên công ty
Giá trị 

đầu tư
Lưu ý

CTCP Dịch vụ Kinh Bắc 683,7

KBC chuyển nhượng khoản đầu tư vào CTCP Năng lượng Sài Gòn Bình Định 

sang Công ty Cổ phần Dịch vụ Kinh Bắc vào năm 2015 nhưng chưa nhận lại 

được tiền. KBC sẽ tính lãi 8% mỗi cho thanh toán trả chậm. Tổng số tiền 683,7 

tỷ đồng bao gồm cả tiền gốc và lãi lũy kế.

CTCP Đầu tư Sài Gòn 583,0

KBC chuyển nhượng tiền đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn để đầu tư vào 

CTCP Đầu tư KCN Lê Minh Xuân 2 vào năm 2014. Thủ tục đầu tư đến nay vẫn 

chưa hoàn thành. 

CTCP BĐS Viễn Đông 600,0

KBC đã chuyển tiền cho CTCP Bất động sản Viễn Đông vào năm 2017 để hợp 

tác đầu tư vào dự án Viễn Đông Medirian tại Thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, 

UBND thành phố Đà Nẵng sắp rút chứng nhận đầu tư vì dự án đã ngừng hoạt 

động hơn 10 năm. KBC đã phát hành 480 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,5% 

mỗi năm để huy động vốn cho khoản đầu tư này.

Tổng 1.866,7
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Phân tích SWOT    
 

Hình 26: Phân tích SWOT cho KBC  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Định giá và khuyến nghị 

Ra báo cáo lần đầu với khuyến nghị Mua; tương ứng tỷ lệ tăng 
giá với giá mục tiêu 17.500 đồng/cp   

Chúng tôi ra báo cáo lần đầu cho KBC với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 

17.500 đồng/cp dựa trên ước tính RNAV cuối Q2/2019. 

Cổ phiếu hiện đang giao dịch với P/B dự phóng 2019 ở mức 0,78x và thấp hơn 

7,2% so với P/B trung bình 7 năm của KBC là 0,83x. Chúng tôi cho rằng hệ số 

P/B giảm xuống phản ánh lo ngại của nhà đầu tư đối với quyết định pha loãng cổ 

phiếu của ban lãnh đạo trong giai đoạn 2012-2013 như đã nói ở trên. 
 

Hình 27: Hệ số P/B của KBC 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Vì doanh nghiệp vẫn chưa triển khai dự án khu đô thị Tràng Cát và không thể tạo 

ra doanh thu do điều kiện thị trường không thuận lợi nên chúng tôi chiết khấu 20%  

để phản ánh giá trị tài sản. Đối với các khu công nghiệp, chúng tôi chiết khấu tất 

cả dòng tiền tạo ra từ việc bán đất của các dự án dân cư và khu công nghiệp với 

WACC ở mức 17,6%. Ngoài ra, để phản ánh rủi ro thực hiện dự án hoặc rủi ro dự 

án không được bán hết do điều kiện thị trường so với dự báo, chúng tôi áp dụng 

mức chiết khấu 10% cho ước tính RNAV. Giá mục tiêu dựa trên RNAV của chúng 

tôi là 17.500 đồng/cp, tương ứng với tỷ lệ tăng giá 11,5% so với giá cổ phiếu hiện 

tại. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức 3,2% trong Q4/2019 (khoản cổ tức còn lại ở mức 5% 

mệnh giá) dẫn đến tỷ lệ sinh lời ước tính đạt 14,7% trong 12 tháng tới. Vì vậy, 

chúng tôi ra báo cáo lần đầu cho KBC với khuyến nghị Mua. 

  

Điểm mạnh: Cơ hội:

1. Được lựa chọn là trung tâm sản xuất của nhiều gã khổng lồ công nghệ cao như

Samsung và LG, các KCN của KBC góp phần thu hút các doanh nghiệp vệ tinh. 

1.Trung Quốc tiếp tục dịch chuyển các ngành thâm dụng lao động và trên chuỗi giá trị khiến 

các doanh nghiệp phải chuyển sang các nước Đông Nam Á. Với khoảng cách gần với

Trung Quốc và vị trí địa lý thuận lợi, các KCN phía Bắc Việt Nam sẽ hưởng lợi lớn nhất từ

sự dịch chuyển này. 

2. Location just outside Hai Phong city, a key transportation hub on the northern coast,

with established sea transport and a deep-sea port in the area.

2. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể đẩy nhanh sự dịch chuyển từ Trung Quốc sang

Việt Nam.

3. Vị trí gần Trung Quốc giúp thu hút các doanh nghiệp sản xuất lớn xây dựng nhà máy 

mới/nhà xưởng/kho vận trong khu vực.

Điểm yếu: Thách thức:

1. Các khoản đầu tư phụ và tài sản kém hiệu quả đang lãng phí tài nguyên của KBC.
1. Chiến tranh thương mại sẽ khiến giá hàng hóa tăng, dẫn đến tiêu thụ toàn cầu giảm tốc

và giảm sản lượng của các nhà xuất khẩu.

2. Cạnh tranh gia tăng vì các trung tâm sản xuất như Lào và Myanmar có chi phí hoạt

động thấp hơn, mặc dù một số nhà khai thác KCN Việt Nam đưa ra giá thuê đất rẻ hơn.  
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1,60
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Hình 28: Chi phí vốn cổ phần Hình 29: WACC  

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

  

 
 

Hình 30: RNAV (cuối quý 2/2019) và giá mục tiêu  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH ESTIMATES, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

Cost of equity

Beta 1,3

Risk free rate % 5

Equity risk premium % 11

Cost of equity % 19,1

%

Chi phí nợ 10,5

Tỷ lệ nợ trên vốn 13,1

Thuế suất 22,6

WACC 17,6

Tên thương mại Tên dự án

Giá trị 

sổ sách 

(tỷ đồng)

Premium

(tỷ đồng)

Giá trị 

hợp lý 

(tỷ đồng)

Tỷ lệ sở 

hữu

Giá trị 

hợp lý 

ròng (tỷ 

đồng)

Phương 

pháp
Ghi chú

Quế Võ 1 KCN Quế Võ 1 57,0      121,0 178,0 100% 178,0     DCF

Tràng Duệ 2 Tràng Duệ mở rộng 66,2      92,2 158,4 87% 137,1     DCF

Quang Châu Quang Châu 581,5    1059,6 1641,2 80% 1.311,8  DCF

Tân Phú Trung Tân Phú Trung 2.122,6 933,5 3056,0 72% 2.212,6  DCF

Nam Sơn Hạp Lĩnh Nam Sơn Hạp Lĩnh 401,5    369,6 771,0 100% 771,0     DCF

Khu đô thị Phúc Ninh 307,0    378,4 685,4 100% 685,4     DCF

Khu đô thị Tràng Cát 3.507,1 0,0 3507,1 100% 2.805,7  BV
 Chúng tôi chiết khấu 20% giá trị sổ sách để phản ánh dự án đã 

ngừng hoạt động vài năm nay và chưa tạo ra lợi nhuận 

Khu đô thị Tràng Duệ 476,2    510,6 986,8 100% 986,8     DCF

Cộng:

Tiền và tương đương tiền 810,4    810,4     

Khoản phải thu ngắn hạn 1.280,4 1.280,4  

Tài sản dài hạn 2.047,0 2.047,0  

Less: Vay nợ ròng 2.221,8 2.221,8  

Nợ phải trả khác 1.051,0 1.051,0  

Lợi ích CĐ thiểu số 925,1    802,8     

RNAV 5.056,7 9.150,4  

SLCP đang lưu hành (tr) 469,8    469,8     

Chiết khấu cho RNAV 10% Phản ánh rủi ro thực hiện dự án hoặc rủi ro dự án không bán hết 

Giá trị hợp lý (đồng) 17.531   

Giá mục tiêu (đồng) 17.500   Làm tròn
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Hình 31: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG, BÁO CÁO CÔNG TY 

DỮ LIỆU TẠI NGÀY 16 THÁNG 09 

 

 

Phụ lục   
  

Hình 32: Cơ cấu sở hữu của KBC (cuối Q4/2018) Hình 33: Các cổ đông lớn của KBC (cuối Q4/2018) 

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

  

 

 

Giá đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu

CAGR 

EPS 3 

năm

Nợ/Vốn 

CSH (%)

(đv bản địa) (đv bản địa) % 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F

TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC VN 15.700 17.500 Mua 316,5 11,1 8,6 7,5 0,7 0,7 8,6 9,6 N/A N/A 23,0

Tập đoàn Becamex IDC BCM VN 31.000      NR NR 1.377    N/A 12,4 N/A 2,1 N/A 11,3 N/A 1,3 N/A 123,1

Tập đoàn Sonadezi SNZ VN 23.300      NR NR 377       N/A 18,0 N/A 1,1 N/A 12,0 N/A 3,0 N/A 12,3

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG SIP VN 109.800    NR NR 325       N/A 29,2 N/A 4,7 N/A 19,1 N/A N/A 0,0 -250,5

Tập đoàn Viglacera VGC VN 19.550      NR NR 376       N/A 15,1 12,3 1,4 1,3 9,4 10,7 4,7 0,0 4,9

Tổng công ty IDICO IDC VN 17.900      NR NR 230       N/A 15,5 N/A 0,2 N/A 4,5 N/A 3,4 N/A 14,5

CTCP Phát triển KCN Nam Tân Uyên NTC VN 161.100    NR NR 111       N/A 15,2 N/A 3,6 N/A 32,3 N/A 6,2 N/A -234,5

Phát triển Đô thị Công nghiệp D2D VN 70.000      NR NR 64         N/A 6,7 N/A 1,2 N/A 23,5 N/A 4,3 N/A -150,3

Trung bình của Việt Nam 16,0 12,3 2,0 1,3 16,0 N/A 3,8 N/A -68,7

Trung vị của Việt Nam 15,2 12,3 1,3 1,3 11,7 10,7 3,8 0,0 8,6

Wha Corp Pcl WHA TB 4,64 5,03 MUA 2.116    24       11,1 12,0 0,9 0,8 8,4 7,4 N/A N/A 11,4

Amata Corp Pub AMATA TB 24,00 26,87 MUA 794       (30)     28,8 20,8 1,2 1,2 4,0 5,9 1,5 N/A 42,9

Frasers Property FPT TB 18,20 NR 1.138    8        14,4 19,9 1,1 1,1 5,0 4,3 5,0 N/A 123,4

Rojana Indus Par ROJNA TB 6,35 8,45 MUA 398       33       19,7 16,5 2,3 2,2 11,7 12,8 N/A N/A 104,5

Trung bình của Thái Lan 18,5 17,3 1,4 1,3 7,3 7,6 3,3 N/A 70,5

Bumi Serpong BSDE IJ 1.335        1.666        MUA 1.773    3        18,8 17,2 1,3 1,2 6,9 7,1 N/A N/A 31,3

Ciputra Developm CTRA IJ 1.275        1.330        MUA 1.633    (11)     12,9 18,0 0,4 0,4 4,9 4,6 N/A N/A 39,7

Lippo Karawaci LPKR IJ 278           324           MUA 1.360    (15)     13,8 18,0 0,5 0,4 3,5 2,5 1,0 N/A 47,7

Trung bình của Indonesia 15,2 17,7 0,7 0,7 5,1 4,7 N/A N/A 39,6

ROE (%)
Tỷ suất cổ 

tức (%)Tên doanh nghiệp Mã CK
Khuyến 

nghị

Vốn hóa 

(triệu 

USD)

P/E P/B

Cổ đông chính; 
34,00%

Ban giám đốc và 
người liên quan; 

19,00%

Khác; 47,00%

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your reportDang Thanh Tam, 
16.02%

Kinh Bac Consulting and 
Investment JSC, 9.62%

PYN Fund Elite (Non -
Ucits), 4.94%

VanEck Vectors ETF 
Trust-VanEck Vectors-
Vietnam-ETF, 3.63%

Saigon VRG Investment 
JSC, 3.55%

Vietnam Enterprise 
Investments Limited, 

3.24%

Beira Limited, 2.24%

Deutsche Bank 
Aktiengesellchaft, 

London Branch, 2.11%
Dang Nguyen 

Quynh Anh, 2.13%

Others, 52.52%
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Hình 34: Các công ty con của KBC (cuối Q4/2018) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

Hình 35: Thông tin về ban quản trị (cuối năm 2018)   

 

   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 
 

 
 
 

 

 

Tên công ty con của KBC Tỷ lệ sở hữu

CTCP KCN Sài Gòn-Bắc Giang 77,9%

CTCP KCN Sài Gòn Hải Phòng 86,5%

CTCP Phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc 72,4%

CT TNHH 1 thành viên Cho thuê Nhà máy và Văn phòng 100,0%

Công ty TNHH MTV Đầu tư NGD 100,0%

Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát 100,0%

CTCP Đầu tư Sài Gòn - Huế 28,2%

CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 21,5%

CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn 27,4%

CTCP Scanviwood 34,0%

CTCP Khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn 5,8%

CTCP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng 19,5%

CTCP VTC-Saigontel 19,2%

CTCP KCN Sài Gòn-Bình Phước 10,6%

CTCP KCN Sài Gòn-Nhơn Hội 10,0%

CTCP Du lịch Sài Gòn-Hàm Tân 1,6%

CTCP Phát triển điện Sài Gòn-Bình Thuận 0,4%

CTCP KCN Sài Gòn-Long An 0,2%

Tên Chức vụ Quá trình công tác

Ông Đặng Thành Tâm Chủ tịch

Ông Đặng Thành Tâm tốt nghiệp kỹ sư hàng hải tại Đại học Hàng hải tại Hải Phòng. Ông cũng đã đạt được bằng Cử nhân Luật, 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Văn bằng Quản lý Kinh doanh tại Henley College, Vương quốc Anh. Từ năm 1988-96, ông làm 

việc tại một công ty vận chuyển tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi trở thành CEO của Tập đoàn Tân Tạo (ITA) vào năm 1997. 

Nhờ thành công của việc ra mắt khu công nghiệp Tân Tạo trong những năm khủng hoảng tài chính châu Á, ông nổi tiếng như 

một nhà tiên phong trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp. Năm 2002, anh đến Bắc Ninh, một khu vực tương đối kém phát 

triển, để tạo nền tảng cho sự phát triển ban đầu của Quế Võ Ip. Sau 5 năm hoạt động, IP này đã đạt được danh tiếng tốt ở khu 

vực phía bắc; đó là một trong những thành công và mâu thuẫn của ông đối với tỉnh Bắc Ninh.

Bà. Nguyễn Thị Thu 

Hương

Tổng giám đốc và 

thành viên hội 

đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thu Hương có bằng Tiến sĩ Khoa học Kinh tế và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Bà đã gắn liền với công ty trong 

suốt 10 năm của mình.

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ
Thành viên hội 

đồng quản trị

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ là một kỹ sư hàng hải và cũng có bằng Cử nhân Tài chính Kinh doanh. Ông có nhiều năm kinh nghiệm 

quản lý, giữ vị trí trong nhiều công ty trong lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh doanh của các khu công nghiệp ở phía nam đất 

nước.

Ông Phạm Phúc
Thành viên hội 

đồng quản trị

Ông Phạm Phúc đã gắn bó với công ty hơn 10 năm. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, Tài chính và Kế toán trưởng 

vào ngày 8 tháng 12 năm 2012. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị vào ngày 26 tháng 4 năm 2014. 

Hiện tại, ông cũng được ủy quyền công bố thay mặt cho KBC. Ông có bằng Cử nhân Tài chính Ngân hàng.

Ông Huỳnh Phát
Thành viên độc lập 

Ông Huỳnh Phát có bằng Cử nhân tài chính kế toán. Ông gia nhập hội đồng quản trị vào ngày 14 tháng 6 năm 2013 với tư cách 

là thành viên hội đồng quản trị độc lập. Với kiến thức chuyên môn của mình trong lĩnh vực tài chính và kế toán, cũng như 12 

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển IP, ông thường xuyên đưa ra những đề xuất có giá trị và khách quan về nhiều khía 

cạnh trong các quyết định của hội đồng quản trị.
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  
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12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 1.260                   2.490                   3.666                   4.343                   3.278                   

Lợi nhuận gộp 650                      1.468                   1.864                   2.231                   1.719                   

LN hoạt động thuần 473                      1.161                   1.413                   1.696                   1.316                   

Chi phí khấu hao 0                           0                           0                           0                           0                           

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 473                      1.161                   1.413                   1.696                   1.316                   

TN từ hoạt động tài chính (33)                       (102)                     (161)                     (134)                     (133)                     

TN từ các Cty LK & LD 19                         14                         14                         14                         14                         

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 353                      (26)                       (13)                       (10)                       (5)                          

Lợi nhuân trước thuế 812                      1.047                   1.252                   1.566                   1.191                   

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 812                      1.047                   1.252                   1.566                   1.191                   

Thuế (193)                     (238)                     (263)                     (329)                     (250)                     

Lợi nhuận sau thuế 619                      808                      989                      1.237                   941                      

Lợi ích của cổ đông thiểu số (34)                       (63)                       (148)                     (186)                     (141)                     

Cổ tức ưu đãi 0                           0                           0                           0                           0                           

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 585                      746                      841                      1.052                   800                      

Lợi nhuận thường xuyên 585                      746                      841                      1.052                   800                      

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 472,8                   1.161,3                1.412,8                1.696,4                1.315,5                

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

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 85,8                     (516,3)                  201,2                   1.151,1                727,6                   

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng 0,3                        (22,0)                    1,0                        1,0                        0,0                        

Chi/(Thu) bằng tiền khác 39,8                     41,3                     69,0                     98,3                     99,8                     

Dòng tiền hoạt động khác (341,8)                  (136,6)                  (13,1)                    (9,8)                      (5,4)                      

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (109,5)                  (193,9)                  (216,2)                  (216,2)                  (215,3)                  

Thuế đã trả (86,7)                    (204,7)                  (262,9)                  (328,9)                  (250,1)                  

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 60,7                     129,1                   1.191,7                2.391,8                1.672,2                

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (94,1)                    (62,1)                    (440,6)                  (43,4)                    (32,8)                    

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư 1,1                        6,8                        13,9                     13,9                     13,9                     

Tiền chi đầu tư góp vốn 59,4                     0,0                        0,0                        0,0                        

Tiền khác từ hoạt động đầu tư (589,5)                  (109,3)                  13,2                     26,4                     26,4                     

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (623,2)                  (154,8)                  (413,6)                  (3,2)                      7,5                        

Tiền vay nhận được/(đã trả) 778,2                   (245,7)                  (216,0)                  (179,7)                  0,0                        

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 0,0                        0,0                        0,0                        

Tiền mua lại CP đã phát hành 0,0                        0,0                        0,0                        

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (6,3)                      (9,7)                      (469,8)                  0,0                        0,0                        

Cổ tức ưu đãi đã trả 0,0                        0,0                        0,0                        

Tiền khác từ hoạt động tài chính 0,0                        0,0                        0,0                        

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 771,9                   (255,3)                  (685,8)                  (179,7)                  0,0                        
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

 

  

 

 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 506                      227                      318                      2.526                   4.206                   

Các khoản phải thu ngắn hạn 4.744                   5.842                   7.760                   7.760                   6.938                   

Hàng tồn kho 8.323                   8.593                   8.811                   8.550                   8.452                   

Tài sản ngắn hạn khác 158                      200                      260                      260                      232                      

Tổng tài sản ngắn hạn 13.730                 14.862                 17.149                 19.096                 19.829                 

Tài sản cố định 118                      157                      548                      526                      493                      

Tổng đầu tư 1.198                   1.276                   1.254                   1.222                   1.187                   

Tài sản vô hình 0                           0                           0                           0                           0                           

Tài sản dài hạn khác 734                      614                      728                      728                      728                      

Tổng tài sản dài hạn 2.050                   2.047                   2.530                   2.475                   2.408                   

Vay & nợ ngắn hạn 1.132                   1.154                   138                      138                      138                      

Phải trả người bán 538                      479                      1.020                   1.020                   882                      

Nợ ngắn hạn khác 1.656                   2.300                   3.283                   3.283                   2.841                   

Tổng nợ ngắn hạn 3.326                   3.933                   4.441                   4.441                   3.861                   

Vay & nợ dài hạn 1.591                   1.285                   2.133                   1.953                   1.953                   

Nợ dài hạn khác 1.206                   1.191                   2.083                   2.918                   3.224                   

Tổng nợ dài hạn 2.796                   2.476                   4.216                   4.871                   5.177                   

Dự phòng 620                      664                      664                      664                      664                      

Tổng nợ 6.742                   7.072                   9.321                   9.976                   9.702                   

Vốn chủ sở hữu 8.288                   9.035                   9.407                   10.459                 11.258                 

Lợi ích cổ đông thiểu số 750                      803                      951                      1.137                   1.278                   

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 9.038                   9.837                   10.358                 11.595                 12.536                 

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu -36,1% 97,6% 47,2% 18,5% -24,5%

Tăng trưởng LNHĐKD -50% 146% 22% 20% 22%

Biên LNHĐKD 37,5% 46,6% 38,5% 39,1% 40,1%

LN trên cổ phiếu (4.719)                  (4.709)                  (4.157)                  926                      4.501                   

Giá trị sổ sách/cp 17.644 19.232 20.025 22.264 23.966

Khả năng thanh toán lãi vay 4,32 5,99 6,53 7,85 6,11

Thuế suất hiệu dụng 23,8% 22,8% 21,0% 21,0% 21,0%

Tỷ lệ chia cổ tức NA NA 55,9% NA NA

Số ngày phải thu 334,8 218,6 200,0 189,7 237,4

Số ngày tồn kho 4952 3020 1762 1504 1990

Số ngày phải trả 74,17 33,00 34,09 49,58 62,46

ROIC 4,4% 9,8% 11,2% 12,3% 9,7%

ROCE 7,7% 9,9% 11,3% 12,9% 9,4%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 4,28% 5,57% 6,29% 6,65% 4,90%



 

 Bất động sản │ Việt Nam 

 

 TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc │ 18 tháng 9, 2019 
 

 

 

 

20 
 

 

 

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   

Lại Thanh Nhàn – Chuyên viên Phân tích  

Email: nhan.laithanh@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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