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Giá mục tiêu: 
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CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 
(HNX: TIG) 

Bất động sản xanh 

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam 
Trương Hoàng Tiến Hưng, hung.tht@miraeasset.com.vn   

Khuyến nghị và định giá Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với CP TIG với giá mục tiêu 11,500 đồng/CP. Giá mục tiêu được 
xác định dựa trên P/E kỳ vọng 10.1x (gần tương đương với P/E trung bình ngành 10,5x) và EPS 
dự phóng 2021 đạt 1,138 đồng/CP (+19% YoY). Cổ phiếu được dự phóng với mức P/E forward 
2021 là 7,9x, thấp hơn 25% so với trung bình ngành. 

Triển vọng năm 2021 Dựa trên kỳ vọng thủ tục pháp lý của các dự án đang thực hiện sẽ được thông qua trong năm 
2021 và các sản phẩm của dự án Vườn Vua tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư sau khi 
được phê duyệt thay đổi quy hoạch dự án, chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2021 đạt 589 tỷ 
(+25% YoY) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 103 tỷ (+19.4% YoY): 1) Biên lợi nhuận gộp được cải 
thiện lên mức 21%; 2) Chi phí lãi vay tăng 15% so với cùng kỳ; 3) Chi phí bán hàng tiếp tục duy trì 
ở mức cao ở mức 33 tỷ (+15% YoY). 

Cập nhật kết quả kinh doanh Lũy kế doanh thu năm 2020 đạt 471 tỷ (+55,2% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 87 tỷ (-25.5% YoY): 
1) Doanh thu của 2 mảng bất động sản và dịch vụ khác ghi nhận mức tăng mạnh với giá trị lần 
lượt +109% YoY và +197% YoY; 2) Biên lợi nhuận gộp có phần cải thiện từ mức 18,9% lên mức 
19,6%; 3) tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng mạnh từ mức 278 triệu đồng năm 2019 lên mức 28 tỷ 
năm 2020. 

TIG duy trì mức độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng và ROE ổn định trong suốt 5 năm qua. Bên 
cạnh đó chỉ số tổng nợ trên vốn chủ luôn duy trì ở mức thấp so với các đối thủ, đây cũng được 
xem là một lợi thế về dư địa nguồn vốn phát triển các dự án của doanh nghiệp. 

Rủi ro đầu tư  Thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý dự án có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến 

 Các ảnh hưởng tới từ yếu tố dịch bệnh khiến cho việc mở bán sẽ bị ảnh hưởng và khả năng 
tiếp cận sản phẩm của khách hàng sẽ thấp. 

Dữ liệu quan trọng 
 

 

Thị giá (29/03/2021, VND) 8,800 

 

Vốn hoá (tỷ đồng) 800 

Lợi nhuận ròng(21F, tỷ đồng) 103                SLCP đang lưu hành (triệu cp) 91 

Tăng trưởng EPS (21F, %) 19 Tỷ lệ CP tự do chuyển nhượng (%) 67.0 
Tăng trưởng EPS thị trường (21F, %) n/a  Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN (%) 14.0 
P/E (21F, x) 7.9  Beta 0.9 
P/E thị trường (x) 15.4 Giá thấp nhất 52 tuần 3,727 
VN-Index 1,184 Giá cao nhất 52 tuần 9,600 

 
Biến động giá  Lợi nhuận và mức định giá các năm 
(%) 1T 6T 12T  Năm tài chính (31/12)  FY 2016   FY 2017   FY 2018   FY 2019   FY 2020   FY 2021(F)  

Doanh thu (tỷ đồng) 178 187 260 304 471 589 
Lợi nhuận gộp (tỷ đồng) 21 34 45 57 93 124 
Biên lợi nhuận gộp (%) 11.8 18.1 17.4 18.9 19.6 21.0 
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 44 55 59 116 72 103 
EPS (VND) 656 713 767 1,404 872 1,138 
ROE (%) 5.6 6.4 6.4 10.5 5.7 7.2 
P/E (x) 5.3 5.5 3.1 4.6 8.8 7.9 
P/B (x) 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5 0.57 

 

Tuyệt đối 20.3 37.9 78.0  
Tương đối 12.9 5.1 18.0  
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1. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

  VPI TIG SJS NTL 

Sàn HOSE HNX HOSE HOSE 
Vốn hóa thị trường (Tỷ đồng) 7,010 809 4,521.73 1,683.32 
Số CP Lưu hành (Tr cp) 200 91 99.04 60.99 
Giá trị sổ sách/CP 14.820 14.338 16.889 20.612 
Tổng công nợ/Vốn CSH 102.46 3.93 32.07 9,79 
Tổng công nợ/Tổng Tài sản 69.31 30.90 69.23 30.63 
ROE% 10.89 6.6 1.73 25.55 
ROA% 3.31 4.26 0.55 17.29 
EBITDA (Tỷ đồng) 521 51 364 367 
P/E 18.51 9.4 35 7.3 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG VN) được cấp chứng nhận thành lập 
doanh nghiệp tháng 07/2001. Sau 7 lần tăng vốn, hiện tại vốn đầu tư chủ sở hữu đạt hơn 
909 tỷ. Doanh nghiệp đang hoạt động với 4 lĩnh vực chính: 

 Bất động sản (ngành kinh doanh chủ đạo) 
 Hàng gia dụng, thiết bị điện, điện tử nhãn hàng Hyundai/HDE 
 Năng lượng tái tạo 
 Cái lĩnh vực tài chính khác 

Hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cơ cấu của TIG hiện có 3 công ty con và 6 công ty 
liên kết:  

Danh sách các công ty con và thành viên  

Tên công ty Vốn điều lệ  

(tỷ Đồng) 

Tỷ lệ 
sở 
hữu 
(%) 

Hoạt động kinh doanh chính 

CTCP Điện gió Thăng Long 
Hướng Sơn 1 

410 60  Sản xuất điện 
 Công ty CP Cổ phần điện gió Thăng Long Hướng Sơn 

1 là công ty con của TIG được thành lập để thực hiện 
Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 với 
công suất thiết kế 42 MW tại xã Hướng Sơn, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

CTCP Điện gió Thăng Long 
Hướng Sơn 2 

410 60  Sản xuất điện 
 Công ty CP Cổ phần điện gió Thăng Long Hướng Sơn 

2 là công ty con của TIG được thành lập để thực hiện 
Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long Hướng Sơn 2 với 
công suất thiết kế 38 MW tại xã Hướng Sơn, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

CTCP Đầu tư Thăng Long Phú 
Thọ 

250 60  Đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng, dịch 
vụ du lịch, lưu trú, nông nghiệp, khai thác khoáng 
sản… 

CTCP Phân phối HDE 250 50  Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn đèn và bộ đèn điện; Bán buôn thiết bị, dụng cụ 
điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi 
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cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, 
điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc;… 

CTCP Đầu tư Bất động sản Hà 
Thành 

240 45  Kinh doanh bất động sản  
 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền 

sử dụng đất,…. 

CTCP Đầu tư HDE Holdings 180 45  Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất 
động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,…. 

 Đầu tư tài chính nắm giữ các công ty thành viên  

 Sản xuất, nhập khẩu, phân phối kinh doanh các sản 
phẩm điện tử, điện lạnh, hàng gia dụng… 

CT TNHH Điện tử và Hàng Gia 
Dụng HUYNDAI Việt Nam 

60 45  Kinh doanh các sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử 
 Mua bán xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị điện  
 Mua bán, xuất nhập khẩu các linh kiện, thiết bị máy 

móc công nghiệp  
 Sản xuất, lắp ráp, xuất nhập khẩu điện tử, điện lạnh, 

đồ gia dụng,… 

CTCP Đầu tư Tòa nhà Công 
nghệ xanh TIG - HDE 

240 44  Kinh doanh bất động sản  
 Tư vấn, môi giới, đấu giá, bất động sản, đấu giá quyền 

sử dụng đất  
 Kinh doanh vật liệu xây dựng,… 

CTCP Đầu tư Thời báo Chứng 
khoán Việt Nam 

10 26  Cổng thông tin, dịch vụ liên quan đến in ấn, hoạt động 
tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, tư vấn quản 
lý, truyền thông, sự kiện, xuất bản… 

 

Bên cạnh đó, nhiều dự án mà công ty đang thực hiện như: 

Dự án Chi tiết 
Dự án tòa nhà hỗn hợp Vietttronics   

 

Với tổng diện tích 4,300m2 tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc KĐT mới 
Cầu Giấy, Q. Cầu giấy, Hà Nội, dự án tòa nhà hỗn hợp Viettronics 
được Công ty CP Đầu tư BĐS Hà Thành đầu tư 883 tỷ đồng (TIG sở 
hữu 45% vốn điều lệ) nhằm phát triển dự án cho thuê trụ sở, văn 
phòng cho thuê và thương mại dịch vụ. 

Thời gian thực hiện dự án: 2021 – 2023 

Tình hình đầu tư thực hiện: Dự án đang được Công ty CP Đầu tư 
BĐS Hà Thành (TIG sở hữu 45% vốn điều lệ) và đối tác hoàn thiện các 
thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư.   
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Dự án đầu tư ngành hàng gia dụng, dân 
dụng 

 

HDE Holdings được TIG tái cấu trúc và sát nhập một số pháp nhân 
sở hữu và quản lý hệ thống kinh doanh và thương hiệu Hyundai 
Electronics, Hyundai VN Co,,ltd, …và một số thương hiệu khác trong 
lĩnh vực điện tử gia dụng, điện lạnh, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện, 
thiết bị phòng tắm, năng lượng… 

Tính đến nay, HDE Holdings đã thành công phát triển và phân phối 
nhiều chủng loại sản phẩm dân dụng tại Việt Nam như: 

 Cây nước nóng lạnh, máy lọc nước, điều hòa không khí, 
quạt điều hòa, bếp từ, lò nướng, nồi cơm điện, nồi cao tần, 
nồi hầm, nồi lẩu điện, ấm đun, phích điện tử, máy sưởi, bàn 
là, chổi lau, máy xay sinh tố,… 

 Thiết bị điện dân dụng và công nghiệp bao gồm các chủng 
loại công tắc, ổ căm điện và thiết bị chiếu sáng.  

 Điều hoà nhiệt độ dân dụng, thương mại và công nghiệp, 
thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm,… 

Định hướng của HDE Holdings là sẽ tiếp tục sát nhập một số thương 
hiệu có giá trị trong lĩnh vực hàng gia dụng, dân dụng và năng 
lượng thiết yếu, mở rộng mạng lưới kinh doanh và gia tăng thị phần. 

 

 

Dự án Khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ  
(TIG Dai Mo Green Garden) 

 

                                                                                                         

Với diện tích sàn xây dựng 10,254 m2, dự án Khu nhà vườn liền kề 
TIG Đại Mỗ được TIG sở hữu 100% và độc quyền bán hàng. Tọa lạc 
tại ngõ 252 đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm – Hà Nội, dự án được 
đầu tư vớn tổng vốn điều chỉnh 219.65 tỷ Đồng. Dự án bao gồm 46 
căn biệt thự/nhà liền kề 3 tầng + 1 tum.  

Tình hình đầu tư thực hiện: Dự án hiện đã được phép đưa vào kinh 
doanh khai thác, đã xây dựng phần thô và hoàn thiện công trình 
mặt ngoài. Dự án hiện đã bán 1 phần và phần còn lại do giá bất 
động sản khu vực Đại Mỗ đang tăng mạnh nên công ty chưa bán hết 
chờ cơ hội tốt mới thực hiện hóa lợi nhuận.  

 

 

 

Dự án Khu nhà ở Lô 8.1 Mỹ Đình, Hà Nội 

 

Nằm trên lô đất 8.1, Xóm Chùa, Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội, dự án 
được đầu tư 378 tỷ đồng. Tòa nhà có tổng diện tích khu đất khoảng 
3,704 m2, trong đó diện tích xây dựng là 1,767m2. Tòa nhà có chiều 
cao 21 tầng, bao gồm 209 căn hộ và 9 căn ở khu nhà vườn. Tổng 
diện tích sàn ước tính 25,798.3m2. 

Tình hình thực hiện dự án: Đã giải phóng mặt bằng và đang giải 
quyết vướng mắc trong hợp tác đầu tư để triển khai khởi công dự 
án. 
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Dự án quần thể du lịch sinh thái – Biệt 
thự nghỉ dưỡng vui chơi giải trí Vườn 

Vua – Vuon vua Resort & Villas 

Được đầu tư bởi CTCP Đầu tư Thăng long Phú Thọ (TIG chiếm 60%) 
với tổng vốn 3.500 tỷ tại xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy – Phú 
Thọ, dự án được quy hoạch thành một quần thể Du lịch sinh thái, 
công viên vui chơi giải trí ngoài trời và hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng 
với quy mô hơn 300 căn biệt thự, nhà vườn sinh thái. Khu du lịch 
nghỉ dưỡng cao cấp 3* – 5*, tổ chức sự kiện hội nghị quy mô lớn. Dự 
án có tổng diện tích khoảng 85ha, quy mô mở rộng lên đến 120ha. 

Thời gian thực hiện: 2013 – 2025 

Tình hình đầu tư thực hiện: Dự án đã hoàn thành đầu tư và đưa 
vào khai thác khu resort với quy mô hơn 200 phòng nghỉ, villas, biệt 
thự các tiêu chuẩn từ 3* – 5* cùng hệ thống công trình dịch vụ phục 
phục vụ tham quan du lịch, lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí, thể 
thao, sự kiện,… hoàn chỉnh. 

Dự án Vân Trì EcoLand 

 

 

Được đầu tư với tổng vốn dự kiến 806 tỷ đồng tại xã Nam Hồng – 
Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Dự án nằm bên bờ Đầm Vân Trì 
có tầm view ra Sân Golf Vân Trì, một mặt tiếp giáp phía Nam đường 
23B và cách chân cầu Nhật Tân khoảng 5km với diện tích khoảng 36 
ha thuộc địa phận 2 xã Nam Hồng và Vân Nội, Đông Anh, Hà nội. Dự 
án được xây dựng thiết kế với ý tưởng là một mô hình Khu đô thị 
sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp với công viên giải trí và Thành 
phố Khởi nghiệp cho giới trẻ. Dự án vừa hướng đến tạo thành một 
không gian sống, lưu trú, nghỉ dưỡng xanh theo tiêu chuẩn Resort 
ngay trong lòng thủ đô Hà Nội, vừa tạo nên một không gian giao lưu 
văn hóa, mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí và là môi trường để 
phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo cho giới trẻ. 

Thời gian thực hiện dự kiến: 2019 – 2023 

Tình hình đầu tư thực hiện: Dự án đang được TIG và đối tác thực 
hiện các thủ tục pháp lý dự án. 

Dự Án Điện Gió Thăng Long Hướng Sơn 
1 Và Thăng Long Hướng Sơn 2 

Dự án với được TIG đầu tư với tổng vốn gần 4,000 tỷ đồng tại xã 
Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị. Dự án có công suất 
dự kiến là 80 MW.  

Tình hình thực hiện: Hiện dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị 
chấp thuận chủ trương thỏa thuận, bố trí địa điểm đề xuất Bộ Công 
Thương đưa vào Quy hoạch điện gió Quốc Gia, các cơ quan chức 
năng đã thẩm định hồ sơ, đang hoàn thành các thủ tục để đệ trình 
Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch. Đã thi công hoàn 
thành cột đo gió và triển khai đo gió được 08 tháng với lưu lượng 
gió đảm bảo đủ điều kiện bổ sung quy hoạch và tính khả thi đầu tư 
có hiệu quả cao. 
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2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2020 

Lũy kế doanh thu năm 2020 đạt 471 tỷ (+55,2% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 87 tỷ (-
25.5% YoY): 1) Doanh thu của 2 mảng bất động sản và dịch vụ khác ghi nhận mức tăng 
mạnh với giá trị lần lượt +109% YoY và +197% YoY; 2) Biên lợi nhuận gộp có phần cải 
thiện từ mức 18,9% lên mức 19,6%; 3) tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng mạnh từ mức 
278 triệu đồng năm 2019 lên mức 28 tỷ năm 2020. 

Khác với các doanh nghiệp hoạt động cùng phân khúc, TIG vẫn duy trì mức độ tăng 
trưởng biên lợi nhuận ròng và ROE ổn định trong suốt 5 năm. Bên cạnh đó chỉ số tổng 
nợ trên vốn chủ luôn duy trì ở mức thấp so với các đối thủ đây cũng được xem là một lợi 
thế về dư địa nguồn vốn phát triển các dự án của doanh nghiệp. 

Biên lợi nhuận ròng  Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) 

  

Nguồn: BCTC công ty  

Tổng nợ trên vốn chủ sở hữu  Tổng nợ trên tổng tài sản 
  

Nguồn: BCTC công ty  
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3. TRIỂN VỌNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Dựa trên kỳ vọng thủ tục pháp lý của các dự án đang thực hiện sẽ được thông qua trong 
năm 2021 và các sản phẩm của dự án Vườn Vua tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà 
đầu tư sau khi được phê duyệt thay đổi quy hoạch dự án, chúng tôi dự phóng doanh thu 
năm 2021 đạt 589 tỷ (+25% YoY) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 103 tỷ (+19.4% YoY): 1) 
Biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên mức 21%; 2) Chi phí lãi vay tăng 15% so với cùng 
kỳ; 3) Chi phí bán hàng tiếp tục duy trì ở mức cao ở mức 33 tỷ (+15% YoY). 

Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với CP TIG với giá mục tiêu 11,500 đồng/CP. Giá mục tiêu 
được xác định dựa trên P/E kỳ vọng 10.1x (gần tương đương với P/E trung bình ngành 
10,5x) và EPS dự phóng 2021 đạt 1,138 đồng/CP (+19% YoY). Cổ phiếu được dự phóng 
với mức P/E forward 2021 là 7,9x, thấp hơn 25% so với trung bình ngành. 

Rủi ro đầu tư: Bên cạnh các triển vọng về dài hạn của TIG thì cổ phiếu vẫn tồn tại một 
vài rủi ro: 

1) Thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý dự án có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến 
2) Các ảnh hưởng tới từ yếu tố dịch bệnh khiến cho việc mở bán sẽ bị ảnh hưởng 

và khả năng tiếp cận sản phẩm của khách hàng sẽ thấp. 

  

PE trung bình 5 năm 

 

Nguồn: Bloomberg 
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