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NLG – ĐÓN ĐIỂM RƠI LỢI NHUẬN  

 KQKD Q1/2021 

DT đạt 235,8 tỷ đồng (-43,3% yoy, đạt 5% KH năm) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 

365,3 tỷ đồng (+231% yoy, đạt 32% KH năm) nhờ khoản thu nhập khác từ việc đánh giá 

lại vốn góp vào dự án Waterfront 429,1 tỷ đồng. 

 ĐỊNH GIÁ 

Năm 2021, chúng tôi ước tính DT của NLG sẽ đạt kế hoạch đề ra với doanh thu thuần 

đạt 4.963 tỷ đồng (+124% yoy) và LNST cổ đông công ty mẹ đạt 1.152 tỷ đồng (+38% 

yoy), theo đó EPS 2021 đạt 3.331 đồng/cp, tương ứng PE là 10,49 lần (giả định NLG phát 

hành riêng lẻ 60 triệu cp trong năm 2021). Với tình hình kinh doanh khả quan và kỳ vọng 

việc hạch toán doanh thu, doanh số bán hàng cũng như thoái vốn dự án Paragon sẽ thúc 

đẩy lợi nhuận năm 2021. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN cổ phiếu NLG với giá 

mục tiêu 40.942 đồng/cp (upside 17,0% so với giá đóng cửa ngày 27/04/2021). 

 TRIỂN VỌNG DOANH NGHIỆP 

Chúng tôi cho rằng giai đoạn 2021-2023 sẽ là điểm rơi ghi nhận lợi nhuận. Các yếu tố xúc 

tác bao gồm: 

(1) Doanh số bán hàng tích cực trong từ các dự án: Năm 2021 sẽ ghi nhận căn hộ đã 

bàn giao tại dự án Akari City, South Gate (Waterpoint – GĐ 1), đất nền tại Nam Long 

Cần Thơ. DT và LN từ dự án Akari và Waterfront sẽ được hợp nhất trên BCTC của 

NLG, thay vì ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên kết như dự án Mizuki và South Gate). 

(2) Khoản lãi từ thoái vốn dự án Paragon: Lợi nhuận dự kiến ghi nhận ngay trong năm 

2021 là 300 tỷ đồng. 

(3) Việc mua lại 30% sở hữu còn lại dự án Waterfront- ĐN từ Kepple Land nâng sở 

hữu lên 65,1% giúp NLG hạch toán khoản lãi từ đánh giá lại khoản đầu tư góp 

vốn vào dự án Waterfront, lãi từ hoạt động này đạt 427 tỷ đồng đã ghi nhận ngay 

trong Quý I/2021. 

Tỷ VND  2019 2020 2021F 2022F 2023F 

Doanh thu    2.546     2.217       4.963       5.147       6.177  

Tăng trưởng -27% -13% 124% 4% 20% 

Giá vốn     1.480      1.546        3.460        2.794        2.727  

Lợi nhuận gộp     1.066         671        1.503        2.353        3.451  

Tăng trưởng -29% -37% 124% 57% 47% 

LNST     1.007         835        1.150        1.158        1.854  

Tăng trưởng 14% -17% 38% 1% 60% 

EPS     3.879      2.927        3.331        3.355        5.369  

Tăng trưởng 5% -25% 14% 1% 60% 

ROE 16.2% 12.4% 16.2% 14.2% 19.0% 

ROA 9.2% 6.1% 7.0% 6.7% 9.2% 

P/E 6,1 12,0 10,5 10,4 6,5 

Nguồn: VCBS  tổng hợp 

mailto:ndhiep@vcbs.com.vn
http://www.vcbs.com.vn/vn/Services/AnalysisResearch
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PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH 

KQKD 2020 

 

Năm 2020. NLG đạt doanh thu thuần 2.217 tỷ đồng (-13% yoy, vượt 46% KH năm). LNST-CĐTS đạt 835 tỷ 

đồng (-15,1% yoy. vượt 2% KH năm). Lợi nhuận năm 2020 nhờ thu nhập từ chuyển nhượng 34,9% dự án 

Waterfront cho đối tác Nhật Bản-Hankyu Hansin Properties Corp, ghi nhận lãi trước thuế hơn 636 tỷ đồng (doanh thu 

hoạt động tài chính) chiếm 63% tổng lợi nhuận trước thuế. 

Doanh thu năm 2020 ghi nhận sự sụt giảm mạnh ở mảng bán đất, căn hộ, biệt thự và nhà phố (-57,4% yoy, 

đóng góp 38% tổng DT). Hai mảng còn lại ghi nhận sự tăng trưởng tốt là mảng dịch vụ xây dựng và mảng cung cấp 

dịch vụ. lần lượt tăng 64% và 398% so với cùng kỳ năm 2019. Mảng cho thuê bất động sản đầu tư ghi nhận sự sụt 

giảm nhẹ -10% yoy xuống còn 18,2 tỷ đồng và năm 2020 không phát sinh doanh thu chuyển nhượng dự án. Cụ thể: 

(1) Mảng cốt lõi bán căn hộ, biệt thự ghi nhận lợi nhuận chủ yếu từ bàn giao sản phẩm của các dự án gồm (1) 

Waterpoint GĐ 1 (South Gate) với 350 căn nhà phố và biệt thự. Giá bán của nhà phố khoảng 3,5 tỷ đồng/căn 

và đối với biệt thự là khoảng 5-7 tỷ đồng/căn; (2) Bàn giao 300 căn hộ EhomeS Nam Sài Gòn (Bình Chánh) 

và EhomeS Nam Cần Thơ. Biên lợi nhuận gộp mảng này sụt giảm nhẹ từ 45% xuống còn 40,9% trong năm 

nay. Năm 2019, doanh thu chủ yếu ghi nhận từ việc bàn giao 1.400 căn hộ thuộc giai đoạn 1 của dự án Mizuki 

Park (Bình Chánh. MP 1.2.3.4&5), tọa lạc cạnh bên đại lộ Nguyễn Văn Linh nên dự án có giá bán và biên lợi 

nhuận tốt hơn. 

(2) Hai mảng xây dựng và cung cấp dịch vụ phát triển bất động sản tuy doanh thu tăng trưởng nhưng biên lợi 

nhuận gộp lại sụt giảm nhẹ. Mảng cho thuê bất động sản cũng diễn biến tương tự khi giảm từ 44,4% xuống 

còn 39,0%. 

Xét theo cơ cấu sản phẩm năm 2020: Phân khúc căn hộ (Ehome/Flora) vẫn là sản phẩm trọng tâm của tập đoàn, chiếm 

tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu bàn giao sản phẩm (khoảng 8%). Doanh thu từ Valora/Nam Long Home đạt 132 tỷ 

đồng (cao hơn kế hoạch 84 tỷ đồng và chiếm 6% tổng DT), chủ yếu từ dự án Đảo Nhỏ và Valora Island. Doanh thu từ 

bán đất nền chiếm 1,2% trong tổng doanh thu 2020 chủ yếu tại dự án TP Cần Thơ và dự án Phú Hữu. Kết quả bán hàng 

theo sản phẩm qua các năm như sau: 

Dòng sản phẩm 2017 2018 2019 2020 

Ehome/EhomeS             1.270              1.112                 552                 141  

Flora             1.156              1.776              1.971              1.662  

Valora                340                 162                 480                 936  

Đất nền                187                 222                   10                      2  

Tổng cộng             2.953              3.272              3.013              2.741  

 

Chiến lược kinh doanh tương lai: NLG sẽ chuyển hướng từ nhà phát triển bất động sản “vừa túi tiền” thành nhà phát 

triển bất động sản khu đô thị tích hợp gồm các mảng kinh doanh trong hệ sinh thái như: y tế, giáo dục, văn phòng, bất 

động sản thương mại…Chiến lược kinh doanh như sau (1) NLG sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác tiềm năng để hợp tác 

cùng phát triển dự án, tận dụng thế mạnh của các đối tác; (2) xu thế phát triển của các dự án hiện tại là “tiện ích được 

ưu tiên hơn diện tích”; (3) quỹ đất sạch cho việc phát triển dự án “vừa túi tiền” rất khan hiếm do giá đất nhiều khu vực 

đã tăng giá trong nhiều năm gần đây cũng tác động nhiều tới định hướng kinh doanh. 

        Nguồn: NLG 
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KQKD 

Q1/2021 

 

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) vừa công bố KQKD Q1/2021 ghi nhận DT sụt giảm nhưng lợi nhuận tăng 

mạnh gấp 3 lần so với năm 2020, cụ thể: 

Doanh thu thuần bán hàng đạt 235,8 tỷ đồng (-43,3% yoy), lợi nhuận gộp đạt 40,1 tỷ đồng (-74,4% yoy), lợi nhuận sau 

thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 365,3 tỷ đồng (+231% yoy) nhờ khoản thu nhập khác từ việc đánh giá lại vốn góp vào 

dự án Waterfront 429,1 tỷ đồng. 

Biên lợi nhuận gộp đạt 17% sụt giảm so với Quý 1/2020 là 37,7%, biên lợi nhuận sau thuế đạt 155% trong khi cùng kỳ 

là 27%. 

SỨC KHỎE TÀI CHÍNH  

 Trong các doanh nghiệp bất động sản, NLG có chiến lược tài trợ vốn thận trọng với đòn bẩy thấp hơn các 

doanh nghiệp cùng ngành. Cách phát triển của NLG là chọn các quỹ đất sạch, sau đó phát triển dần và sử dụng dòng 

tiền đó để tiếp tục thực hiện các dự án khác. Công ty có thể chuyển nhượng dự án, cổ phần và tìm đối tác chiến lược để 

cùng đầu tư phát triển. Như vậy, trong giai đoạn phát triển của 1 dự án, công ty cần vốn nhiều nhất ở giai đoạn đầu 

dùng để tích lũy quỹ đất mới, giai đoạn xây dựng sẽ có nguồn từ việc booking trước của khách hàng và bán sản phẩm 

hình thành trong tương lai. Công ty có chính sách cố định duy trì tỷ lệ D/E (nợ vay/vốn chủ sở hữu) dưới 0,55 lần và 

kể từ khi công ty niêm yết chưa từng vượt qua mức này và trong tương lai, với các kế hoạch phát hành đã liệt kê 

phía trên, NLG vẫn sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ D/E dưới ngưỡng 0,55 lần 

Do đặc thù là nhà phát triển bất động sản với nhiều dự án gối đầu, nên vòng quay cũng như chu kỳ tiền mặt của công ty 

rất lớn, tiền thu về từ việc bán hàng cùng với nguồn tài trợ bên ngoài được đưa vào (1) chi phí vốn lưu động các dự án; 

(2) chi phí xây dựng dự án; (3) tích lũy thêm quỹ đất; (4) góp vốn, đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết. Vì vậy, 

tiền đa phần sẽ thuộc dưới dạng tài sản dở dang tích lũy trong hàng tồn kho của doanh nghiệp và đầu tư dài hạn. 

Tồn kho tính đến 31/03/2021 ghi nhận chủ yếu tăng từ dự án Waterfront (do hợp nhất), Akari, Paragon Đại 

Phước và Waterpoint GĐ 1, tổng số dư tăng 123% tương đương với 7.453 tỷ đồng. Số dư hàng tồn kho của Nam 

Long cũng ở mức cao với 13.522 tỷ đồng tỷ đồng, trong đó lớn nhất dự án Waterfront (7.174 tỷ đồng), Akari (2.381 tỷ 

đồng), Paragon Đại Phước (1.708 tỷ đồng) và Waterpoint GĐ 1 (1.140 tỷ đồng). Tính đến 31/03/2021 hoạt động đầu tư 

vào công ty liên doanh liên kết giảm mạnh từ 3.128 tỷ đồng xuống 1.726 tỷ đồng do giảm từ dự án Waterfront 1.460 tỷ 

đồng 

Khoản mục người mua trả tiền trước tăng từ 2.098 tỷ đồng lên 2.410 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Theo 

thuyết minh BCTC, khoản 2.031 tỷ đồng là các khoản ứng trước từ khách hàng có nhu cầu mua căn hộ, nhà phố, biệt 

thự và đất nhưng chưa nhận bàn giao tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Khoản này theo đặt thù kinh doanh bất động sản là 

khoản đã ký nhận tiền trước khi bàn giao, chưa được ghi nhận doanh thu 

Tổng tài sản CTCP Đầu tư Nam Long tăng trưởng khá ổn định. Năm 2020, tổng tài sản tăng trưởng 25% (năm 

2019 tăng 14%), từ 10.904 tỷ đồng lên 13.643 tỷ đồng. Tổng tài sản tính tới Quý I/2021 đạt 19.672 tỷ đồng, tăng 44% 

so với thời điểm đầu năm 

Dòng tiền: Lưu chuyển tiền thuần qua các năm của công ty biến động tương đối lớn tuy nhiên lại ổn định xét trên các 

khía cạnh sau:  

- Lưu chuyển tiền từ HĐKD trước khi thay đổi vốn lưu động của NLG tăng dần qua các năm trong giai đoạn 

2013-2017. Trong giai đoạn 2019-2020. NLG có nguồn thu từ lớn từ việc mua rẻ cổ phần của CTCP Đầu tư 

Việt Thiên Lâm (VTL (đơn vị sở hữu Paragon Đại Phước –Đồng Nai) ghi nhận lãi gây giảm số dư lưu chuyển 

tiền và năm 2020 nhờ chuyển nhượng 34,9% cổ phần của dự án Waterfront (Đồng Nai). Lưu chuyển tiền 

thuần năm 2020 âm chủ yếu do tăng đầu tư vào hàng tồn kho các dự án đã đề cập 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư qua các năm âm chủ yếu do khoản mục đầu tư vào công ty liên 

doanh. liên kết và tài trợ mua các công cụ nợ. Quý I/2021, NLG chi hơn 624 tỷ đồng cho việc thanh toán tiền 
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mua 30% cổ phần từ Keppel Land 

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính được tài trợ chủ yếu bằng vay nợ ngân hàng và phát hành trái phiếu. 

Cụ thể các khoản vay dài hạn tài trợ cho dự án Akari và dự án phát triển nhà ở thương mại Novia (TP. Thủ 

Đức). Đối với khoản trái phiếu được VCBS thu xếp phát hành hơn 500 tỷ đồng trong năm 2020, NLG dự định 

sử dụng để tích lũy thêm quỹ đất mới, đó là cụ thể là 1 dự án mới tại Hải Phòng với giá trị đầu tư ban đầu dự 

kiến là 600 tỷ đồng. Trong Quý I/2021, NLG cũng đã bán 10 triệu cổ phiếu quỹ về thu về hơn 695 tỷ đồng, 

điều này cũng góp phần làm tăng dòng tiền và vốn chủ sở hữu cho NLG. Qua trao đổi với doanh nghiệp, đối 

với khoản tiền từ việc bán cổ phiếu quỹ và tiền từ bán cổ phần dự án Paragon Đại Phước như đã đề cập phía 

trên, NLG dùng để thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng 30% cổ phần của Keppel Land với giá trị hơn 

2.000 tỷ đồng (NLG đã đặt cọc 400 tỷ đồng cho việc mua cổ phần). 

NLG duy trì tỷ trọng tiền mặt/ tổng tài sản bình quân tương đối cao so với các công ty cùng ngành là 18% trong 

giai đoạn 2016-2020. 

Tuy nhiên, công ty cũng chịu áp lực lớn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, cũng như nhu cầu vốn lưu động 

và tìm quỹ đất, phát triển khu đô thị tích hợp. Trong giai đoạn 2021-2023, mặc dù là điểm rơi doanh thu, lợi nhuận và 

cả dòng tiền từ việc mở bán các dự án lớn nhưng chi phí cho việc quản lý, bán hàng của NLG cũng sẽ tăng cao do việc 

mở bán, giám sát và quản lý xây dựng... Về việc hợp tác với liên doanh đang giúp công ty gia tăng DT và LN (nhờ 

năng lực của đối tác), nhưng cũng có mặt trái là NLG phụ thuộc vào đối tác khiến doanh nghiệp phải chia sẻ bớt lợi 

nhuận của dự án, cũng như không chủ động được hoàn toàn trong việc phân bổ dòng tiền. 

CẬP NHẬT THÔNG TIN TẠI ĐHCĐ 

  KHKD 2021: ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch năm 2021 như sau  

Khoản mục (ĐVT: tỷ đồng) Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm 2021 Cả năm 2020 

Doanh thu thuần 240 450 1.615 2.658 4.963 2.216 

LNTT 323 81 624 548 1.576 1.014 

LNST công ty mẹ 322 80 413 337 1.152 835 

Cổ tức     
Cổ phiếu: 0% 

Tiền mặt: 15% 

Cổ phiếu: 5% 

Tiền mặt: 10% 

 

Với kế hoạch kinh doanh năm 2021 này, chúng tôi đánh giá khả năng cao NLG sẽ hoàn thành vì đây là đặc thù của 

ngành bất động sản, vấn đề còn lại chỉ là công tác bàn giao, chuyển giao lợi ích-rủi ro cho người mua và hạch toán kế 

toán, tiền đã thu từ các năm trước. Chi tiết kế hoạch kinh doanh được phân tích như sau:  

- Doanh thu từ việc bán sản phẩm như căn hộ, đất nền, biệt thự…của 2 dự án Nam Long Cần Thơ, Akari City 

và Southgate chủ yếu rơi vào Quý III và IV, bao gồm (1) 1.200 căn hộ của dự án Akari (2) 650 căn nhà phố 

thương mại của dự án Southgate (3) 235 nền đất của dự án Nam Long Cần Thơ. Mặc dù doanh thu, lợi nhuận 

tăng nhưng biên lợi nhuận gộp cả năm 2021 chỉ đạt 30%, giảm so với bình quân 3 năm giai đoạn 2018-2020 

là 38,5% kéo theo biên lợi nhuận sau thuế đạt 23% giảm so với bình quân 3 năm giai đoạn 2018-2020 là 

32,4% mặc mặc dù tỷ trọng chi phí SG&A /doanh thu tương đương giai đoạn trước 

- Thu nhập tài chính 427 tỷ đồng, trong đó phần lớn tới từ việc chuyển nhượng 50% dự án Paragon (Nam Long 

Đại Phước).  Đây là khoản lợi nhuận sẽ thường xuyên phát sinh trong các năm tới do đây là một phần trong 

chiến lược phát triển dự án của NLG, cùng với bối cảnh giá đất tăng, việc tìm kiếm quỹ đất sạch khó khăn 

        Nguồn: NLG 
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hơn, việc chuyển nhượng cho đối tác cũng mang lại dòng tiền và lợi nhuận cho NLG 

 Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong 3 năm tới giai đoạn 2021-2023 cụ thể như sau:  

Chỉ số P/E 10x TĂNG TRƯỞNG 

 3 NĂM 

DOANH THU HỢP NHẤT (tỷ đồng) ~23.610 186% 

TỔNG DOANH THU (tỷ đồng) ~45.017 269% 

LỢI NHUẬN RÒNG (tỷ đồng) 4.342 70% 

 

Đây là kế hoạch ước tính của LNST của cổ đông công ty mẹ theo thông tin từ ban lãnh đạo cho tất cả các dự án được 

hạch toán giai đoạn 2021-2023 của NLG 

 Kế hoạch huy động vốn, phát hành cổ phiếu, trái phiếu 

- Đối với cổ phiếu 

NLG có kế hoạch phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu, giá phát hành sẽ chiết khấu 10-15% so với giá đóng cửa 

giao dịch bình quân của cổ phiếu trong 30-60 ngày giao dịch nhưng không thấp hơn 30.000 đồng/cp. NLG sẽ thu 

về ít nhất 1.800 tỷ đồng, lượng cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Vốn điều lệ sau khi phát 

hành sẽ tăng lên 3.452,7 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo, NLG sẽ mở rộng quỹ đất 1 năm khoảng 2.000 tỷ đồng cho năm 

2021 và tăng trưởng từng năm 25-30%/năm để đạt được GDV 10.000 tỷ đồng trở lên. NLG chia sẻ, vị trí chiến lược 

công ty sẽ phát triển 2 mảng gồm phát triển mãng lõi mà công ty đã và đang phát triển là TP.HCM, Long An và Đồng 

Nai; công ty sẽ tiếp tục phát triển mảng lõi ở các TP khách gồm Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ. 

NLG có kế hoạch phát hành cổ phiếu ESG cho ban lãnh đạo giai đoạn 2021-2023, kịch bản cơ sở phát hành 

8.006.250 cổ phiếu. Trường hợp vượt kế hoạch 3 năm đề ra sẽ phát hành tối đa 10.007.813 cổ phiếu. Năm 2020, 

AGM vừa thông qua việc phát hành thêm 1.605.221 cổ phiếu ESG. Mặc dù, tỷ lệ phát hành ESG/ lợi nhuận sau thuế là 

1,75% tuy nhiên tổng giá trị ESG đã tăng 72,3% so với giai đoạn 3 năm trước dựa trên kịch bản cơ sở và tính trên 

mệnh giá. Nếu tính trên thị giá đóng cửa ngày 23/4/2021, tổng giá trị ESG kịch bản cơ sở là gần 280 tỷ đồng, chiếm 

6% lợi nhuận sau thuế tạo ra trong giai đoạn 2021-2023. 

- Đối với trái phiếu 

Việc phát hành thêm cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ từ đó tạo tiền đề cho việc phát hành thêm trái phiếu và tăng tiềm 

lực cho việc đấu thầu dự án mới. Theo ban lãnh đạo về dự định vay có 2 khoản (1) Phát triển dự án Nam Long VCD 

dưới Long An 190 ha, NLG đang làm việc với IFC để phát hành trái phiếu cho dự án này; (2) Một khoản vay gần 

1.000 tỷ nữa phục vụ cho việc mua đất mới trong năm. 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: NLG 
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TRIỂN VỌNG DOANH NGHIỆP 

 NLG sẽ mở bán và bàn giao tổng hợp các dự án trong khoảng thời gian sau: 

Dự án 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Akari City               

 
Mizuki Park 

  

        

  
Waterpoint (South Gate) GĐ 1             

  
Nam Long Hải Phòng (VSIP)           

  
Nam Long Cần Thơ 

 

        

   
Nam Long Đại Phước 

    

        

Waterfront 

 

              

Waterpoint GĐ 2 

  

            

Dự án. tài sản khác 

        
 

Ghi chú các giả định hạch toán doanh thu, lợi nhuận:  

Màu  Giai đoạn 1 của dự án 

Màu  Giai đoạn 2 của dự án 

Màu  Giai đoạn 3 của dự án 

Giai đoạn 2021-2023, hoạt động cốt lõi của NLG sẽ ghi nhận chủ yếu từ việc:  

1. Dự án Akari: Bàn giao 1.200 căn hộ với giá bán 44 triệu/m2 (chưa VAT) và hơn 600 căn hộ còn lại bàn giao 

vào năm 2022. Dự án này sẽ hợp nhất vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2021 do dự án vẫn 

đang trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch, chưa thể hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần cho đối 

tác chiến lược 

2. Dự án Water Point GĐ 1: Bàn giao 650 căn hộ (chủ yếu là nhà phố) vào năm 2021 (350 căn đã bàn giao cuối 

năm 2020), giá bán bình quân nhà phố 3,5 tỷ/căn, biệt thự Valora 5-7 tỷ/căn. Giai đoạn 1 của dự án còn khoảng 

24 ha chưa chuyển nhượng cho đối tác cũng là nguồn lợi nhuận đánh giá lại tiềm năng trong tương lai. Vừa qua 

ngày 6/4/2021, dự bán mở bán 210 căn villas và đã bán được 190 căn. Kế hoạch 2021, NLG sẽ mở bán 669 căn 

hộ - doanh số dự kiến ghi nhận hơn 4.800 tỷ đồng từ việc bán hàng. 

3. Dự án Nam Long Cần Thơ:  Bàn giao 235 nền đất giá bán 2,98 tỷ đồng/nền. tổng số nền đất GĐ 1 của dự án 

này là 350 nền 

4. Dự án Mizuki Park: Mở bán 1.250 căn Flora của dự án trong năm 2021-2022, doanh số dự kiến khoảng 4.300 

tỷ đồng.  Cập nhật từ ĐHCĐ 2021, ngày 25/04/2021, dự án Mizuki đã mở bán GĐ 2 (Mizuki 6,7&8) với gần 700 

căn hộ. Thời gian bàn giao là khoảng 1-2 năm sau khi mở bán 

5. Dự án Waterfront: Sau khi nhận chuyển nhượng 30% vốn từ Keppel Land. NLG đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 

65,1% (đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), dự án Waterfront có thể sẽ được hợp nhất vào kết quả 

kinh doanh của doanh nghiệp. đồng thời đánh giá lại giá trị cổ phần khi hợp nhất vì giá trị thương vụ chuyển 

nhượng này hơn 2.000 tỷ đồng, trước đây 35% giá trị sổ sách của cổ phần chỉ khoảng 1.150 tỷ đồng. Quý 

4/2021, NLG dự kiến mở bán 270 căn Valora, giá bán hơn 6 tỷ/căn, doanh số dự kiến 1.700 tỷ đồng 

6. Dự án Paragon Đại Phước:  Lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 50% vốn dự án Paragon Đại Phước, có giá trị sổ 

sách khoảng 1.228 tỷ đồng. dự kiến theo ban lãnh đạo sẽ ghi nhận doanh thu tài chính khoảng 300 tỷ đồng. 

 

 Doanh số dự kiến (pre-sales) kế hoạch năm 2021 của NLG dự kiến đạt 13.500 tỷ đồng. 

Nguồn: VCBS  tổng hợp 
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ĐỊNH GIÁ  

Phương pháp 

so sánh PE và 

PB 

Chúng tôi đưa ra giả định với mức P/E forward 10,0 lần và mức P/B forward là 1,5 lần tương ứng với giá trị cổ phiếu 

lần lượt là 33.307 đồng/cp và 30.903 đồng/cp. 

Phương pháp 

NAV  

Chúng tôi lựa chọn phương pháp NAV (SOTP – Sum of the part) để tính toán giá trị doanh nghiệp, với các giả định chi 

tiết như sau:  

 Giá vốn hàng bán dao động trong khoảng 50-60% so với doanh thu. tham khảo từ giai đoạn trung bình 5 năm 

trước của NLG từ 2016-2020 

 Chi phí đầu tư ban đầu ban gồm 2 khoản mục lớn nhất: chi phí mua đất sạch- tiền sử dụng đất, chi phí đầu tư 

cơ sở hạ tầng. Thông thường chi phí mua đất chiếm khoảng 25-30% giá vốn và chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng 

tùy dự án đơn giá sẽ dao động trong khoảng 5-10 triệu/m2 

 Chi phí bán hàng và quản lý của riêng dự án chiếm khoảng 4-5% doanh thu 

 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC khoảng 9,1% trong đó chi phí vay nợ bình quân là 9%. chi phí vốn chủ 

sở hữu là 9,3% 

Dự án Sản phẩm 
Giá bán bình quân 

(triệu đồng/m2) 

Diện tích 

bình 

quân 

(m2) 

Ghi nhận doanh thu 

Akari City Flora. Shophouse 44 90 

Giai đoạn 1: 2021-2022 

Giai đoạn 2: 2023-2025 

Giai đoạn 3: 2025-2027 

Mizuki Park Flora. Valora. Ehome 55 86,21 
Giai đoạn 2: 2023-2024 

Giai đoạn 3: 2025-2026 

Waterpoint GĐ1 
Dinh thự. nhà phố. biệt 

thự 
50 209,5 

Dự án triển khai+ bán hàng trong 

5 năm giai đoạn 2021-2026 

Nam Long Hải Phòng  Căn hộ và biệt thự 

Giá bán biệt thự: 6 tỷ 

/căn 

Giá bán căn hộ: 2,7 

tỷ/căn 

150,0 2022-2027 

Nam Long Cần Thơ Đất nền. nhà phố 40 158,0 2021-2026 

Nam Long Đại Phước Dòng Valora Giá bán: 6 tỷ/căn 150,0 2025-2028 

Waterfront Flora. nhà phố. Valora 
Căn hộ: 3 tỷ/căn 

Biệt thự: 6 tỷ/căn 
150,0 2022-2029 

 

Dự án 
  

Phương pháp NAV 

Bất động sản     11.622 

Akari City   NAV 1.392 

Mizuki Park   NAV 1.005 

Waterpoint (South Gate) GĐ 1 NAV 854 

Nam Long Hải Phòng (VSIP) NAV 296 

Nam Long Cần Thơ   NAV 635 

Nam Long Đại Phước   NAV 465 

Waterfront   NAV 1.335 

Waterpoint GĐ 2   NAV  1.800 

Dự án. tài sản khác   BV 3.841 

 

 

Tổng giá trị tài sản     

             

 

11.622 

      

Nguồn: VCBS tổng hợp 
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Tiền & tđ tiền 

 

1.073 

Đầu tư ngắn hạn                          35  

Nợ vay                    2.457  

Lợi ích cổ đông thiểu số                  1.117  

Tổng giá trị                   9.157 

Số lượng cổ phiếu       286.056.209  

Giá trị trên cổ phiếu (VND)                  32.010 

 

 

 

 

 

Phương pháp 

DCF 

 

 

Với tình hình mở bán và ghi nhận doanh thu như chúng tôi đã đề cập phía trên, chúng tôi sử dụng phương pháp FCFE 

để ước tính giá trị hợp lý của NLG với các giả định sau:  

 Doanh thu mảng xây dựng và cung cấp dịch vụ phát triển bất động sản với tỷ trọng và biên lợi nhuận duy trì 

ổn định qua các năm. Mảng này NLG cung cấp dịch vụ cho các liên doanh và sẽ duy trì ổn định đi cùng với 

việc triển khai của các dự án 

 Công ty không phát sinh doanh thu chuyển nhượng dự án mà thay vào đó ưu tiên chuyển nhượng cổ phần do 

thủ tục pháp lý đỡ phức tạp hơn 

 Chi phí bán hàng và quản lý trên mức bình quân 5 năm (15,4%) là 17,8% do công ty đang trong giai đoạn mở 

bán và phát triển nhanh 

 Chi phí Capex không thay đổi nhiều so với giai đoạn trước đó do NLG vốn sử dụng rất ít Capex cho hoạt 

động kinh doanh mà thuê ngoài các nhà thầu xây dựng khác là chủ yếu 

 Các chỉ tiêu về vòng quay vốn lưu động, khoản ứng trước tiền của khách hàng duy trì ở mức trung bình trong 

5 năm giai đoạn 2016-2020 

 Chi phí sử dụng vốn tương đương các dự án tuy nhiên cấu trúc nguồn giả định duy trì tỷ lệ ổn định như thời 

điểm hiện tại với E/V là 75%. Về cấu trúc nguồn vốn, công ty vẫn duy trì tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu dưới mức 

trần 0,55 lần. Các kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu, trái phiếu chúng tôi sẽ cập nhật sau khi công ty công 

bố thông tin đại chúng 

 Tốc độ tăng trưởng g giai đoạn 2 là 1,5%, chi phí sử dụng vốn WACC là 8,8%.  

Dự phóng KQKD               

Tỷ VND  2019 2020 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 

Bất động sản     2.399      1.965           837        2.719        3.767        4.798        5.861  

Xây dựng        429         703           703           703           703           703           703  

Dịch vụ        132         659           659           659           659           659           659  

Doanh thu    2.546     2.217       4.963       5.147       6.177       7.240       8.218  

Tăng trưởng -27% -13% 124% 4% 20% 17% 14% 

Giá vốn     1.480      1.546        3.460        2.794        2.727        3.331        4.833  

Lợi nhuận gộp     1.066         671        1.503        2.353        3.451        3.909        3.385  

Tăng trưởng -29% -37% 124% 57% 47% 13% -13% 

LNST     1.007         835        1.150        1.158        1.854        2.069        1.501  

Tăng trưởng 14% -17% 38% 1% 60% 12% -27% 

EPS     3.879      2.927        3.331        3.355        5.369        5.991        4.349  

Tăng trưởng 5% -25% 14% 1% 60% 12% -27% 

BVPS   23.873    23.558      20.602      23.577      28.276      33.804      38.029  

ROE 16,2% 12,4% 16,2% 14,2% 19,0% 17,7% 11,4% 

ROA 9,2% 6,1% 7,0% 6,7% 9,2% 8,9% 5,7% 

 Nguồn: VCBS tổng hợp 
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Lưu ý rằng: chúng tôi giả định dựa trên việc 2 dự án Akari City và Waterfront sẽ được hợp nhất vào kết quả kinh 

doanh chung của công ty (đối với dự án Waterfront do NLG đã nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 65.1%).  

Tính toán giá trị doanh nghiệp 

 
   ĐVT: tỷ đồng 

  

FCFF FCFE 

Tốc tộ tăng trưởng (g) 

 

1,5% 1,5% 

Normalized FCFFt+1  

 

688 603 

Terminal value (TV) 

  

9.475 7.741 

Giá trị hiện tại của TV 

 

4.421 3.457 

Giá trị hiện tại của dòng tiền GĐ 1 12.705 11.526 

Giá trị doanh nghiệp (EV) 

 
17.126 14.983 

Cộng: Tiền và chứng khoán ngắn hạn 1.109 1.109 

Cộng: Đầu tư vào công ty liên kết 

 

3.262 3.262 

Trừ: Nợ vay ngắn hạn và dài hạn 

 

(2.457) 

 Trừ: Lợi ích cổ đông thiểu số (1.117) 

 Giá trị doanh nghiệp  

  
17.922 19.354 

Số lượng CP đang lưu hành 

  

286.056.209  

Giá trị DN/ Số CP (VND) 

 
62.653 67.659 

Định giá DCF 

  
VND 67.659 

 

Phân tích độ nhạy 

 

Tăng trưởng dài hạn (g) 

 

          62.653 ₫  0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 

13,2% 46.673  46.854  47.049  47.261  47.493  

12,7% 47.648  47.859  48.088  48.337  48.610  

12,2% 48.709  48.957  49.226  49.520  49.843  

WACC  11,7% 49.871  50.162  50.480  50.829  51.214  

11,2% 51.150  51.493  51.870  52.285  52.746  

10,7% 52.563  52.970  53.419  53.917  54.472  

10,2% 54.135  54.620  55.158  55.758  56.431  
 

Tổng hợp 3 phương pháp định giá như sau: 

Phương pháp Dự phóng Giá trị Tỷ trọng 

P/E forward 2021 

                     

10,0 

                

33.307  10% 

P/B forward 2021 

                     

1,5  

                

30.903  10% 

DCF   

                

67.659  25% 

NAV   

                

32.010  55% 

Giá trị thực cổ phiếu   
                

40.942   

 

Upside 

 

17,0% 
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RỦI RO ĐẦU TƯ 

 

 

 

 

 

Rủi ro dịch bệnh Covid-19: Dịch bệnh bùng phát gây khó khan cho việc mở bán. ký kết biên bản bàn giao từ đó gây 

sụt giảm doanh thu. lợi nhuận cho công ty 

Rủi ro nền kinh tế tăng trưởng chậm: Kinh tế tăng trưởng chậm dẫn tới thu nhập thực dụng của người dân bị sụt 

giảm. điều này gián tiếp ảnh hưởng tới quyết định mua nhà ở cũng như quyết định đầu tư của các khách hàng mua bất 

động sản 

Rủi ro lãi suất tăng mạnh: việc thay đổi trong điều hành chính sách tiền tệ tác động tới kênh tín dụng dẫn vốn cho thị 

trường bất động sản. Ngoài ra. lãi suất huy động tăng mạnh cũng sẽ là nguyên nhân dòng tiền rút khỏi bất động sản và 

chảy vào kênh tiết kiệm. đây là nguyên tắc bình thông nhau trên thị trường tài chính 

Rủi ro giá đất tiếp tục tăng nóng: điều này khiến giá bán của dự án tăng một cách khó kiểm soát. thay đổi phân khúc 

chỉ vì lý do giá đất tăng. Trong bối cảnh đó. NLG vốn có chiến lược kinh doanh kéo dài của các dự án với nhiều giai 

đoạn cũng sẽ bị ảnh hưởng do nguồn cầu khó có khả năng hấp thụ ở vùng giá bán cao hơn 

Rủi ro về pháp lý: việc kéo dài phê duyệt đầu tư dự án cũng như cấp giấy phép xây dựng đang được tiến hành thảo 

luận để cho ra các Luật sửa đổi như: Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020). Luật Đầu tư (sửa đổi) 2020. Nghị định 

81/2020/NĐ-CP. Nghị định 41/2020/NĐ-CP…cần thêm nhiều thời gian để đưa ra các Nghị định hướng dẫn và đi vào 

thực tế kinh doanh. Điều này có thể gây chậm trễ trong thủ tục chuyển nhượng cổ phần cũng như dự án của các doanh 

nghiệp. kéo dài thời gian và gây thiệt hại cho NLG nói riêng cũng như các doanh nghiệp ngành bất động sản nói chung 

 

 

PHỤ LỤC 

 

Qũy đất hiện tại của NLG 

 

Danh mục hiện tại Vị trí Diện tích (ha) GDV (tỷ đồng) % sở hữu 

Flora Novia HCMC 1,1 842 100% 

Mizuki Park HCMC 26,2 11.866 50% 

EhomeS Nguyên Sơn & Valora Island HCMC 11,2 1.583 87% 

Akari City HCMC 8,8 12.172 50% 

Southgate (Waterpoint GĐ 1) Long An 165,0 20.253 50% 

Waterpoint GĐ 2 Long An 190,0 9.807 100% 

Nam Long 2 Cần Thơ 43,0 3.929 100% 

Đồng Nai Waterfront Đồng Nai 170,0 45.528 65,1% 

Paragon Đại Phước Đồng Nai 45,0 8.058 100% 

VSIP Hai Phong Hải Phòng 21,0 7.572 50% 

Tổng cộng 

 

681,3 121.610 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: NLG 



  

 

 

Phòng Nghiên cứu và Phân tích VCBS           Trang | 10 

NLG – BÁO CÁO CẬP NHẬT 

 

Thông tin khác chi tiết về các dự án  

 

1. Akari City 

Akari City (Bình Tân) 
 

Cất nóc tháng 8/2020 

(Đang hoàn thiện phần tiện ích khu biệt lập)  

Tổng diện tích (ha) 8.56 Cấu trúc sản phẩm Số lượng 

Đất ở dân dụng   Căn hộ  4.827 

Đất thương mại   Khu thương mại. văn phòng(m2) 23.000 

Tổng vốn đầu tư   Giá bán (triệu/m2) – chưa VAT 44 

Tỷ lệ sở hữu của NLG 50% Bàn giao nhà Q3/2021 

Tỷ lệ hấp thụ 36% Tổng cộng 6 blocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mizuki Park 

Mizuki Park (Bình Chánh) 
 

Đang triển khai giai đoạn 2 
 

Tổng diện tích (ha) 26 Cấu trúc sản phẩm Số lượng 

Đất ở dân dụng 

 

Căn hộ biệt lập Flora Mizuki               4.677  

Đất thương mại 

 

Shophouse Valora Mizuki                      33  

Tổng vốn đầu tư 

 

Biệt thự Valora Island                   137  

Tỷ lệ sở hữu của NLG 50% Bàn giao nhà GĐ 1 Q4/2019 

Tỷ lệ hấp thụ 35% Giá bán (triệu/m2) – chưa VAT 44 

 

 

 

 

 

Nguồn: akaricity.vn, VCBS tổng hợp 
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3. Waterpoint GĐ 1 

Waterpoint GĐ 1(Long An) 
 

Đang mở bán chủ yếu là nhà phố 
 

Tổng diện tích (ha) 165 Cấu trúc sản phẩm Số lượng 

Đất ở dân dụng 

 

Riveria 1             492  

Đất thương mại 

 

Aquarina 1.210  

Tổng vốn đầu tư 

 

Khác 472 

Tỷ lệ sở hữu của NLG 50% Bàn giao nhà GĐ 1 Từ Quý 4/2020 

Tỷ lệ hấp thụ 35% Giá bán (triệu/m2) – chưa VAT Đa dạng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: waterpointnamlong.com.vn 

Nguồn: mizuki.vn 
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4. Nam Long Đại Phước 

Nam Long Đại Phước 
 

Đang chuyển nhượng 50% vốn cho đối tác 
 

Tổng diện tích (ha) 45 Cấu trúc sản phẩm Số lượng 

Đất ở dân dụng 

 

Dòng Valora GĐ 1             307  

Đất thương mại 

 

Dòng Valora GĐ 2 370  

Tổng vốn đầu tư 

 

  

Tỷ lệ sở hữu của NLG 100% Bàn giao nhà GĐ 1 Dự kiến Quý 3/2022 

Tỷ lệ hấp thụ 
 

Giá bán (triệu/m2) – chưa VAT N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nam Long Cần Thơ 

Nam Long Cần Thơ 
 

Đã khởi công xây dựng vào Quý 4/2020 
 

Tổng diện tích (ha) 43 Cấu trúc sản phẩm (chủ yếu là đất nền) Số lượng (1.310 sp) 

Đất ở dân dụng 

 

Giai đoạn 1 401 

  Valora 51 

  Đất nền 350 

Đất thương mại 

 

Giai đoạn 2 254 

  Valora 72 

  Đất nền 182 

Tổng vốn đầu tư 

 

Giai đoạn 3 665 

  Valora 182 

  Đất nền 85 

  EHomeS 398 

Tỷ lệ sở hữu của NLG 100% Bàn giao nhà GĐ 1 Dự kiến Quý 3/2022 

Tỷ lệ hấp thụ 

 

Giá bán (triệu/m2) – chưa VAT Đa dạng 

Nguồn: mizuki.vn, VCBS tổng hợp 

Nguồn: nhadatnamlong.com.vn 
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6. Waterfront 

Khu đô thị Izumi city 
 

Đã nhận chuyển nhượng 30% vốn từ Keppel Land 
 

Tổng diện tích (ha) 170 Cấu trúc sản phẩm Số lượng 

Đất ở dân dụng 

 

Nhà phố 

 Đất thương mại 

 

Biệt thự Valora 

 Tổng vốn đầu tư 

 

Tổng cộng 3.691 

Tỷ lệ sở hữu của NLG 65.1% Mở bán Quý 2/2021 

Tỷ lệ hấp thụ  Giá bán (triệu/m2) – chưa VAT N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: nhadatnamlong.com.vn 
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7. Nam Long Hải Phòng (Trong KCN VSIP) 

Nam Long Hải Phòng 
 

Đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. giao thông 
 

Tổng diện tích (ha) 21 Cấu trúc sản phẩm 
Số lượng (tổng 3.096 

sp) 

Đất ở dân dụng 

 

GĐ 1: Valora 369 

Đất thương mại 

 

GĐ 2: Valora 370 

Tổng vốn đầu tư 

 

GĐ 2B- Ehome 2.357 

Tỷ lệ sở hữu của NLG 50% Mở bán Quý 2/2021 

Tỷ lệ hấp thụ 

 

Giá bán (triệu/m2) – chưa VAT N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: waterpointnamlong.com.vn 

 

Nguồn: nhadatnamlong.com.vn 
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Bảng dự phóng báo cáo tài chính 

              

Kết quả kinh doanh (tỷ 

đồng) 
2020 2021F 2022F   Chỉ số chính  2020 2021F 2022F 

Doanh thu thuẩn 2.217 4.963 5.147   Định giá       

Giá vốn hàng bán 1.546 3.460 2.794   EPS 2.927 3.331 3.355 

Lợi nhuận gộp 671 1.503 2.353   
Giá trị sổ sách của 

cổ phiếu (BVPS) 
23.558 20.602 23.577 

Doanh thu hoạt động tài 

chính 
727 884 200   P/E 12,0 10,5 10,4 

Chi phí tài chính 103 67 86   P/B 1,5 1,7 1,5 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
434 869 869   Khả năng sinh lời 

   

Lợi nhuận trước thuế 1.015 1.575 1.699   Biên lợi nhuận gộp 30% 30% 46% 

Lợi nhuận sau thuế 850 1.365 1.373   Biên EBITDA 12% 13% 29% 

Lợi nhuận sau thuế của 

cổ đông công ty mẹ 
835 1.150 1.158   

Biên lợi nhuận sau 

thuế 
38% 28% 27% 

          ROE 12% 16% 14% 

Bảng cân đối kế toán 

(tỷ đồng) 
2020 2021F 2022F   ROA 6% 7% 7% 

Tài sản ngắn hạn 9.570 12.253 13.111   Tăng trưởng 
   

I. Tiền & tương đương 

tiền 
1.073 2.919 5.022   Doanh thu -13% 124% 4% 

II. Đầu tư tài chính ngắn 

hạn 
35 35 35   

Lợi nhuận trước 

thuế 
-17% 55% 8% 

III. Cac khoản phải thu 

ngắn hạn 
2.224 1.840 1.908   Lợi nhuận sau thuế -16% 61% 1% 

IV. Hàng tồn kho 6.069 6.920 5.587   EPS -25% 14% 1% 

V. Tài sản ngắn hạn 

khác 
167 538 558   Tổng tài sản 25% 20% 6% 

Tài sản dài hạn 4.073 4.114 4.253   Vốn chủ sở hữu 8% 6% 14% 

I. Các khoản Phải thu dài 

hạn 
102 278 288   Thanh khoản 

   

II. Tài sản cố định 77 77 77   
Thanh toán hiện 

hành 
2,16 1,66 1,79 

1. Tài sản cố định hữu 

hình 
58 58 58   Thanh toán nhanh 0,25 0,40 0,69 

2. Tài sản cố định vô 

hình 
20 20 20   Nợ/tài sản 18% 15% 13% 

III. Bất động sản đầu tư 260 260 260   Nợ/vốn chủ sở hữu 37% 34% 29% 

IV. Tài sản dở dang dài 

hạn 
0 0 0   

Khả năng thanh 

toán lãi vay 
4,43 9,46 17,24 

V. Đầu tư tài chính dài 

hạn 
3.262 3.386 3.510   Hiệu quả hoạt động 

   

VI. Tài sản dài hạn khác 
                      

371  

                       

113  

                       

117  
  

Vòng quay phải 

thu khách hàng  

                     

1,2  

                    

2,4  

                    

2,7  

Tổng tài sản 13.643 16.367 17.364   

Thời gian thu tiền 

khách hàng bình 

quân 

311 days 150 days 134 days 

Nợ phải trả 6.922 9.203 9.027   
Vòng quay hàng 

tồn kho 

                    

0,3  

                    

0,5  

                    

0,4  

I. Nợ ngắn hạn 4.439 7.371 7.323   
Thời gian tồn kho 

bình quân 
1224 days 685 days 817 days 

1. Các khoản phải trả 

ngắn hạn 
3.507 6.429 6.372   

Vòng quay phải trả 

nhà cung cấp 

                    

5,5  

                    

7,2  

                    

5,4  

2. Vay & nợ thuê tài 

chính ngắn hạn 
932 941 951   

Thời gian trả tiền 

bình quân 
67 days 51 days 68 days 
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II. Nợ dài hạn 2.483 1.832 1.704           

1. Các khoản phải trả dài 

hạn 
958 383 327   

Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ 
2020 2021F 2022F 

2. Vay & nợ thuê tài 

chính dài hạn 
1.525 1.449 1.376   

LCTT từ HĐ kinh 

doanh 
-1.111 2.765 2.511 

Vốn chủ sở hửu 6.720 7.113 8.141   LCTT từ HĐ đầu tư -1.043 0 0 

1. Vốn điều lệ 2.853 3.453 3.453   
LCTT từ HĐ tài 

chính 
1.326 -919 -408 

2. Thặng dư vốn cổ phần 989 989 989   LCTT trong kỳ -827 1.846 2.103 

3. Các khoản lợi nhuận 

chưa phân phối 
2.132 2.964 3.991   

Tiền/tương đương 

tiền đầu kỳ 

1.901 1.073 2.919 

4. Lợi ích cổ đông không 

kiểm soát 
1.117 0 0   

Tiền/tương đương 

tiền cuối kỳ 

1.073 2.919 5.022 

5. Vốn khác -370 -292 -291   

    Tổng nguồn vốn 13.643 16.316 17.167           

 

Nguồn: VCBS dự phóng 
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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

Báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định. thông tin nào trong báo cáo này không phải là các lời chào mua hay bán bất kỳ một sản phẩm 

tài chính. chứng khoán nào được phân tích trong báo cáo và cũng không là sản phẩm tư vấn đầu tư hay ý kiến tư vấn đầu tư nào của 

VCBS hay các đơn vị/thành viên liên quan đến VCBS. Do đó. nhà đầu tư chỉ nên coi báo cáo này là một nguồn tham khảo. VCBS 

không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước những kết quả ngoài ý muốn khi quý khách sử dụng các thông tin trên để kinh doanh chứng 

khoán. 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích đều đã được thu thập. đánh giá với mức cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên. do các 

nguyên nhân chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố. VCBS không đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được 

đề cập trong báo cáo phân tích cũng như không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo cáo sau thời điểm báo cáo này 

được phát hành.   

Báo cáo này thuộc bản quyền của VCBS. Mọi hành động sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung báo cáo và/hoặc xuất bản mà 

không có sự cho phép bằng văn bản của VCBS đều bị nghiêm cấm.  

  

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Mọi thông tin liên quan đến báo cáo trên. xin quý khách vui lòng liên hệ: 

Trần Minh Hoàng Lý Hoàng Anh Thi Nguyễn Đại Hiệp 

Trưởng phòng Phân tích Nghiên cứu 

tmhoang@vcbs.com.vn 

Phó trưởng phòng Phân tích Nghiên cứu 

lhathi@vcbs.com.vn 

Chuyên viên Phân tích 

ndhiep@vcbs.com.vn 

 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK 

http://www.vcbs.com.vn 

Trụ sở chính Hà Nội Tầng 12 & 17. Toà nhà Vietcombank. số 198 Trần Quang Khải. Quận Hoàn Kiếm. Hà Nội 

ĐT: (84-24) -393675-  Số máy lẻ: 18/19/20 

Chi nhánh Hồ Chí Minh Lầu 1& 7. Tòa nhà Green Star. số 70 Phạm Ngọc Thạch. Phường 6. Quận 3. TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: (84-28)-38200799 -  Số máy lẻ: 104/106 

Chi nhánh Đà Nẵng Tầng 12. số 135 Nguyễn Văn Linh. Phường Vĩnh Trung. Quận Thanh Khê. Đà Nẵng 

ĐT: (84-236) -33888991 - Số máy lẻ: 12/13 

Chi nhánh Cần Thơ Tầng 1. Tòa nhà Vietcombank Cần Thơ. số 7 Hòa Bình. Quận Ninh Kiều. Cần Thơ 

ĐT: (84-710) -3750888 

Phòng Giao dịch Phú Mỹ Hưng Toà nhà Lawrence Sting. số 801 Nguyễn Lương Bằng. KĐT Phú Mỹ Hưng. Q. 7. TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: (84-28)-54136573 

Phòng Giao dịch Giảng Võ Tầng 1. Tòa nhà C4 Giảng Võ. Phường Giảng Võ. Quận Ba Đình. Hà Nội. 

ĐT: (+84-24) 3726 5551 

Văn phòng Đại diện An Giang Tầng 6. Toà nhà Nguyễn Huệ. số 9/9 Trần Hưng Đạo. Phường Mỹ Xuyên. Long Xuyên. An Giang  

ĐT: (84-76) -3949841 

Văn phòng Đại diện Đồng Nai F240-F241 Đường Võ Thị Sáu. Khu phố 7. Phường Thống Nhất. TP. Biên Hoà. Đồng Nai  

ĐT: (84-61)-3918812 

Văn phòng đại diện Vũng Tàu Tầng trệt. số 27 Đường Lê Lợi. TP. Vũng Tàu. Bà Rịa - Vũng Tàu  

ĐT: (84-64)-3513974/75/76/77/78 

Văn phòng đại diện Hải Phòng Tầng 2. số 11 Hoàng Diệu. Phường Minh Khai. Quận Hồng Bàng. Hải Phòng 

Tel: (+84-31) 382 1630 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

http://www.vcbs.com.vn/

