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  NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 
 

Các chỉ tiêu chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD):                  1.341  

Giá trị vốn hoá (tỷ VND):                 30.941  

Số cổ phiếu lưu hành (triệu)                     436  

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND)  72,3 / 18,42  

KLGD trung bình 3 tháng (cp)             3.736.974  

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD)                        9,34  

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng)                     215,42  

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%)                        2,29  

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%)                           -    

Tỷ lệ sở hữu BLĐ (%) 63,12 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

PDR là một trong các chủ đầu tư bất động sản lớn tại khu vực 
phía nam được thành lập từ năm 2004 và niêm yết trên sàn 
HOSE từ 2010. Trong thời gian qua, doanh nghiệp này đã được 
công nhận rộng rãi về năng lực phát triển dự án, khả năng thực 
thi hiệu quả, tầm nhìn trong kiến tạo dự án và sản phẩm có giá 
trị cao, thiết thực với nhu cầu của thị trường, phù hợp với xu thế 
đô thị hóa hiện đại và phát triển bền vững... Những điều này đã 
được thể hiện cụ thể qua uy tín của Phát Đạt tại thị trường 
TP.HCM, Quảng Ngãi, Bình Định và gần đây nhất là Bình Dương, 
Bà Rịa - Vũng Tàu… Tiêu biểu với chuỗi dự án khu căn hộ cao 
cấp mang thương hiệu Everich tập trung tại các khu vực trọng 
điểm của TP HCM và gần đây nhất là các dự án khu đô thị lớn 
như Phát Đạt Bàu Cả, Nhơn Hội Newcity, The Astral City… 
Tính đến thời điểm hiện tại, PDR đã phát triển và bàn giao đến 
khách hang 5 dự án lớn, là Everich 1, EverRich Infinity và 
Millenium, Bàu Cả và Nhơn Hội.  Dự án Everich 2,3 với tổng diện 
tích là 21 ha chờ chuyển nhượng  

 

 

Nắm bắt thời cơ  

Tổng quan về công ty: PDR là một trong các chủ đầu tư bất động sản lớn tại khu vực phía 
nam được thành lập từ năm 2004 và niêm yết trên sàn HOSE từ 2010. Hiện tại, quỹ đất của 
công ty được trải dài tại nhiều địa phương như TP.HCM, Quảng Ngãi, Bình Định và gần đây 
nhất là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… Tiêu biểu trong số đó là chuỗi dự án khu căn hộ 
cao cấp mang thương hiệu Everich tại trung tâm TP.HCM và gần đây nhất là các dự án khu 
đô thị lớn như Phát Đạt Bàu Cả, Nhơn Hội Newcity, The Astral City…  

Quỹ đất lớn tập trung ở các tỉnh thành ven biển tiềm năng:  Tổng quỹ đất hiện tại của PDR 
có diện tích gần 450 ha ở thành phố Hồ Chí Minh và đang dần mở rộng ra các thành phố, 
khu vực ven biển khác như Quảng Ngãi, Phú Quốc … Trong đó một số dự án nổi bật có thể 
kể đến là 2 dự án Everich 2,3 với tổng diện tích là 21 ha chờ chuyển nhượng và các dự án 
lớn như Nhơn Hội (116 ha), Hàm Ninh (138 ha). 

Bên cạnh đó, PDR cũng bước chân vào mảng bất động sản khu công nghiệp với khu logistic 
rộng 24 ha gần cảng Cái Mép (vốn đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng). Tuy quy mô này chưa đáng 
kể so với các doanh nghiệp lớn khác trong ngành nhưng đây là bước khởi đầu của PDR trong 
việc đa dạng hoá sản phẩm và ổn định dòng tiền trong tương lai. 

Kết quả kinh doanh: Trong năm 2020, PDR ghi nhận hơn 3.900 tỷ đồng doanh thu (+15% 
YoY) và 1.220 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+40% YoY), mức cao nhất trong 3 năm trở lại 
đây. Trong đó việc ghi nhận chủ yếu đến từ bàn giao các sản phẩm dất nền của Phân khu 
số 2 và sản phẩm thấp tầng tại Phân khu số 9 thuộc dự án lớn Khu Đô thị Du lịch Sinh thái 
Nhơn Hội (Quy Nhơn - Bình Định). 

Với kế hoạch cho 2021, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.335 tỷ đồng 
(+52%YoY). Theo đó, Công ty dự kiến sẽ tiến hành mở bán dự án Astral City ở Bình Dương 
cộng với việc tiếp tục hạch toán nốt phần lợi nhuận còn lại phân khu 9 của dự án Nhơn hội 
Bình định vào kêt quả kinh doanh. 

Hơn nữa, công ty cũng đã điều chỉnh chỉ tiêu mới về tăng trưởng lợi nhuận cho kế hoạch dài 
hạn 2019-2023. PDR tăng chỉ tiêu lợi nhuận lũy kế cho kế hoạch 5 năm (2019 - 2023) lên 
mức 14.270 tỷ đồng thay cho chỉ tiêu cũ là 11.850 tỷ đồng. 

  

 

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) 

Giá hiện tại: 75.900 đồng/cp 
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Dự án The Millennium (TP. HCM) Dự án EverRich 1 (TP.HCM) 

  

Nguồn: Công ty, SSI Research  

Tổng quan doanh nghiệp 

PDR là một trong các chủ đầu tư bất động sản lớn tại khu vực phía nam được thành lập từ năm 2004 và niêm yết 
trên sàn HOSE từ 2010.Hiện tại, quỹ đất của công ty được trải dài tại nhiều địa phương nhưTP.HCM, Quảng Ngãi, 
Bình Định và gần đây nhất là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… Tiêu biểu trong số đó là chuỗi dự án khu căn hộ 
cao cấp mang thương hiệu Everich tại trung tâm TP.HCM và gần đây nhất là các dự án khu đô thị lớn như Phát 
Đạt Bàu Cả, Nhơn Hội Newcity, The Astral City… So sánh quỹ đất với các chủ đầu tư khác tương đương ở khu 
vực phía Nam. 

Quy mô vốn hóa (tỷ đồng) Quỹ đất hiện tại (ha) 

  

Nguồn: Công ty, SSI Research  

Chiến lược của công ty là tập trung vào phát triển các dự án bât động sản thuộc dòng trung và cao cấp (tiêu biểu 
với chuỗi dự án mang thương hiệu The EverRich) cùng với phát triển các dự án đất nền, khu đô thị tầm trung ở 
các tỉnh thành phố ven biển như Quảng Ngãi, Bình Định… phù hợp với tình hình của địa phương và nhu cầu hiện 
tại của người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, PDR đã phát triển và bàn giao đến khách hàng 5 dự án lớn, là 
EverRich 1, EverRich Infinity, The Millennium, Bàu Cả và Nhơn Hội. Dự án Everich 2, 3 với tổng diện tích là 21 ha 
chờ chuyển nhượng 

PDR đã ghi dấu ấn đậm nét trên phân khúc căn hộ cao cấp tại TP.HCM ngay từ dự án đầu tiên - The EverRich 1. 
Tiện ích, chất lượng của tổ hợp dự án khu căn hộ - văn phòng này đã giúp Phát Đạt nhanh chóng trở thành một 
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trong những thương hiệu có dấu ấn trên thị trường bất động sản. Đến nay, PDR đã khẳng định năng lực phát triển 
dự án và bàn giao đúng tiến độ với những công trình tiếp theo. 

Công ty đang sở hữu quỹ đất tầm trung so với các chủ đầu tư khác ở khu vực phía nam (hơn 450 ha) đủ cho kế 
hoạch phát triển trong 5-10 năm tới. Tuy nhiên, việc tiếp tục xúc tiến và tìm kiếm quỹ đất mới vẫn luôn được thực 
hiện dựa trên một số tiêu chí: Có đầy đủ cơ sở pháp lý, trên trục phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, dễ 
dàng kết nối về giao thông - hạ tầng du lịch và giao thương với các đô thị lớn, sẵn sàng điều kiện để triển khai 
nhanh... Đây là điều đã giúp PDR mở rộng được địa bàn hoạt động, thị trường so với trước đây và phát triển những 
hướng đi mới trong thời gian tới. Ngoài ra, với hình thức phân phối bán hàng qua các đối tác chiến lược tin cậy và 
có lực lượng nhân viên môi giới lớn, hầu hết các dự án của PDR đều có tiến độ triển khai, mở bán khá nhanh từ 
7-12 tháng với tỉ lệ hấp thụ cao, qua đó đem lại dòng tiền nhanh chóng cho công ty.  

Bên cạnh Bình Định và Quảng Ngãi - nơi PDR đã đặt dấu ấn rõ nét bằng các dự án thành công, thị trường ưu tiên 
của PDR trong 2021 còn là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. PDR đánh giá cao triển vọng trong tương lai gần 
của các địa phương này bởi nhu cầu phát triển các đô thị vệ tinh và hạ tầng du lịch quanh TP.HCM có xu hướng 
gia tăng mạnh mẽ.  

Dự án Địa điểm Diện tích (m2) Sản phẩm Tổng mức đầu tư Thời gian bàn giao 
EverRich 1 Quận 11 10.000 350 căn hộ 1.280 2006-2010 

EverRich Infinity Quận 5 8.050 
439 căn hộ 

325 officetels 
10 shophouse 

1.600 2015-2017 

Millenium Quận 4 7.300 653 căn hộ 
387 officetels 

N/a 2016-2018 

Bàu Cả Quảng Ngãi 77.136 325 lô đất nền 372 2019 
Nhơn Hội 2,4,9 Bình Định 1.161.881 Đất nền. shop house liền kề 3.200 2019-2021 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

Cơ cấu cổ đông 

Tại cuối năm 2020, chủ tịch công ty Nguyễn Văn Đạt là cổ đông lớn nhất của công ty với lượng sở hữu 61% cổ 
phần. Trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài chiếm 6,2% và còn lại là sở hữu của nhà đầu tư khác.  

Cơ cấu cổ đông 

 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

 

 

chủ tịch Nhà đầu tư nước ngoài khác

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Quỹ đất hiện tại của PDR 

STT Dự án Địa điểm Diện tích (ha) Sản phẩm Tiến độ 
1 Bàu Cả Quảng Ngãi 7,71 Khu dân cư Đã hoàn tất pháp lý 
2 Bờ Bắc Quảng Ngãi 44,17 Khu dân cư Phê duyệt chủ trương đầu tư và quy hoạch 1/500 
3 Nhơn Hội – Bình Định Bình Định 116,19 Khu dân cư, thương mại Đã hoàn thiện pháp lý 
 Thấp tầng #42 9      

 Cao tầng # 4 9      
4 Bắc Hà Thanh Bình Định 43,16 Khu dân cư, thương mại Đã có quy hoạch 1/500 
5 Trần Hưng Đạo TP. HCM 0,23 Tòa nhà văn phòng 

Chờ phê duyệt dự án BT 
6 Phan Văn Đạt TP. HCM 0,09 Khách sạn 4 sao 
7 Điện Biên Phủ TP. HCM 0,37 Khu dân cư, thương mại 
8 Thủ Đức TP. HCM 0,79 Khu dân cư 
9 Bình Thạnh TP. HCM 3,13 Khu dân cư 

10 Cù Lao Bà Sang TP. HCM 23,94 Khu du lịch sinh thái BT - Co Dai Village đang trong quá trình xây dựng 
 Resort  8,05   
 Công viên  15,89   

11 Hàm Ninh Phú Quốc 137,73 Khu dân cư Đang chỉnh sửa quy hoach 1/500 
12 Phú Quốc Resort Phú Quốc 40,61 Khu du lịch tổ hợp 5 sao Đã hoàn tất 1/500, đang xây dựng kế hoạch kinh doanh 
13 Astral City (QL13) Thuận An, Bình Dương 3,73 Chung cư cao cấp Nhận GCNQSDĐ và phê duyệt quy hoạch 1/500 đã sửa đổi cho Giai đoạn 1 
14 Bình Dương, NTMK Bình Dương 4,41 Chung cư cao cấp Đã được phê duyệt chủ chương đầu tư và đang đợi điều chỉnh quy hoạch 1/500 
15 Long Hải Bà Rịa- Vũng Tàu 5,56 Thương mại Nhận GCNQSDĐ và đang đợi phê duyệt quy hoạch 1/500 
16 Tropicana Bà Rịa- Vũng Tàu 9,86 Thương mại Chờ phê duyệt 1/500 MP sửa đổi và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 
17 Đà Nẵng Đà Nẵng 1,17 Khu dân cư Trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh 

 Tổng diện tích  442,85   

Nguồn: Công ty, SSI Research 

Tổng quỹ đất của PDR hiện tại gần 450 ha trong đó 70% tập trung chủ yếu tại các tỉnh thành phố đô thị loại 2. 
Công ty chủ yếu lựa chọn các vùng ven biển với chi phí thấp và có nhiều tiềm năng du lịch trong tương lai, chủ 
yếu thông qua việc đấu giá mua trực tiếp quyền sử dụng đất của UBND tỉnh để thành lập các khu đô thị mới, với 
hình thức pháp lý sổ đỏ sở hữu lâu dài cho người mua. 

Sản phẩm thấp tầng, đất nền ở các thành phố ven biển là động lực tăng trưởng trong thời 
gian tới 

Thị trường bất động sản ở các tỉnh ven biển đã trở nên sôi động trong vài năm qua do việc cơ sở hạ tầng tốt hơn 
và nhu cầu gia tăng từ du lịch nhờ kết nối hàng không trong nước và quốc tế tốt hơn. Hai thị trường sôi động nhất 
là Đà Nẵng và Nha Trang và sau đó dần dần lan sang các tỉnh lân cận khác là Quảng Ngãi và Bình Định, địa điểm 
mà PDR đang tập trung phát triển quỹ đất. 

• Bình Định: Được quy hoạch là trung tâm phía Nam của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, TP.Quy Nhơn – 
thủ phủ của Bình Định như một điểm đến du lịch mới, đặc biệt là sau khi sân bay Phù Cát khánh thành vào 
năm 2018. Nhiều hãng hàng không nội địa đã mở các chuyến bay trực tiếp từ Hà Nội và TP.HCM đến địa 
điểm này hứa hẹn sẽ mở ra thêm hướng đi mới cho phát triển du lịch ở địa phương. Với việc sở hữu đường 
bở biển dài cùng nhiều địa điểm du lịch như Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Bãi Trứng, Hòn Khô… đó sẽ là 
động lực tăng trưởng bền vững về nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng cũng như đối với thị trường bât động sản khu 
vực này. Ngoài ra, theo quy hoạch tổng thể, tỷ lệ đô thị hóa Bình Định dự kiến sẽ nâng từ mức 33% hiện nay 
lên 44,1% vào năm 2025 và hơn 48% vào năm 2035, cho thấy còn nhiều dư địa phát triển ở thời điểm này 
khi hàng loạt ông lớn trong ngành BĐS đổ về đầu tư như Phát Đạt, Vingroup, FLC…  

• Quảng Ngãi: Một trong năm khu kinh tế ven biển được Chính phủ ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng và có chính 
sách ưu đãi cao đối với các nhà đầu tư. Các tiềm năng phát triển về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch 
vụ và kinh tế biển đảo được cân đối, hài hòa, hạ tầng giao thông được kết nối đồng bộ, thông suốt, với các 
tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 24A. Thêm vào đó Việc đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 
rút ngắn hơn một nửa thời gian đi về giữa 2 địa phương cũng như sự phát triển của sân bay Chu Lai là động 
lực lớn để đưa Quảng Ngãi trở thành một TP kinh tế, du lịch trọng điểm của khu vực miền Trung. Đây chính 
là lợi thế quan trọng, là lực hấp dẫn của Quảng Ngãi đối với các nhà đầu tư trong hiện tại và tương lai, nhất là 
đầu tư BĐS. 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Dự án Bàu Cả (Quảng Ngãi) Dự án Nhơn Hội (Bình Định) 

  

Nguồn: Công ty, SSI Research  

Ở khu vực phía Nam, hiện tại PDR đang dồn nguồn lực cho 3 thị trường chính: Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc và Bình 
Dương. Trong đó:  

• Bà Rịa Vũng Tàu: PDR đang sở hữu 2 dự án tại huyện Đất Đỏ (BR- VT) được quy hoạch thành tổ hợp khách 
sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, khu thương mại. Giá đất khu vực này đã tăng 50% so với cuối năm 2018 và chúng 
tôi cho rằng mặt bằng giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai nhờ một loạt các dự án hạ tầng xung quanh như: 
sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng cung đường ven 
biển 42m từ Vũng Tàu đến Lagi Bình Thuận. 

• Phú Quốc: PDR hiện đang sở hữu một số tổ hợp dự án bao gồm: khu công nghiệp Hàm Ninh (137, 7 ha); 
khu khách sạn 5 sao và khu nghỉ dưỡng sinh thái Vũng Bầu (40, 6 ha). Với tiềm năng lớn như trung bình lượt 
du khách Phú Quốc tăng 20 - 30%/ năm từ 300 nghìn lượt năm 2010 lên hơn 4 triệu lượt năm 2019 cộng với 
việc trở thành thành phố đảo đầu tiên kể từ 1/3/2021, thị trường bất động sản ở đây hứa hẹn sẽ hồi phục khi 
dịch Covid -19 được kiềm chế, thúc đẩy nhu cầu du lịch và đầu tư trong tương lai. 

• Bình Dương: PDR hiện đang triển khai 2 dự án khu dân cư cho phân khúc cao cấp tại thành phố Thuận An. 
Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án phức hợp thương mại và căn hộ Astral City được ra mắt thị trường vào 
quý 4/2020 với vị trí đắc địa: nằm gần trung tâm hành chính thành phố, 2 trung tâm thương mại, và 3 khu 
công nghiệp. Do đó, chúng tôi cho rằng dự án Astral City và một dự án khác (dự kiến mở bán đầu năm 2022) 
sẽ thu hút được sự chú ý của thị trường. 

Dự án Astral city (Bình Dương) Dự án Hàm Ninh (Phú Quốc) 

  

Nguồn: Công ty, SSI Research  
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Đầu tư vào BT để đổi lấy quỹ đất  

Trong điều kiện quỹ đất ở các đô thị ngày một khan hiếm, ngoài mở rộng quỹ đất thông qua việc M&A các dự án 
mới, tập trung phát triển các dự án BT để lấy đất là một trong những hình thức PDR từng sử dụng để mở rộng 
danh mục dự án. Tuy nhiên theo luật đầu tư mới có hiệu lực từ 1/1/2021 đã chính thức đưa phương thức này ra 
khỏi danh mục các loại hợp đồng dự án PPP và dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT. Do vậy, PDR 
sẽ chỉ tiếp tục duy trì và hoàn thiện nốt thủ tục pháp lý đối với các dự án BT hiện tại.  

Giữa tháng 8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP Quy định việc sử dụng tài sản công để 
thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT. Điều này có thể giúp 
công ty thuận lợi hơn trong việc gia tăng quy đất với 2 dự án BT đang triển khai bao gồm Trung tâm thể dục thể 
thao (TT TDTT) Phan Đình Phùng và Đầu tư xây dựng hạ tầng nội bộ Khu I (Khu cổ đại) TP.HCM. 

Trong kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2019-2023, Phát Đạt cho biết sẽ nhận được 5 khu đất ở Bình Thạnh, Trần 
Hưng đạo, Phan Văn Đạt (Q1. TP HCM), Thủ Đức… với tổng diện tích hơn 45 nghìn m2 với dự án BT Trung tâm 
Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng.  

Riêng đối với Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng nội bộ Khu I (Khu cổ đại), Phát Đạt được thanh toán bằng quỹ đất 
Cù lao Bà Sang thuộc phường Long Bình, Quận 9. Tại khu đất Cù lao Bà Sang, công ty dự kiến sẽ khai thác để 
triển khai khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng với quy mô gần 24 ha, trong đó có tổ hợp khách sạn cao 4-5 
tầng.  

Kết quả kinh doanh qua các năm dần được cải thiện 

Doanh thu và lợi nhuận của công ty đã được cải thiện đáng kể kể từ năm 2017 nhờ bàn giao các dự án cao cấp 
EverRich Infinity, The Millennium. Đồng thời, PDR cũng đã tìm được đối tác tiềm năng cho việc chuyển nhượng 2 
dự án EverRich 2 ,3  và sử dụng khoản thanh toán tạm ứng từ thỏa thuận để trả lại tất cả các khoản vay ngân hàng 
và trái phiếu doanh nghiệp, do đó nợ vay trên bảng cân đối kế toán gần như bằng 0 trong thời gian 2017-2018. 
Kể từ giai đoạn 2018-2019 trở đi, công ty tập trung vào phát triển các dự án đất nền như Nhơn Hội, Bàu Cả… 
giúp cho kết quả kinh doanh tình hình tài chính ngày càng được cải thiện. 

Doanh thu 2016-2020  Tỷ suất sinh lời (%) Tỷ suất lợi nhuận (%) 

   

Nguồn: Công ty, SSI Research 

 

 

 

  

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

2016 2017 2018 2019 2020

Tỷ
 đ

ồn
g

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

ROE ROA ROIC

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

Lợi nhuận gộp Lợi nhuận ròng

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty 

Trang  7 

 

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Tổng tài sản Tồng nguồn vốn 

   

Nguồn: Công ty, SSI Research   

Kết quả kinh doanh 2020 

(Tỷ đồng) 2020 2019 YoY 
Tỷ suất lợi nhuận (%) 

2020 2019 
Doanh thu thuận 3.911 3.400 15%   

Lợi nhuận gộp 1.821 1.318 38% 46,56% 38,76% 
Lợi nhuận hoạt động 1.548 1.109 40% 39,58% 32,62% 
EBIT 1.563 1.105 41% 39,96% 32,50% 
EBITDA 1.570 1.111 41% 40,15% 32,68% 
Lợi nhuận trước thuế 1.540 1.105 39% 39,38% 32,50% 
Lợi nhuận sau thuế 1.220 874 40% 31,19% 25,71% 
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.220 874 40% 31,19% 25,71% 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

Năm 2020, PDR ghi nhận hơn 3.900 tỷ đồng doanh thu (+15% YoY) và 1.220 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+40% 
YoY), mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Trong đó việc ghi nhận 90% chủ yếu đến từ bàn giao các sản phẩm 
đất nền của Phân khu số 2 và sản phẩm thấp tầng tại Phân khu số 9 thuộc dự án lớn Khu Đô thị Du lịch Sinh thái 
Nhơn Hội (Quy Nhơn - Bình Định), giúp công ty hoàn thành vượt kế hoạch.  

Kể từ năm 2018-2019, PDR đã chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang phát triển các sản phẩm ở những thành phố 
duyên hải miền Trung như Bình Định, Quảng Ngãi. Sau đấu giá, PDR đã có được dự án Phân khu 2, Phân khu 4 
và Phân khu 9 trong KĐT Du lịch Sinh thái Nhơn Hội và khu đất tại dự án số 01 Ngô Mây - TP. Quy Nhơn. Kết quả 
là chỉ sau 07 tháng từ thời điểm đấu giá thành công, PDR đã hoàn tất xây dựng hạ tầng công cộng, thủ tục pháp 
lý cần thiết và mọi yêu cầu có liên quan đến bán hết 100% sản phẩm khu thấp tầng của Phân khu 2,4. Các dự án 
này đã đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu và lợi nhuận của PDR trong năm qua. 

Các sản phẩm đất nền thường có giá trung bình từ 1,5 – 2 tỷ đồng/ nền và bán hết trong vòng 7-8 tháng sau khi 
mở bán.  Nhìn chung dự án tại Nhơn Hội có vị trí khá đắc địa khi nằm ngay trục quốc lộ 19B, tiếp giáp với dự án 
FLC Quy Nhơn, KCN Nhơn Hội và khu du lịch đầm Thị Nại. 

Về tỉ suất lợi nhuận, với các sản phẩm chủ yếu là đất nền dự án, villa thấp tầng, chung cư, lợi nhuận gộp của PDR 
thường ở mức 30-40%, gần với trung bình ngành và với các chủ đầu tư phát triển các sản phẩm tương tự. Năm 
2020, tỉ suất lợi nhuận gộp đạt 46%, tăng 8% so với cùng kỳ do ghi nhận chủ yếu từ đất nền dự án Nhơn hội, các 
phân khu 2,4,9. 
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Tỉ lệ vay nợ dần được cải thiện   

Cơ cấu nợ vay (%) Tỉ lệ vay nợ/ Vốn chủ sở hữu (%) 

  

Nguồn: Công ty, SSI Research  

Cơ cấu nợ hiện tại của PDR đang dần được cải thiện với tỷ trọng vay nợ/ vốn chủ sở hữu ở mức thấp và phần lớn 
là vay ngắn hạn. Do chiến lược kinh doanh hiện tại của PDR thực hiện chuyển nhượng các sản phẩm đất nền giúp 
thu hồi tiền nhanh quay vòng vốn nên PDR chủ yếu huy động ngắn hạn thông qua hình thức phát hành trái phiếu, 
vay ngắn hạn. 

Tỷ lệ vay (Nợ vay/ VCSH) của PDR ở mức tương đương so với ngành ~ 40% - 50% với tổng dư nợ gần 1,9 nghìn 
tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng trong đó ~ 570 tỷ đồng là nợ vay ngân hàng và 1.200 tỷ đồng trái phiếu. Ngoài 
ra, công ty cũng đã nhận được 620 tỷ đồng người mua trả tiền trước để bổ sung cho nguồn vốn cần thiết. 

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các khoản nợ dài hạn phát hành bằng trái phiếu doanh nghiệp có chi phí lãi vay cao 
(13-15%) và được đảm bảo bằng cổ phiếu của ban lãnh đạo cũng như 1 phần các dự án đang được triển khai. 
Điều này theo lý giải của công ty là để cho tối ưu hóa dòng tiền của doanh nghiệp, khi mà hình thức phát triển bán 
sỉ dự án của phát đạt yêu cầu thời gian phát triển và hoàn thiện khá thấp từ 7-9 tháng, trong khi việc giải ngân vay 
vốn ngân hàng sẽ yêu cầu thời gian thủ tục dài hơn. Doanh nghiệp chấp nhận chi phí này và vẫn đảm bảo được 
tính hiệu quả sử dụng nguồn vốn và lợi nhuận dự án đem lại cho doanh nghiệp và cổ đông. Trong tương lai, PDR 
nên đa dạng hóa các hình thức huy động vốn để tối ưu hóa chi phí, giảm thiểu tác động đến doanh nghiệp. 

Về mặt dòng tiền của PDR dần được cải thiện qua từng năm thông qua hoạt động kinh doanh đến từ các dự án 
như Nhơn hội, Astral city…. Song song đó PDR cũng đẩy mạnh hoạt động đầu tư nhằm thâu tóm quỹ đất, mở 
rộng dự án.  

 2016 2017 2018 2019 2020 
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh -193.864 3.254.358 322.566 -1.017.776 4.384.730 
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư -79.829 -1.266 -230.083 -697.130 -4.293.021 
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 391.550 -3.258.466 -47.196 2.171.900 -684.877 

Nguồn: Công ty, SSI Research 
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Cơ cấu tài sản chiếm phần lớn là hàng tồn kho  

Cơ cấu tài sản (%) Cơ cấu hàng tồn kho 2020 

  

Nguồn: Công ty, SSI Research  

Đến cuối năm 2020, tài sản của PDR đạt 15.591 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2019. Trong đó, hàng tồn kho 
tăng nhiều nhất với mức tăng 2.128,99 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng tài sản. Nguyên nhân là trong năm, Công ty 
đã đấu giá thành công và tiến hành đầu tư, xây dựng hạ tầng các dự án Astral city, Tropicana Long Hải, Nhơn Hội 
Bình Định.  

Đối với tài sản dài hạn trên bảng cân đối kế toán, khoản mục này tăng 19,9% so với cuối 2019 và đạt 4.688 tỷ 
đồng, chiếm 30% tổng tài sản.  Đây chủ yếu là khoản đầu tư vào tòa nhà văn phòng mới của PDR, và các khoản 
góp vốn vào công ty con liên quan đến các dự án mới như dự án Long Hải và dự án thương mại dịch vụ khách sạn 
tại khu Du lịch Sinh thái Nhơn Hội. 

Ở khoản mục hang tồn kho, đối với 2 dự án EverRich 2 và 3, đây là 2 dự án PDR từ nhiều năm trở về trước, định 
hướng phát triển các sản phẩm chung cư cao cấp. Trong quá khứ, khi PDR từng thiết lập quan hệ tín dụng với 
Đông Á bank để phát triển 2 dự án này, tuy nhiên việc triển khai gặp phải một số thay đổi về mặt phương án kinh 
doanh. 

Tại thời điểm đó, khi PDR đang kết hợp với An Gia - Creed Group để liên doanh phát triển phát dự án chung cư 
cao cấp tại khu đất này thì đồng thời 2 dự án cũng đang được đang thế chấp tại Đông Á Bank để đảm bảo các 
nghĩa vụ tài chính của Phát Đạt . Do đó, PDR đã phải thay đổi kế hoạch phát triển để tất toán trước các khoản vay 
cho ngân hàng và chuyển nhượng dự án cho đối tác khác. Sau đó, PDR đã hợp đồng hợp tác đầu tư để chuyển 
nhượng dự án E2 và 1 phần dự án E3 cho 2 công ty là Big Gain & Dynamic và dùng 6 nghìn tỷ đồng nhận được 
để trả nợ, và hoàn tất pháp lý cho hai lô đất. Hiện công ty đang ở trong những bước cuối cùng để hoàn tất thủ tục 
chuyển nhượng này. 

 

Ước tính kế hoạch lợi nhuận 2020-2021 và mục tiêu trong thời gian tới 

PDR đã điều chỉnh chỉ tiêu mới về tăng trưởng lợi nhuận cho kế hoạch dài hạn 2019-2023. Theo đó, PDR tăng chỉ 
tiêu lợi nhuận lũy kế cho kế hoạch 5 năm (2019 - 2023) lên mức 14.270 tỷ đồng thay cho chỉ tiêu cũ là 11.850 
tỷ đồng, đồng nghĩa với CAGR sẽ là 51% thay cho 38% như chỉ tiêu trước đây. 
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Dự phóng lợi nhuận trước thuế PDR (tỷ đồng) 

 

Nguồn: Công ty 

Dự án 
Thời gian ghi nhận dự kiến 

2021 2022 2023 2024 2025 
Bờ Bắc        
Hàm Ninh          
Nhơn Hội        
Bắc Hà Thanh        
Astral city         
Bình Dương ( NTMK)         
Trần Hưng Đạo         
Phan Văn Đạt         
Điện Biên Phủ         
Thủ Đức         
Bình Thạnh        
Long Hải           
Tropicana           

Nguồn: Công ty 

Sang năm 2021, Công ty dự kiến sẽ tiến hành  mở bán dự án Astral city ở Bình Dương + với tiếp tục hạch toán 
nốt phần lợi nhuận còn lại phân khu 9 của dự án Nhơn Hội Bình Định.  

Từ năm 2022 trở đi, PDR sẽ tập trung phát triển các dự án Bắc Hà Thanh, Bờ Bắc, và các dự án ở các vùng lân 
cận Bình Định, Đồng Nai, Vũng Tàu... ở các vị trí chiến lược. 

Tăng trưởng ấn tượng như vậy được ban lãnh đạo PDR đề ra với chiến lược chính là hợp tác với các đối tác có 
tiềm lực mạnh để phân phối/ bán sỉ dự án..nhằm đẩy nhanh tiến độ dòng tiền và giảm thiểu rủi ro cho công ty.  

Giải quyết nốt tồn đọng  

Dự án The EverRich 2 (River City) và Dự án The EverRich 3 chiếm tỷ trọng 46% trong giá trị hàng tồn kho (gần 
4.500 tỷ đồng) của PDR trong nhiều năm qua. Qua trao đổi với công ty, trên thực tế đã hoàn tất việc chuyển 
nhượng cho đối tác và đang đẩy mạnh giải quyết các thủ tục pháp lý để bàn giao dự án. Công ty kỳ vọng sẽ giải 
quyết xong vào cuối năm nay và hạch toán vào đầu 2022. Đây sẽ là yếu tố bổ sung cho tăng trưởng doanh thu 
của PDR trong năm tới nếu các thủ tục pháp lý hoàn tất nhưng hiện tại PDR vẫn chưa sssstính vào kết quả doanh 
thu – lợi nhuận của kế hoạch 5 năm đã công bố.  

 

1100
1500

2335

3635

5700

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2019 2020 2021 2022 2023

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty 

Trang  11 

 

Đa dạng hoá sản phẩm để đón đầu các xu thế mới 

Trong trung hạn, chúng tôi đánh giá PDR có nhiều tiềm năng phát triển khi tập trung đầu tư vào những dự án bất 
động sản du lịch tại Phú Quốc và Bà Rịa – Vũng Tàu. Việc kiểm soát dịch hiệu quả của Việt Nam trong thời gian 
qua tạo nền tảng tốt cho khả năng phục hồi nhu cầu về căn hộ nghỉ dưỡng cũng như khu du lịch trong 3 – 5 năm 
tới, trùng thời điểm chào bán của các dự án của PDR. 

Bất động sản Khu công nghiệp & logistics: PDR vừa thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển 
Khu Công nghiệp Phát Đạt với vốn điều lệ 680 tỷ đồng, trong đó PDR sở hữu 68% vốn. Chiến lược sắp tới trong 
vòng 2-3 năm tới công ty sẽ đi thăm dò các dự án BĐS khu công nghiệp tiềm năng và mục tiêu tích lũy quỹ đất 
khu công nghiệp 1000 ha. Qua trao đổi, hiện công ty đã kí hợp đồng mua được 24 ha đất khu công nghiệp tại địa 
bàn Bà Rịa Vũng Tàu, sang năm sau sẽ tiến hành làm cơ sở hạ tầng, dự kiến có thể đóng góp doanh thu từ cuối 
2021 và đầu 2022.  

Bên cạnh đó, PDR cũng đầu tư khu logistic rộng 24 ha gần cảng Cái Mép (vốn đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng). Tuy 
quy mô này chưa đáng kể so với các doanh nghiệp như Becamex hay Sonadezi nhưng đây là bước khởi đầu của 
PDR trong việc đa dạng hoá sản phẩm và ổn định nguồn tiền. 

Triển vọng lợi nhuận: 

• Về đối với lợi nhuận sau thuế, chúng tôi đánh giá giai đoạn 2021-2022, PDR có thể đạt mức tăng trưởng 
tương đối khả quan với những dự án dự định bàn giao trong tương lai. Trong đó, dự báo LNST 2021 có thể 
đạt mức gần 2.200 tỷ đồng (+80% YoY) đến từ việc ghi nhận phần còn lại của dự án Nhơn Hội, Astral City 
cộng với một phần của dự án Everich 2,3. Sang năm 2022, ước tính LNST đạt 2.764 tỷ đồng (+25% YoY) 
do công ty sẽ bàn giao dự án Bắc Hà Thanh, Bờ Bắc và Astral City. 

Rủi ro  

• Rủi ro về mặt pháp lý: Yếu tố pháp lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai và mở bán các dự án 
trong tương lai của PDR, nhất là các dự án BT trong thành phố. 

• Tốc độ mở bán và hấp thụ các sản phẩm đất nền chậm hơn so với dự kiến.  

Mã Tên công ty 
Vốn hóa (triệu 

USD) 
TTM PE 

TTM 
PB 

FW 
PE 

FW 
PB 

EV/EBITDA P/S 
Lợi nhuận gộp 

2020 
Lợi nhuận 
ròng 2020 

Tăng trưởng 
doanh thu 

2020 

Tăng trưởng 
LNST 2020 

VHM Vinhomes 14.256 11,8 3,8 10,7 2,9 16,5 4,6 36,4% 40,6% 37,3% 28,0% 

NVL 
Đầu tư Địa ốc No Va 
(Novaland) 

3.808 20,8 2,9 22,0 2,7 115,2 17,5 36,5% 77,7% -54,0% 14,2% 

PDR BĐS Phát Đạt 1.105 22,6 5,0 16,5 3,6 17,8 6,5 46,6% 31,2% 15,0% 39,6% 
KDH Nhà Khang Điền 768 15,4 2,2 14,4 2,0 10,8 3,9 43,3% 25,5% 61,1% 25,9% 
DXG Địa ốc Đất Xanh 546 (-) 2,0 10,1 1,7 21,7 4,4 64,9% -4,4% -50,3% -135,5% 
DIG DIC Corp 417 14,7 2,0 11,5 1,7 29,1 3,9 25,0% 25,8% 17,7% 61,3% 
NLG BĐS Nam Long 416 11,9 1,7 8,9 1,5 43,7 4,3 30,3% 38,4% -12,9% -13,1% 
HPX Đầu tư Hải Phát 415 35,8 3,0 23,8 2,7 51,2 7,2 25,5% 22,1% -61,3% -37,0% 
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest 308 23,1 2,6 18,6 2,3 6,6 3,3 32,4% 14,2% -4694,0% -39,0% 
IJC Becamex IJC 292 12,2 2,2 16,1 3,2 12,1 3,1 31,0% 17,2% 33,9% 29,6% 
SJS SUDICO 204 122,7 2,2 31,6 2,2 14,4 4,1 37,4% 4,5% 63,1% -64,1% 
SCR Sacomreal 146 18,8 0,7 27,8 0,7 -14,5 3,7 -33,5% 20,0% -10,9% -35,2% 
CEO Tập đoàn CEO 133 (-) 1,1 (-) 1,1 33,2 2,3 27,0% -7,8% -70,9% -115,0% 
HDC Phát triển Nhà BR-VT 132 13,1 2,7 13,5 3,8 12,0 3,6 44,5% 27,5% 2,1% 59,0% 
 Trung bình  43,6 2,1 17,5 2,2 23,1 4,4 27,0% 19,0%   
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ VND 2019 2020 2021F 2022F  Tỷ đồng 2019 2020 2021F 2022F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 646 53 373 717  Doanh thu thuần 3.400 3.911 5.751 8.993 
+ Đầu tư ngắn hạn 0 12 12 12  Giá vốn hàng bán -2.082 -2.089 -2.724 -4.869 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 1.705 1.516 2.243 2.502  Lợi nhuận gộp 1.318 1.822 3.027 4.124 
+ Hàng tồn kho 7.995 9.331 11.243 12.172  Doanh thu hoạt động tài chính 8 6 6 7 
+ Tài sản ngắn hạn khác 8 17 23 39  Chi phí tài chính 0 -31 -37 -44 
Tổng tài sản ngắn hạn 10.355 10.929 13.895 15.443  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 1.566 988 1.454 1.709  Chi phí bán hang -124 -118 -201 -315 
+ GTCL Tài sản cố định 18 34 303 544  Chi phí quản lý doanh nghiệp -93 -130 -190 -297 
+ Bất động sản đầu tư 75 69 67 65  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.109 1.549 2.605 3.475 
+ Tài sản dài hạn dở dang 908 898 898 898  Thu nhập khác -4 -9 -13 -20 
+ Đầu tư dài hạn 6 1.734 1.734 4.234  Lợi nhuận trước thuế 1.105 1.540 2.592 3.455 
+ Tài sản dài hạn khác 1.033 965 1.166 1.218  Lợi nhuận ròng 874 1.220 2.173 2.764 
Tổng tài sản dài hạn 3.607 4.688 5.621 8.668  Lợi nhuận chia cho cổ đông 874 1.220 2.173 2.764 
Tổng tài sản 13.961 15.617 19.516 24.110  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 3.073 4.386 5.273 6.614       

Trong đó: vay ngắn hạn 1.202 1.414 1.707 2.434  EPS cơ bản (VND) 2.668 3.080 5.041 6.976 
+ Nợ dài hạn 6.520 6.037 6.814 7.303  Giá trị sổ sách (VND) 13.115 12.879 16.836 23.179 
Trong đó: vay dài hạn 970 485 505 487  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 1.200 0 0 0 
Tổng nợ phải trả 9.592 10.423 12.087 13.917  EBIT 1.105 1.563 2.980 3.499 
+ Vốn góp 3.277 3.962 3.962 3.962  EBITDA 1.111 1.571 3.010 3.560 
+ Thặng dư vốn cổ phần 12 12 12 12       

+ Lợi nhuận chưa phân phối 871 974 3.209 5.973  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 209 247 247 247  Doanh thu 58,3% 15,0% 47,0% 56,4% 
Vốn chủ sở hữu 4.369 5.194 7.429 10.193  EBITDA 45,8% 41,3% 82,3% 24,3% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 13.961 15.617 19.516 24.110  EBIT 45,8% 41,4% 81,0% 23,6% 
      Lợi nhuận ròng 35,9% 39,6% 78.2% 23,7% 
Lưu chuyển tiền tệ          Vốn chủ sở hữu 24,4% 18,9% 43,0% 37,2% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -1.018 4.385 307 2.435  Vốn điều lệ 23,0% 20,9% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -697 -4.293 -300 -2.800  Tổng tài sản 26,3% 11,9% 25,0% 23,5% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 2.172 -685 313 709       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 457 -593 320 344  Định giá     

Tiền đầu kỳ 189 646 53 373  PE 9,8 16,7 12,6 10,2 
Tiền cuối kỳ 646 53 373 717  PB 2 4 3,8 2,8 
          Giá/Doanh thu 2,4 4,9 4,9 3,1 
Các hệ số khả năng thanh toán          Tỷ suất cổ tức 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
Hệ số thanh toán hiện hành 3,37 2,49 2,64 2,33  EV/EBITDA 9,1 14,2 12.5 11.4 
Hệ số thanh toán nhanh 0,77 0,36 0,5 0,49  EV/Doanh thu 3 5,7 5.9 4.5 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,21 0,01 0,07 0,11       

Nợ ròng / EBITDA 0,6 1,07 0,64 0,57  Các hệ số khả năng sinh lời     

Khả năng thanh toán lãi vay n/a 67,84 77,45 79,55  Tỷ suất lợi nhuận gộp 38,8% 46,6% 52% 45,9% 
Ngày phải thu 89,8 45 13,3 13  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 32,6% 40,2% 45% 39,1% 
Ngày phải trả 50,3 48 43,8 34,8  Tỷ suất lợi nhuận ròng 25,7% 31,2% 37.5% 30,7% 
Ngày tồn kho 1.214,90 1.513,40 1.487,90 877,7  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 3,6% 3,0% 3,5% 3,5% 
          Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 2,7% 3,3% 3,3% 3,3% 
Cơ cấu vốn          ROE 22,2% 25,5% 29,4% 31,4% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,31 0,33 0,38 0,42  ROA 7,0% 8,3% 10,7% 12,7% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,69 0,67 0,62 0,58  ROIC 17,4% 18,2% 24,1% 24,6% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 2,2 2,01 1,63 1,37       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,5 0,37 0,3 0,29       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,28 0,27 0,23 0,24       

Nguồn: Công ty, SSI dự báo 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên phân tích  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn 
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Chuyên viên phân tích cao cấp  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
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