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NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 
 

Các chỉ tiêu chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD) 149 

Giá trị vốn hoá (tỷ đồng)  3.445 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 100 

Giá cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 44/17,6 

KLGD trung bình 3 tháng 799.812 

GTGD trung bình 3T (tr USD) 1,34 

GTGD trung bình 3T (tỷ VND) 30,88 

Tỷ lệ sở hữu nuớc ngoài (%) 3,22 

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước (%) 51,66 

Tỷ lệ sở hữu Ban lãnh đạo (%) N.a 

    

Biến động giá cổ phiếu  

 
Nguồn: Bloomberg 
Thông tin cơ bản về công ty 
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC), tiền thân 
là Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sonadezi, được 
thành lập năm 2007. Công ty hoạt động trong lĩnh 
vực (i) Đầu tư phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, 
khu dân cư và sân golf; (ii) Kinh doanh kết cấu hạ 
tầng; (ii) Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua 
bán, chuyển nhượng, định giá, quản lý ... bất động 
sản. Một số dự án tiêu biểu của công ty như: dự án 
KCN đô thị Châu Đức, đường BOT 768, dự án khu 
dịch vụ thể thao Sonadezi. SZC đã được niêm yết và 
giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 
(HOSE) lần lượt từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019. 
 

 

 
Tích cực đền bù và giải phóng mặt bằng 

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu SZC với giá mục tiêu 1 năm là 42.700 
đồng/cp – với tiềm năng tăng giá là 23,9%.  Lợi thế quỹ đất lớn sẵn sàng cho thuê với chi phí 
đền bù thấp, cùng với nhu cầu thuê tăng mạnh do sự chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang 
Việt Nam, SZC sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này. 

Kết quả Q1/2021. Doanh thu trong quý đạt 179 tỷ đồng (+48,3% so với cùng kỳ) và LNST đạt 
79,5 tỷ đồng (+48,2% so với cùng kỳ). Trong đó phần lớn đến từ doanh thu cho thuê đất là từ 
KCN Châu Đức, đạt 174,5 tỷ đồng (+69% so với cùng kỳ) với 20 ha đất đã cho thuê. Tỷ suất lợi 
nhuận gộp đạt 57% (+7,1% so với cùng kỳ) do giá cho thuê tăng 8% so với cùng kỳ. Diện tích 
cho thuê lũy kế là 470,13 ha, tương ứng với tỷ lệ lấp đầy là 43%. 

Kết quả năm 2020. Doanh thu đạt 325 tỷ đồng (+29,5% so với cùng kỳ) và LNST đạt 134 tỷ 
đồng (+38,7% so với cùng kỳ). Năm 2020, SZC đã thanh toán 1,1 nghìn tỷ đồng đền bù cho 
152,29 ha đất. Tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng tại KCN Châu Đức lên tới 1.098 ha, và 352 
ha tại Khu dân cư Châu Đức. 

Kế hoạch năm 2021. Kế hoạch doanh thu đạt 584 tỷ đồng (+35,2% so với cùng kỳ), trong khi 
kế hoạch LNST đạt 176 tỷ đồng (-3,4% so với cùng kỳ), chúng tôi cho rằng kế hoạch này khá 
thận trọng. Năm 2021, chúng tôi cho rằng SZC sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và 
lợi nhuận. Ước tính LNST năm 2021 đạt 269 tỷ đồng, +47,4% so với cùng kỳ. 

Kế hoạch cổ tức là 10% trên mệnh giá trong năm 2021, tương đương với tỷ suất cổ tức là 2,9%. 

Kế hoạch tăng vốn trong năm 2021. SZC dự kiến huy động 3 nghìn tỷ đồng trong năm 2021. 
Công ty đang xem xét các phương án như sau: (1) Vay ngân hàng; (2) Hợp tác với đối tác đầu tư 
vào Khu đô thị Châu Đức; và (3) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

 

 

MUA – Giá mục tiêu 1 năm: 42.700 đồng/cp 
Giá hiện tại: 34.450 đồng/cp 

B 

 

 
 

Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC: HOSE) 
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Kết quả kinh doanh Q1/2021 

Doanh thu đạt 179 tỷ đồng (+48,3% so với cùng kỳ) và LNST đạt 79,5 tỷ đồng (+48,2% so với cùng kỳ). Trong 
đó: 

(1) Cho thuê đất tại KCN Châu Đức. Doanh thu đạt 174,5 tỷ đồng (+69% so với cùng kỳ), chủ yếu là do doanh 
thu cho thuê KCN từ các hợp đồng MOU đã ký trong năm 2020, tổng diện tích đất cho thuê là 20 ha. Tỷ suất 
lợi nhuận gộp đạt 61,7% (+7,1% so với cùng kỳ) do giá cho thuê tăng 8% so với cùng kỳ. Diện tích cho thuê 
lũy kế là 470,13 ha, tỷ lệ lấp đầy ở mức 43%. 

(2) Doanh thu phí. Không có nguồn thu từ hoạt động thu phí do BOT đã tạm dừng thu phí để chuyển đổi hệ thống 
thu phí tự động. 

(3) Cho thuê nhà xưởng xây sẵn. KCN Châu Đức có hai nhà máy xây sẵn với diện tích 5.600 m2 đã lấp đầy. 
Doanh thu từ cho thuê nhà xưởng xây sẵn đạt 0,5 tỷ đồng trong Q1/2020. Tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 
43,6%. 

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay giảm -10,2% so với cùng kỳ xuống 1,5 tỷ đồng sau khi giảm các khoản vay tại các 
dự án BOT, ngoài ra KCN Châu Đức và các dự án khu dân cư đang được vốn hóa vào chi phí đầu tư. 

Chi phí bán hàng tăng mạnh 3,76 lần so với cùng kỳ lên 3,6 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí tư vấn giới thiệu nhà đầu 
tư thuê KCN. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32%, chủ yếu là chi phí tiền lương. 

Kế hoạch năm 2021 

SZC đặt kế hoạch doanh thu đạt 584 tỷ đồng (+35,2% so với cùng kỳ) và LNST đạt 176 tỷ đồng (-3,4% so với 
cùng kỳ) dựa trên các yếu tố sau: 

(1) Cho thuê đất tại KCN Châu Đức. Năm 2021, SZC dự kiến sẽ ký hợp đồng cho thuê đất với diện tích khoảng 
50 ha (trong đó diện tích đất đã ký MOU khoảng 26-28 ha). Tổng doanh thu từ khu công nghiệp, nhà xưởng 
xây sẵn và phí quản lý dự kiến đạt 455 tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ), chiếm 77,9% tổng doanh thu kế 
hoạch năm 2021. 

(2)  Doanh thu phí. Doanh thu thu phí không phát sinh do BOT tạm dừng hoạt động chờ chuyển sang thu phí 
không dừng. 

(3)  Bán Khu dân cư Hữu Phước. Tổng diện tích đất của Khu dân cư Hữu Phước là 40,6 ha, trong đó 37,8 ha đã 
giải phóng mặt bằng (93% tổng diện tích) và 36,7 ha (91% tổng diện tích) đã được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Theo kế hoạch của Công ty, dự án sẽ bao gồm 164 căn shophouse và 500 lô đất nền 
(với giá 9 triệu đồng/m2). Kế hoạch doanh thu năm 2021 đặt ở mức 90 tỷ đồng. 

Kế hoạch đầu tư năm 2021 

(1) Năm 2021, chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng dự kiến là 3,3 tỷ đồng, trong đó 2,4 tỷ đồng đầu tư cho 
KCN và Khu dân cư Châu Đức với diện tích 314 ha (219,38 ha ở Châu Đức và 121,62 ha ở Phú Mỹ), tương 
đương với giá đền bù bình quân là 5,3 triệu đồng/m2 ở huyện Châu Đức và 10 triệu đồng/m2 ở thị trấn Phú 
Mỹ. 
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(2) Chi phí xây dựng cơ bảnlà 817 tỷ đồng trong năm 2021. Trong đó, chi phí đầu tư vào khu dân cư Hữu Phước 
là 149,6 tỷ đồng và 319 tỷ đồng cho việc xây dựng 186 ha tại KCN Châu Đức. Ngoài ra, chi phí xây dựng sân 
golf Châu Đức sẽ là 348,2 tỷ đồng. 

Kế hoạch tăng vốn 

SZC có kế hoạch huy động 3 nghìn tỷ đồng trong năm 2021. Công ty đang xem xét các phương án như sau: (1) 
Vay ngân hàng; (2) Hợp tác với đối tác đầu tư vào Khu đô thị Châu Đức; và (3) Phát hành cho cổ đông hiện hữu. 
Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc lựa chọn phương án hợp lý. 

Triển vọng 

Năm 2021, chúng tôi cho rằng SZC sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, chúng 
tôi đưa ra các giả định như sau: 

Giá cho thuê đất KCN sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu ngày càng tăng. Chúng tôi dự báo tổng diện tích cho thuê sẽ 
đạt 90 ha (+80% so với cùng kỳ) trong năm 2021, trong đó: (1) Diện tích cho thuê từ các nhà đầu tư thứ cấp 
(như D2D, Sonadezi Long Bình, Sonadezi Long Thành) là 50 ha (+66% so với cùng kỳ); và (2) diện tích cho thuê 
từ các nhà đầu tư trực tiếp sẽ đạt 40 ha (gấp đôi so với cùng kỳ). Giá cho thuê sẽ tăng 8% so với cùng kỳ trong 
năm 2021, đạt 65 USD/m2/chu kỳ thuê. Doanh thu của mảng KCN dự kiến đạt 523 tỷ đồng (+47% so với cùng 
kỳ). Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng KCN ở mức 58%. 

Diện tích cho thuê (ha) trong giai đoạn 2015-2021 Doanh thu (tỷ đồng) và TSLN ròng (%) trong giai đoạn 2015-2021 

  

Nguồn: SZC, SSI Research  

Doanh thu phí BOT có thể giảm 66% so với cùng kỳ trong năm 2021. Chúng tôi kỳ vọng BOT 768 sẽ hoạt động 
trở lại vào Q4/2021 sau khi hoàn tất thủ tục chuyển sang chế độ thu phí không dừng. Lưu lượng phương tiện giao 
thông dự kiến giảm 75% so với cùng kỳ và gía vé bình quân tăng 35% so với cùng kỳ. Doanh thu phí đạt 22,4 tỷ 
đồng (-66% so với cùng kỳ). Thời gian thu phí sẽ được kéo dài thêm 2 năm. IRR là 12%. 

Doanh thu dự án Khu dân cư Hữu Phước ước đạt 68 tỷ đồng. 50 lô đất nền dự kiến được ghi nhận với giá bán 9 
triệu đồng/m2. Tỷ suất lợi nhuận ròng dự kiến là 56%. 

Chi phí lãi vay ở mức 15 tỷ đồng (+80% so với cùng kỳ) do tăng khoản vay dài hạn để đền bù giải tỏa tại khu 
dân cư Châu Đức. Lãi suất cho vay bình quân là 7,5%/năm. Các khoản vay cho dự án Khu dân cư và KCN Châu 
Đức vẫn đang được vốn hóa vào chi phí đầu tư. 
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Tóm tắt KQKD (tỷ đồng) 2018 2019 2020 2021F 
Doanh thu cho thuê đất 218 249 354 523,25 
Doanh thu phí BOT 60 66,4 66,4 22,41 

Tổng doanh thu 290 329 432 625 
% tăng trưởng 32,12% 13,50% 31,28% 44,66% 

Doanh thu cho thuê đất 110 141 201,6 298 
Doanh thu phí BOT 32 35 32,3 10,9 

Lợi nhuận gộp 142 177 233 355 
% tăng trưởng 35,66% 25,41% 31,64% 52,26% 
Tỷ suất lợi nhuận gộp 48,76% 53,88% 53,95% 56,78% 
Chi phí quản lý và bán hàng -31 -38 -34 -44 
% doanh thu -10,60% -11,69% -7,94% -7,02% 
Lợi nhuận trước thuế 113 156 212 312 
% tăng trưởng 35,59% 38,86% 35,84% 47,44% 
Lợi nhuận ròng 97 134 182 269 
% tăng trưởng 33,90% 37,78% 36,00% 47,44% 
Tỷ suất lợi nhuận ròng 33,54% 40,72% 42,20% 43,01% 
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ  97 134 182 269 
% tăng trưởng 33,90% 37,78% 36,00% 47,44% 
Tỷ suất lợi nhuận 33,54% 40,72% 42,20% 43,01% 

Nguồn: SZC, SSI Research  

Quan điểm đầu tư 

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu SZC với giá mục tiêu 1 năm là 42.700 đồng/cp – tiềm năng 
tăng giá là 23,9%. Các giả định của chúng tôi bao gồm: (1) giá đất bình quân giai đoạn 2022-2035 tăng 5%/năm; 
(2) WACC là 11%; và (3) Chi phí đền bù cho diện tích 300 ha tăng từ 4 tỷ đồng/ha lên 6 tỷ đồng/ha. Với quỹ đất 
lớn sẵn sàng cho thuê với chi phí đền bù thấp, cùng với nhu cầu thuê tăng mạnh do sự chuyển dịch sản xuất từ 
Trung Quốc sang Việt Nam, SZC sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này. 

Rủi ro 

(1) Chi phí đền bù giải tỏa tăng. Hiện tại, SZC có 300 ha đất phải đền bù giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị 
Châu Đức. Chúng tôi ước tính chi phí đền bù giải tỏa sẽ tăng 50% so với năm 2019. 

(2) Các vấn đề về pháp lý của Khu đô thị Châu Đức có thể khiến dự án chậm tiến độ. 

(3) Dự án sân golf: Chúng tôi lo ngại về hiệu quả thấp của dự án, cũng như SZC phải chịu chi phí lãi vay từ dự 
án. 

(4) Dòng tiền của dự án BOT bị ảnh hưởng do ngừng thu phí trong năm 2021.

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2019 2020 2021F  Tỷ đồng 2019 2020 2021F 
Bảng cân đối kế toán     Báo cáo Kết quả Kinh doanh    

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 292 194 207  Doanh thu thuần 329 432 625 
+ Đầu tư ngắn hạn 120 120 120  Giá vốn hàng bán -152 -199 -270 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 144 188 273  Lợi nhuận gộp 177 233 355 
+ Hàng tồn kho 1 1 1  Doanh thu hoạt động tài chính 27 22 17 
+ Tài sản ngắn hạn khác 3 3 3  Chi phí tài chính -10 -8 -15 
Tổng tài sản ngắn hạn 560 507 604  Chi phí lãi -10 -8 -15 
+ Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 
+ GTCL Tài sản cố định 316 311 307  Chi phí quản lý bán hàng -7 -4 -7 
+ Bất động sản đầu tư 45 44 17  Chi phí quản lý doanh nghiệp -31 -31 -37 
+ Tài sản dài hạn dở dang 2.106 2.956 3.456  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 156 212 313 
+ Đầu tư dài hạn  50 50 50  Thu nhập khác 0 0 0 
+ Tài sản dài hạn khác 14 14 14  Lợi nhuận trước thuế 156 212 312 
Tổng tài sản dài hạn 2.530 3.375 3.844  Lợi nhuận ròng 134 182 269 
Tổng tài sản 2.822 3.882 4.448  Lợi nhuận chia cho cổ đông 134 182 269 
+ Nợ ngắn hạn 446 1.025 922   Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 
Trong đó: vay ngắn hạn 111 187 196      

+ Nợ dài hạn 1.448 1.593 2.093  EPS cơ bản (VND) 1.341 1.822 2.687 
Trong đó: vay dài hạn 854 1.467 1.967  Giá trị sổ sách (VND) 11.959 12.640 14.321 
Tổng nợ phải trả 1.894 2.618 3.015  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 3,50% 4,30% 3,10% 
+ Vốn góp 1.000 1.000 1.000  EBIT 166 220 327 
+ Thặng dư vốn cổ phần 5 5 5  EBITDA 276 220 525 
+ Lợi nhuận chưa phân phối 150 214 383      

+ Quỹ khác 0 0 0  Tăng trưởng    

Vốn chủ sở hữu 1.196 1.264 1.432  Doanh thu 13,5% 31,1% 44,7% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 3.090 3.882 4.448  Lợi nhuận gộp 25,4% 31,3% 52,3% 
      Lợi nhuận ròng 37,8% 35,9% 47,4% 
Lưu chuyển tiền tệ     EBIT 34,5% 32,6% 48,7% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 572 234 286  EBITDA 17,0% -20,2% 138,4% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -474 -117 -1.117  Tổng VCSH 3,4% 5,7% 13,3% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -42 1.125 30  Vốn điều lệ 0,0% 0,0% 0,0% 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 56 1.242 -801  Tổng tài sản 9,3% 37,6% 14,6% 
Tiền đầu kỳ 236 292 194      

Tiền cuối kỳ 292 194 207  Các hệ số khả năng sinh lời    

      TSLN gộp 53,9% 53,9% 56,8% 
Các hệ số khả năng thanh toán     TSLN hoạt động 47,4% 49,1% 50,1% 
Hệ số thanh toán hiện hành 2 0,5 0,7  TSLN ròng 40,7% 42,2% 43,0% 
Hệ số thanh toán nhanh 2 0,5 0,7  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 2,2% 0,9% 1,1% 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0 0,2 0,2   Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 9,5% 7,1% 5,9% 
     ROE 11,2% 14,4% 18,8% 
Cơ cấu vốn     ROA 4,3% 4,7% 6,0% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 1,6 0,3 0,3      

Nợ phải trả/Tổng tài sản 1,6 0,4 0,5  Địnhg giá (TTM)   

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,8 2,1 2,1  P/E 17,4 17,6 11,9 
Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,8 1,3 1,5  P/B 1,9 2,5 2,4 
     P/S 7,4 7,4 5,5 
     EV/EBITDA 10,3 12,5 5,3 

Nguồn: Công ty, SSI dự báo 

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