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Triển vọng dài hạn hấp dẫn từ quỹ đất lớn nhiều tiềm năng.
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Mở bán dự án mới, hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2018.

OUTPERFORM

Khuyến nghị

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2018 ghi nhận chủ yếu từ bàn giao 1 phần Jamila,
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các sản phẩm còn lại của Rosita, Venica, Luscata và đặc biệt là doanh thu từ bán
quỹ đất không nằm trong chiến lược phát triển của KDH. Theo đó, tổng doanh thu
2018 của KDH dự kiến đạt 2.955 tỷ, giảm nhẹ 4% yoy. Biên lợi nhuận gộp mảng
bất động sản là 35%, tăng 2% yoy do tỷ trọng doanh thu từ nhà phố, biệt thự và
chuyện nhượng dự án vẫn chiếm tỷ trọng cao. Kết quả, lợi nhuận sau thuế thuộc
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công ty mẹ dự báo đạt 717 tỷ, hoàn thành 90% kế hoạch. EPS 2018 đạt 1.821
đồng/cp, tương đương PE2018 là 18x.
Kinh doanh năm 2019 sẽ ổn định, lợi nhuận nhiều khả năng đi ngang
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Chúng tôi cho rằng năm 2019 sẽ là 1 năm đi ngang trong hoạt động kinh doanh
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của KDH. Công tác đền bù cho các dự án trọng điểm như KDC Tân Tạo, Phong
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Phú 2 vẫn rất quan trọng và đòi hỏi nguồn vốn lớn. Do đó, để duy trì sự ổn định
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trong hoạt động kinh doanh cũng như tài chính, công ty chỉ triển khai một số dự án

500

như căn hộ Hermosa, 2-3 dự án nhà phố ở quận 9. Căn cư trên cơ sở đó, BVSC
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ước tính doanh thu 2019 đạt 3.477 tỷ, tăng 20% yoy. Lợi nhuận sau thuế trừ thiểu
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số là 705 tỷ, giảm nhẹ 2% yoy. Với kết quả đó, EPS 2019 đạt 1.789 đồng/cp. Số
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lượng cổ phiếu lưu hành là 394,5 triệu tăng 6,7 triệu do phát hành ESOP trong
H2.2018. PE năm 2019 theo giá hiện tại là 18,6 lần.
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Khu dân cư Tân Tạo với quy mô 320ha sẽ mang lại sự phát triển mạnh trong dài
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hạn. Dự án thuộc sở hữu của BCI trước đây nhưng tiến độ triển khai bị trì hoãn do
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việc giải tỏa gặp khó khăn về nguồn vốn. Sau khi sát nhập vào Khang Điền, công
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Triển vọng dài hạn nằm ở phía Nam với dự án trọng điểm KDC Tân Tạo
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tác đền bù được tập trung quyết liệt hơn. Mặc dù vậy, hiện tại, diện tích cần đền
bù vẫn còn không nhỏ do quy mô dự án lớn nhưng có sự cải thiện đáng kể từ 50%
lên 70% trong 2 năm qua. KDH chưa có kế hoạch hoặc đề ra thời gian cụ thể liên
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quan đến phát triển dự án. Mặc dù dự án chưa triển khai, giá đất gia tăng cũng đã
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mang đến phần thặng dư rất lớn cho Khang Điền. Chi phí vốn diện tích đã đền bù
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khoảng 800 – 1 triệu đồng/m2, trong khi, giá đất nông nghiệp hiện tại cũng gia tăng
2-3 lần.
Tình hình tài chính ấn tượng với tiền mặt lớn, tỷ lệ nợ vay thấp

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Bên cạnh quỹ đất lớn, tài chính của Khang Điền là điểm mà chúng tôi thật sự ấn
tượng. Quan điểm điều hành của Ban lãnh đạo KDH luôn đề cao sự thận trọng.
Tính đến 30.6.2018, tiền và tương đương tiền là 1.426 tỷ, tương đương 15% tổng
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tài sản. Nợ vay ngắn và dài hạn là 1.009 tỷ, giảm 600 tỷ so với đầu năm 2018 và
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800 tỷ so với đầu năm 2017. Tỷ lệ nợ vay/Tổng tài và Vốn chủ sở hữu lần lượt là

11% và 16%. So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành, cấu trúc tài chính và khả
năng thanh toán của KDH có sự vượt trội đáng kể.
Khuyến nghị
Chúng tôi vẫn đánh giá tốt về cơ hội đầu tư vào KDH cho mục tiêu trung và dài
hạn. Quỹ đất lớn, giá vốn thấp và tiềm năng phát triển khu vực Bình Chánh, Bình
Tân trong dài hạn là điểm nhấn chính. Mặc dù các quỹ đất này vẫn tồn tại những
rủi ro khi chưa hoàn tất đền bù, chúng tôi vẫn cảm thấy sự hấp dẫn từ các quỹ đất
này. Câu chuyện khu Đông với chuỗi dự án Mega hoặc gần nhất là sản phẩm
Lovera Park ở Phong Phú 4, chứng minh thấy nhu cầu sản phẩm nhà phố
compound rất lớn – đây là những sản phẩm chính của KDC Tân Tạo, Corona...
Bên cạnh đó, quan điểm điều hành thận trọng, năng lực tài chính lành mạnh, khả
năng triển khai pháp lý tốt, kinh nghiệm trong công tác phát triển quỹ đất là yếu tố
đảm bảo cho sự phát triển mang tính bền vững với Công ty.
Với giá thị trường hiện tại, kết quả định giá NAV có mức premium 21,7%. Chúng
tôi khuyến nghị OUTPERFORM với KDH. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Công ty có
sự gia tăng mạnh trong thời gian gần đây do động thái giải ngân một số nhà đầu
tư ngoại. Nhà đầu tư có thể xem xét chờ cổ phiếu có sự điều chỉnh hợp lý để xem
xét mua vào.
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Mở bán dự án mới, dự kiến hoàn thành 90% kế hoạch LNST 2018.
Dự án Safira với quy mô 1.600 căn sẽ được mở bán vào đầu quý 4.2018. Đây là dự án
căn hộ tiếp theo mà KDH triển khai sau dự án Jamila khá thành công. Safira có tổng mức đầu
tư 1.800 tỷ với quy mô 1.600 căn hộ, ở quận 9 liền kề dự án Mega Ruby. Hiện tại, nhà thầu
An Phong đang triển khai xây dựng phần móng. Giá bán dự kiến trung bình đối với Safira
khoảng 28-30 triệu (VAT). Nhìn chung, mức giá tương đương hoặc cao hơn 1 chút so với các
dự án bên cạnh như Flora Kykyo, Jamila hoặc Sky 9. Tuy nhiên, Safira có lợi thế hơn về tiến
độ thanh toán, cạnh tranh về nguồn cung mới ở các khu vực liền kề không nhiều và đặc biệt
thời điểm bán hàng rơi vào cao điểm của thị trường (quý 4.2018 và 1.2019). Theo thông tin
không chính thức, KDH sẽ bán hàng thông qua các sàn môi giới với đội ngũ lên đến 4.000 –
5.000 nhân viên kinh doanh. Như vậy, chúng tôi cho rằng việc tiêu thụ dự án sẽ vẫn khả quan.
BVSC ước tính doanh thu dự án khoảng 2.500 – 2.600 tỷ, tương ứng biên lợi nhuận gộp là
30%. Thời điểm bắt đầu bàn giao sẽ rơi vào giữa năm 2020 và doanh thu dự kiến sẽ ghi nhận
hết trong năm.
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2018 ghi nhận chủ yếu từ bàn giao 1 phần Jamila, các
sản phẩm còn lại của Rosita, Venica, Luscata và đặc biệt là doanh thu từ bán quỹ đất
không nằm trong chiến lược phát triển của KDH. Nhìn chung, năm 2018, hoạt động mở
bán mới của Công ty khá trầm lắng khi chỉ kinh doanh sản phẩm còn lại từ dự án cũ như
Rosita, Jamila, Venica… Tính đến 30.6.2018, sản phẩm còn tồn để kinh doanh theo ước tính
của chúng tôi là 30 – 50 căn nhà phố, biệt thự. Về ghi nhận doanh thu trong 2018, sản phẩm
còn lại của dự án cũ chưa ghi nhận khoảng 180 – 200 căn nhà phố biệt thự với giá trị khoảng
950 tỷ sẽ ghi nhận hết; dự án Jamila bàn giao 50% với 450 căn tương ứng doanh thu 790 tỷ
đồng. Phần lớn doanh thu còn lại, đến từ chuyển nhượng một số khu đất, cụ thể, năm 2018
công ty tiếp tục chuyển nhượng quỹ đất của BCI tại PP4, khu đất An Dương Vương, các quỹ
đất của KDH ở Long Trường (9ha). Theo đó, tổng doanh thu 2018 của KDH dự kiến đạt 2.955
tỷ, giảm nhẹ 4% yoy. Biên lợi nhuận gộp mảng bất động sản là 35%, tăng 2% yoy do tỷ trọng
doanh thu từ nhà phố, biệt thự và chuyện nhượng dự án vẫn chiếm tỷ trọng cao. Kết quả, lợi
nhuận sau thuế thuộc công ty mẹ là 717 tỷ, hoàn thành 90% kế hoạch. EPS 2018 đạt 1.821
đồng/cp, tương đương PE2018 là 18x.
Kế hoạch kinh doanh – tỷ VND

2017
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yoy

Doanh thu

3.061

2.955

-3%

LNG

1.042

1.044

Thu nhập tài chính thuần

-52

90.4

Chi phí bán hàng & quản lý

243

253

4%

LNTT

729

896

23%

LNST trừ thiểu số

502

717

42%
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Kinh doanh năm 2019 sẽ ổn định, lợi nhuận nhiều khả năng đi ngang
Năm 2019 công ty có thể mở bán 2-3 dự án nhà phố ở khu Đông và 1 dự án căn hộ ở
Bình Chánh. Cụ thể, KDH dự kiến tiếp tục phát triển như dự án 8ha ở phường Phú Hữu quận
9, dự án Bình Trưng Đông 5,7ha trong 2019. Tổng sản phẩm khoảng 360 căn nhà phố, biệt
thự. Bên cạnh đó, công ty có kế hoạch triển khai dự án căn hộ Hermosa có quy mô 1.500 căn,
trên diện tích 1,8ha thuộc dự án Phong Phú 4, Bình Chánh. Tính đến hiện tại, dự án căn hộ
Hermosa nhiều khả năng sẽ có thể mở bán trong quý 1.2019. Các dự án nhà phố như Nhà
Phố, Bình Trưng dù chưa có thông tin cụ thể nhưng có thể sẽ bắt đầu vào quý 2.2019 vì các
dự án này đóng góp quan trọng trong lợi nhuận 2019. Dự báo của BVSC thì doanh thu đóng
góp từ dự án nhà phố sẽ triển khai trong 2019 là 2.050 tỷ.
Tổng mức đầu tư (tỷ)

Diện tích (ha)

Sản phẩm

Cc Hermosa Bình Chánh

1.700

1,8

1.500

Dự án Nhà Phố

1.000

8

296

610

5,7

159

Dự án

Dự án Bình Trưng Đông

Công ty cũng có các quỹ đất khác dưới hình thức khoản góp vốn, tạm ứng mua cổ phần. Tuy
nhiên, chúng tôi chưa có nhiều thông tin về các quỹ đất này. Thêm vào đó, một số quỹ đất tập
trung ở các khu vực mới phát triển như Long Trường quận 9 nên nhiều khả năng sẽ chưa có
kế hoạch triển khai ngay trong năm 2019.
Kết quả kinh doanh năm 2019 dự báo giảm nhẹ so với 2018.
Chúng tôi cho rằng năm 2019 sẽ là 1 năm đi ngang trong hoạt động kinh doanh của KDH.
Công tác đền bù cho các dự án trọng điểm như KDC Tân Tạo, Phong Phú 2 vẫn rất quan trọng
và đòi hỏi nguồn vốn lớn. Do đó, để duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh cũng như
tài chính, công ty chỉ triển khai một số dự án như đề cập. Căn cư trên cơ sở đó, BVSC ước
tính doanh thu 2019 đạt 3.477 tỷ, tăng 20% yoy. Doanh thu được ghi nhận từ triển khai dự án
Nhà Phố, Bình Trưng, 2 block còn lại dự án Jamila với giá trị 2.778 tỷ. Phần doanh thu còn lại
dự kiến tiếp tuc từ chuyển nhượng quỹ đất của BCI hoặc của KDH được tích lũy trước đây ở
khu vực Long Trường, Phú Hữu… Công ty có thể sẽ không còn lợi nhuận bất thường từ
chuyển nhượng cổ phần của BIG C như trong 2018. Thu nhập tài chính thuần 2019 là -17 tỷ
so với 91 tỷ năm 2018. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý dự kiến tăng 13% yoy, từ
253 tỷ lên 288 tỷ. Lợi nhuận sau thuế trừ thiểu số là 705 tỷ, giảm nhẹ 2% yoy. Với kết quả đó,
EPS 2019 đạt 1.789 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 394,5 triệu tăng 6,7 triệu do phát
hành ESOP trong H2.2018. PE năm 2019 theo giá hiện tại là 18,6 lần.
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Kế hoạch kinh doanh – tỷ VND

2018F

2019F

yoy

Doanh thu

2.955

3.558

20%

LNG

1.044

1.186

14%

Thu nhập tài chính thuần

90,4

-16,6

Chi phí bán hang & quản lý

253

288

LNTT

896

881

LNST trừ thiểu số

717

705

14%

-2%
Nguồn: BVSC dự báo.

Triển vọng dài hạn nằm ở phía Nam với dự án trọng điểm KDC Tân Tạo
Chúng tôi cho rằng thị trường bất động sản khu Nam, đặc biệt là Bình Tân, còn nhiều rất nhiều
tiềm năng để phát triển và sẽ là khu vực thu hút dòng vốn đầu tư trong dài hạn sau Khu Đông.
Chính sách chuyển đổi đất lúa sang đất phi nông nghiệp sẽ là điểm nhấn chính để cho Bình
Tân, Bình Chánh phát triển. Những gì mà Bình Tân đang trải qua mang hình ảnh của Khu
Đông quận 9 giai đoạn trước đây. Khi chính sách về chuyển đổi đất đai được nới lỏng từ 20122013, quận 9 có sự thay đổi đáng kể về hạ tầng, thu hút dân cư cũng như các công trình xã
hội – kỹ thuật. Từ đó, nhiều dự án bất động sản của nhiều nhà đầu tư lớn được triển khai.
Thành phố Hồ Chính Minh đã và đang có sự phát triển nhanh theo bề rộng, với việc hình thành
các trung tâm trong thành phố, để dân cư và kinh tế có sự phát triển đồng đều. Phía Bắc, sự
phát triển lâu đời của Gò Vấp với nhiều tiện ích, trường học, bệnh viện, ngân hàng, giáo dục…
đã tạo sự lan tỏa cho các khu vực như quận 12, Hóc Môn. Khu Nam với Phú Mỹ Hưng làm
trọng điểm cũng gia tăng sự hấp dẫn cho Nhà Bè, quận 8 và 1 phần Bình Chánh… Tương tự,
phía Tây Nam, quận 6 và khu vực Bình Tân giáp quận 6 đang ngày càng phát triển và dự kiến
thời gian tới sẽ tương đồng như Gò Vấp dù quy hoạch không đồng bộ và chỉnh chu như Quận
7 hoặc quận 2, nhưng sẽ là nơi tập trung rất đông dân cư. Từ đó, các khu vực lân cận như
khu vực Bình Tân phía giáp Bình Chánh, Bình Chánh sẽ nhanh chóng nhận được sự lan toả
và gia tăng tốc độ đô thị hóa. Và chúng tôi cho rằng điều này sẽ sớm diễn ra trong thời gian
tới khi mà mặt bằng giá của khu vực này còn hấp dẫn so với quận 9, quận 12 và Nhà Bè.
Khu dân cư Tân Tạo với quy mô 320ha sẽ mang lại sự phát triển mạnh trong dài hạn
Dự án thuộc sở hữu của BCI trước đây nhưng tiến độ triển khai bị trì hoàn do việc giải tỏa gặp
khó khăn về nguồn vốn. Sau khi sát nhập vào Khang Điền, công tác đền bù được tập trung
quyết liệt hơn. Mặc dù vậy, hiện tại, diện tích cần đền bù vẫn còn không nhỏ do quy mô dự án
lớn nhưng có sự cải thiện đáng kể từ 50% lên 70% trong 2 năm qua. KDH chưa có kế hoạch
hoặc đề ra thời gian cụ thể liên quan đến phát triển dự án. Mặc dù dự án chưa triển khai, giá
đất gia tăng cũng đã mang đến phần thặng dư rất lớn cho Khang Điền. Chi phí vốn diện tích
đã đền bù khoảng 800 – 1 triệu đồng/m2, trong khi, giá đất nông nghiệp hiện tại cũng gia tăng
2-3 lần.
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Hiện tại, quỹ đất để KDH phát triển trong 2-3 năm tới vẫn còn. Và KDC Tân Tạo sẽ là câu
chuyện trong chiến lược phát triển dài hơn có thể từ sau 2020. Tuy nhiên, nếu thị trường vẫn
duy trì sự phát triển bền vững, tốc độ đô thị hóa khu vực này cải thiện như dự báo của BVSC
thì dù dự án chưa triển khai cũng sẽ đóng góp nhiều vào triển vọng cho KDH. Xét về vị trí, dự
án liền kề với khu công nghiệp Tân Tạo và khu vực sầm uất của Bình Tân như khu dân cư
Tên Lửa, KDC Bà Hom… Trước đây, khu vực tiếp giáp Bình Tân và Bình Chánh bị ngăn cách
bởi QL1 với lưu lượng xe đông và các tuyến đường kết nối chưa tốt. Thì hiện tại, các tuyến
kết nối như Tỉnh lộ 10, đường Trần Văn Giàu được xây dựng các hệ thống giao lộ quy mô lớn,
cầu vượt và lộ giớ đường mở rộng giúp người dân di chuyển thuận tiện & an toàn. Điều này
giúp cho sự đô thị hóa các khu vực quanh đường Trần Văn Giàu – Tỉnh lộ 10 có thể nói phát
triển nhanh trong 2 năm gần đây.

Giá đất thổ cư các khu vực lân cận:
Diện tích (m2)

Giá bán

Mục đích sử dụng

Võ Văn Tân, Tân Tạo, BT

80

30

Thổ cư, mặt tiền

Trần Văn Giàu, Bình Tân

130

13

Thổ cư, hẻm

Trần Văn Giàu, Bình Tân

100

14,5

Thổ cư, hẻm

Trần Văn Giàu, Bình Tân

137

11

Thổ cư, hẻm

Tỉnh lộ 10, Bình Chánh

130

14

Thổ cư, hẻm

Vị trí

Với tốc độ đô thị hóa hiện tay, BVSC cho rằng trong 2-3 năm sắp tới khu vực xung quanh dự
án sẽ sầm uất và thêm nhiền tiện ích phục vụ cho cư dân. Khi đó, triển khai dự án mang lại
giá trị lớn trong dài hạn đối với KDH. Và chúng tôi cho rằng việc theo dõi và quan tâm đến dự
án thời điểm này là cần thiết vì là 1 trong những yếu tố hỗ cho giá cổ phiếu trong 2-3 năm tới.
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Tình hình tài chính ấn tượng với tiền mặt lớn, tỷ lệ nợ vay thấp
Bên cạnh quỹ đất lớn, tài chính của Khang Điền là điểm mà chúng tôi thật sự ấn tượng. Quan
điểm điều hành của Ban lãnh đạo KDH luôn đề cao sự thận trọng. Tính đến 30.6.2018, tiền và
tương đương tiền là 1.426 tỷ, tương đương 15% tổng tài sản. Nợ vay ngắn và dài hạn là 1.009
tỷ, giảm 600 tỷ so với đầu năm 2018 và 800 tỷ so với đầu năm 2017. Tỷ lệ nợ vay / tổng tài và
vốn chủ sở hữu lần lượt là 11% và 16%. So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành, cấu trúc
tài chính và khả năng thanh toán của KDH có sự vượt trội đáng kể.
Chỉ số tài chính 30.6.2018
Tỷ lệ nợ vay / tổng tài sản (%)

KDH

NLG

DXG

NVL

CEO

SCR

11,84

5,94

22,46

37

22,8

20,2

Nợ vay / vốn chủ (%)

17,2

12,3

50,32

139

63,8

56,6

Tỷ số thanh toán nhanh

0,78

0,67

0,37

0,24

0,41

0,05

Tỷ số thanh toán hiện hành

5,01

2,31

2,22

1,7

1,38

1,39

Khả năng thanh toán lãi vay

13,8

24,96

15,7

1,59

4,18

1,46

Nguồn: BVSC tổng hợp

Cấu trúc vốn và khả năng thanh toán của Khang Điền rất tốt và tương đồng với doanh nghiệp
cũng đề cao sự an toàn là Nam Long. Và thời điểm hiện tại, chúng tôi thật sự ưa thích và đánh
giá cao doanh nghiệp duy trì tài chính tốt khi mà triển vọng thị trường bất động sản không thuận
lợi như trước.

Định giá
Triển vọng của KDH tập trung chủ yếu ở các quỹ đất lớn ở phía Nam như KDC Tân Tạo, dự
án Corona, khu công nghiệp Lê Minh Xuân… Các dự án này có giá vốn rất thấp, chưa có kế
hoạch triển khai. Chính vì vậy, lợi nhuận của KDH trong 1-2 năm tới có thể chưa phản ánh
được tiềm năng từ các quỹ đất này. Do đó, chúng tôi sử dụng duy nhất phương pháp định giá
NAV, làm cơ sở cho khuyến nghị đầu tư trong trung và dài hạn.
•

Các dự án có đang và có kế hoạch triển khai trong 2019 sẽ được định giá lại theo dòng
tiền hoặc lợi nhuận dự kiến mang lại.

•

Các dự án đền bù tỷ lệ cao, chúng tôi sử dụng phương pháp tham khảo giá thị trường
với đất có cùng mục đích để xác định giá trị hợp lý. Cụ thể, dự án KDC Tân Tạo, dự
án Corona.

•

Các khoản quỹ đất ở quận 9 dưới hình thức góp vốn, tạm ứng đã phát sinh trước đây
được điều chỉnh lại với giả định giá tăng 30%, phản ánh sự gia tăng trong giá đất ở
quận 9.

•

Số lượng cổ phiếu lưu hành là 394 triệu, bao gồm 6,7 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến
phát hành trong H2.2018.
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Kết quả định giá cho thấy giá trị NAV hợp lý trên mỗi cổ phần của KDH là 40,414 đồng/cp.
Khoản mục (triệu đồng)
Giá trị thị trường của tổng tài sản
Nợ phải trả
Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu
Tiền thu bán 6,7tr ESOP – 15.000 VND/cp
Giá trị vốn chủ sau khi định giá lại
Số lượng cổ phần
Giá cổ phần (VND/cp)

Giá trị
18.786.549
2.960.578
15.825.971
100.500
15.926.471
394.082.317
40.414

Khuyến nghị
Chúng tôi vẫn đánh giá tốt về cơ hội đầu tư vào KDH cho mục tiêu trung và dài hạn. Quỹ đất
lớn, giá vốn thấp và tiềm năng phát triển khu vực Bình Chánh, Bình Tân trong dài hạn là điểm
nhấn chính. Mặc dù các quỹ đất này vẫn tồn tại những rủi ro khi chưa hoàn tất đền bù. Chúng
tôi vẫn cảm thấy sự hấp dẫn từ các quỹ đất này. Câu chuyện khu Đông với chuỗi dự án Mega
hoặc gần nhất là sản phẩm Lovera Park ở Phong Phú 4, chứng minh thấy nhu cầu sản phẩm
nhà phố compound rất lớn – đây là những sản phẩm chính của KDC Tân Tạo, Corona... Bên
cạnh đó, quan điểm điều hành thận trọng, năng lực tài chính lành mạnh, khả năng triển khai
pháp lý tốt, kinh nghiệm trong công tác phát triển quỹ đất là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển
mang tính bền vững với Công ty.
Với giá thị trường hiện tại, kết quả định giá NAV có mức premium 21,7%. Chúng tôi khuyến
nghị OUTPERFORM với KDH. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Công ty có sự gia tăng mạnh trong
thời gian gần đây do động thái giải ngân một số nhà đầu tư ngoại. Nhà đầu tư có thể xem xét
chờ cổ phiếu có sự điều chỉnh hợp lý để xem xét mua vào.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2014

2015

2016

2017

Doanh thu thuần

621

1.050

3.932

3.055

Giá vốn

530

712

2.952

2.019

91

338

980

1.036

114

79

16

72

50

59

111

125

102

260

372

502

2014

2015

2016

2017

Tiền & khoản tương đương tiền

435

983

1.059

2.592

Các khoản phải thu ngắn hạn

113

141

725

393

2.075

5.865

4.618

4.858

4

32

27

30

271

227

209

98

Tổng tài sản

3.121

8.542

7.937

9.717

Nợ ngắn hạn

482

1.024

1.272

1.817

Nợ dài hạn

1.102

3.333

2.267

1.708

Vốn chủ sở hữu

1.498

4.185

4.398

6.191

Tổng nguồn vốn

3.121

8.542

7.937

9.717

2014

2015

2016

2017

452,1%

69,1%

274%

-22%

-182,0%

155,0%

43%

35%

Lợi nhuận gộp biên (%)

14,6%

32,2%

25%

34%

Lợi nhuận thuần biên (%)

16,4%

24,8%

9%

16%

ROA (%)

4,2%

4,5%

5%

6%

ROE (%)

8,3%

9,2%

9%

9%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

0,51

0,51

45%

36%

Tổng nợ/Tổng vốn chủ sở hữu (%)

1,06

1,04

80%

57%

1.361

1.447

1.589

1.495

19.980

23.252

18.794

18.425

Lợi nhuận gộp
Doanh thu tài chính
Chi phí tài chính
Lợi nhuận sau thuế

Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)

Hàng tồn kho
Tài sản cố định hữu hình
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu (%)
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (%)
Chỉ tiêu sinh lời

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
EPS (đồng/cổ phần)
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Nguyễn Chí Hồng Ngọc, xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo
này. Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy
nhiên, tôi không đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận địnhtrong
báo cáo này chỉ là quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng
khoán. Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham
khảo. Cá nhân tôi cũng như Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư
cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về
doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần
hay toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtien.dung@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenthuha@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Thép, Phân bón, Điện

Vật liệu xây dựng

Phân tích kỹ thuật

chethimaitrang@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Trương Sỹ Phú

Công nghệ thông tin

Ô tô & Phụ tùng, Dệt may

nguyentiendung@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Hà Thị Thu Hằng

Cao su tự nhiên

Dược, Vận tải

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn

Thái Anh Hào
Hạ tầng, Nước
thaianhhao@baoviet.com.vn

Ngô Trí Vinh
Hàng tiêu dùng
ngotrivinh@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888

