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MUA – Giá mục tiêu 1 năm: 72.000 đồng/cp; Giá mục tiêu ngắn hạn: 50.000 đồng/cp

Thông số chính
Giá hiện tại (VND) 45.300
Giá trị vốn hóa (tỷ VND) 3.013
Số lượng CP lưu hành (triệu cp) 67
Giá cao nhất/thấp nhất 52W 47/14,7
KL khớp lệnh TB 3 tháng 839,993
GT khớp lệnh TB 3 tháng (tỷ đ) 36,04
Sở hữu NĐTNN (%) 5,26%

Biến động giá

HDC là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu ở khu vực Bà Rịa Vũng tàu, địa bàn trong thời gian qua thị trường
BĐS phát triển mạnh do được hưởng lợi từ các công trình hạ tầng. Tính đến thời điểm hiện tại công ty đã tích lũy được quỹ đất
rộng 400 ha, trong đó gần 100 ha đất sạch với giá vốn thấp tại các dự án: Hải Đăng (The Light) (49ha), Khu nhà ở Tây đường 3/2
(6,3ha), Ecotown Phú Mỹ (6ha), Khu biệt thự đồi Ngọc Tước (14,3 ha) và khu Đại Dương (19,6ha), 300 ha còn lại nằm ở dự án
Phước Thắng 76 ha và dự án Wonderland 224 ha.
• Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng

52% và 11% so với năm 2020. Thêm vào đó, HDC dự kiến sắp tới sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ cổ tức dự kiến dao
động từ 15% đến 20% bằng cổ phiếu trong thời gian tới.

• Các dự án trọng tâm của HDC trong năm 2021 là: dự án Ngọc Tước, Tây 3/2, Ecotown Phú Mỹ và giai đoạn 1 của dự án The
Light City.

Yếu tố tích cực trong ngắn hạn
• Phần tiếp theo của dự án The Light giai đoạn 1 sẽ được tiếp tục mở bán trong tháng 6 năm nay, đây là dự án hứa hẹn sẽ đem

lại lợi nhuận lớn cho công ty với gần 2.800 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.600 tỷ đồng LN gộp (tỷ suất LN gộp từ 60-70% ) do
quỹ đất có giá vốn rẻ.

• HDC vừa kí thỏa thuận hợp tác kinh doanh với đối tác phát triển 11ha ở dự án Đại Dương, do đó công ty kỳ vọng có thể ghi
nhận khoản lợi nhuận bất thường từ dự án này trong thời gian tới (theo ước tính có thể lên đến 800 tỷ đồng).

• Ảnh hưởng tích cực của thị trường bất động sản từ dòng tiên đầu tư do môi trường lãi suất thấp hiện nay.
Định giá: Với mức giá hiện tại 45.300 đồng/cp, HDC đang giao dịch mức PE và PB 2021 lần lượt là 11,4x và 2,4x. Chúng tôi đưa
ra giá mục tiêu 1 năm cho HDC là 72.000 đồng/cp dựa trên phương pháp định giá RNAV ( tiềm năng tăng giá +60%).
Rủi ro: Pháp lý dự án kéo dài, tiền đền bù sử dụng đất tăng.

(tỷ đồng) 2019 2020 2021F

Doanh thu thuần 824 838 1.350

LNST 146 231 320

EPS (VND) 2.658 3.685 3.953

ROE 14,7% 20% 22,1%

Tỷ suất cổ tức 0% 0% 0%

Nợ vay/ Vốn CSH 0,78 0,9 0,9

P/E 8,96 10,2 11,4

Nguồn: HDC, SSI Research
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Cơ cấu cổ đông (%)
3.000 tỷ đồng

Vốn hóa
Gần 400 ha quỹ đất

trong đó có hơn 100 ha 
đất sạch

Tổng tài sản đạt 3.500 
tỷ đồng

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài

Ban lãnh đạo và liên quan Khác
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Vị trí các dự án của HDC Timeline phát triển dự án

Dự Án 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dự án fusion Suites 
Vũng Tàu
Dự án ecotown Phú 
Mỹ
Dự án khu nhà ở  Phía 
Tây đường 3/2
Dự án The light city
Dự án Khu nhà ở Đồi 
Ngọc Tước II
Dự án khu nhà ở XH 
Phú Mỹ
Dự án Đại Dương

Dự án khu nhà ở Phía 
Đông đường 3/2
Dự án Khu đô thị 
Phước Thắng
Biệt thự Trần phú 
Dự án khu đô thị sinh 
thái Vũng Tàu 
Wonderland
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➢ Vị trí: Phường 12, TP Vũng Tàu
➢ Quy mô dự án 49 ha, trong đó Giai đoạn 1

đang triển khai là 27 ha, đã làm xong hạ
tầng và đang hoàn thiện nhà mẫu. Giai
đoạn 2 là 22 ha đã đền bù 60%, dự kiến
triển khai vào quý 4/2021;

➢ Trong đó Giai đoạn 1: gồm 490 liền kề,
213 biệt thự và 400 căn hộ. Công ty đã mở
bán 150 suất đợt 1 vào cuối 2020 với giá
biệt thự 30 triệu đồng/m2 và liền kề 35
triệu đồng/m2; Đợt 2 sẽ được tiếp tục mở
bán vào tháng 6 tới đây.

The Light (I+II)

➢ Vị trí: Phường 8, TP Vũng Tàu
➢ Quy mô dự án 14,3 ha trong đó 7,3 ha là đất ở

cho 121 biệt thự.
➢ Dự án đã nộp tiền sử dụng đất từ lâu và bắt đầu

triển khai từ trước năm 2010 nên chi phí giá vốn
rất thấp. Năm 2012, HDC mở bán lần 1 với giá
bán 15 triệu đồng/m2.

➢ Hiện tại dự án này còn 5 ha đất thương phẩm,
đang xây dự hạ tầng và mở bán đợt 2, giá bán
trung bình 65 triệu đồng/m2 với biên lợi nhuận
gộp có thể lên đến 65-70%. Đây sẽ là một trong
những dự án đóng góp đáng kể vào doanh thu lợi
nhuận của công ty trong giai đoạn 2021-2022.

Đồi Ngọc Tước

➢ Vị trí: Phường 12, TP Vũng Tàu
➢ Quy mô dự án là 75 ha, được UBND tỉnh

Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận đầu tư vào
năm 2017.

➢ Diện tích dự án là 753.551 m2, trong đó
đất nhà ở chiếm 50,87%, tương đương
diện tích 383.343 m2, ngoài ra là đất
công cộng, đất cây xanh và đất giao
thông.

➢ Tổng mức đầu tư dự án là 1.497 tỷ đồng
➢ Đây là dự án có quy mô lớn và được HDC

đặt nhiều kỳ vọng trong những năm tới.
Hiện tại công ty đang thực hiện công tác
đền bù giải phóng mặt bằng.

Phước Thắng
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➢ Vị trí: Trung tâm TP. Vũng Tàu
➢ Quy mô dự án: 63.347 m2, trong đó đất ở

41.500 m2, bao gồm 96 liền kề và 114
biệt thự;

➢ Vào Q4/2019: công ty đã tiến hành mở
bán hết 51 căn liền kề và 60 căn biệt thự.

➢ Sắp tới HDC sẽ tiếp tục mở bán đợt 2 vào
quý 2/2021 cho các sản phẩm còn lại kề
giá trung bình 35- 40 triệu đồng/m2 và 54
biệt thự giá trung bình 38 triệu đồng/m2.

➢ Dự án này có vốn đầu tư thấp nhờ đất sạch
tích lũy từ lâu nên biên lợi nhuận gộp cao
từ 50-60%.

Tây 3/2

➢ Vị trí: Phường 10, TP. Vũng Tàu
➢ Quy mô: HDC đã trúng đấu giá một phần khu

đất là 2,9 ha vào năm 2010.
➢ Giá trị dự án này ghi nhận trên BCTC năm với

giá trị tồn kho là 30 tỷ đồng.
➢ Phần diện tích sát bên của khu dự án này với

diện tích 1,8 ha đã được UBND tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu bán đấu giá vào tháng 4/2019. Kết
quả, Tập đoàn Tân Hiệp Phát trúng đấu giá với
giá trị 394 tỷ đồng (khoảng 22 triệu đồng/m2).
So sánh tương tự với giá thị trường, khu đất
này của HDC có giá trị thị trường hơn 600 tỷ
đồng.

Đông 3/2

➢ Vị trí: Khu vực Chí Linh – Cửa Lấp, thuộc P.11, TP
Vũng Tàu

➢ Diện tích : 19,5 ha.
➢ Hodeco đã thực hiện giao dịch nhận chuyển Dự

án này HDC mua cuối năm 2017 với giá 540 tỷ
đồng, tức với giá khoảng 2,7 triệu đồng/m2. Hiện
các dự án đất nền xung quanh đang bán với giá
khoảng 30 triệu đồng/m2.

➢ Dự án đã thực hiện xong đền bù GPMB và nộp
tiền sử dụng đất (515 tỷ đồng), đang điều chỉnh
quy hoạch 1/500, dự kiến thực hiện xây dựng
trong năm 2020. Trong năm 2021, công ty cũng
đã ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh chia sẻ để
đối tác phát triển 11ha trong dự án này. Phần
diện tích còn lại ở mặt tiền phía biển HDC sẽ tiếp
tục kinh doanh.

Đại Dương
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➢ Vị trí: Phường 12, TP Vũng Tàu
➢ Quy mô 234 ha, với 3 mặt giáp sông được

HDC quy hoạch làm khu đô thị sinh thái
quy mô lớn.

➢ Với vị trí vô cùng thuận lợi khi nằm giữa
trung tâm TP. Vũng Tàu – TP. Bà Rịa – Đảo
Long Sơn (khu lọc hóa dầu) – Cảng Cái
Mép Thị Vải.

➢ Đây là dự án lớn nhất của HDC đến thời
điểm hiện nay. Tuy nhiên dự án này mới
đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục
đầu tư, dự kiến sẽ thực hiện sau năm
2025.

Wonderland

➢ Vị trí: Thị xã Phú Mỹ.
➢ Quy Mô: 319 căn nhà liền kề + chung cư 9

tầng và 15 tầng.
➢ Phần Ecotown đã hoàn thiện việc mở bán và

bàn giao hết 319 căn biệt thự trong năm
2020.

➢ về khấu phần dự án nhà ở xã hội, HDC đã
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã.
Dự án Khu nhà ở xã hội Hodeco có diện tích
17.824 m2, gồm 4 khối nhà và 850 căn hộ
chung cư. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến
689 tỷ đồng.

Ecotown /Nhà ở xã hội Phú Mỹ

➢ Vị trí : Phường 2, TP Vũng Tàu với tổng
mức đầu từ hơn 500 tỷ đồng. Dự án đã
hoàn thành trong năm 2020.

➢ Quy mô 71 phòng khách sạn và 100 căn
hộ nghỉ dưỡng (Condotel) đã hoàn thiện
với giá bình quân 50- 55 triệu đồng/m2.
công ty Sau đó đã thuê lại những căn hộ
này từ người mua để kinh doanh và trả cam
kết lợi nhuận 8% năm.

➢ HDC kỳ vọng Fusion Suites Vũng Tàu sẽ
đạt tỷ lệ lấp đầy 74 trong điều kiện bình
thường, tương đương với doanh thu ổn định
từ 60 tỷ đồng đến 70 tỷ đồng/năm.

Fusion suite 
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Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang trong quá trình hoàn thiện hạ
tầng giao thông vô cùng hiện đại để dễ dàng kết nối với các
tỉnh lân cận như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng
Nai…. Cụ thể hàng loạt các dự án giao thông được mở ra như
sau:

1) Tuyến đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải

2) Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

3) Cao tốc Biên Hòa – Sân bay Long Thành – Vũng Tàu:

4) Cao tốc Long Thành – Bến Lức:

5) Mở rộng quốc lộ 51

Giá đất tại Vũng Tàu đã tăng mạnh, có khu vực lên đến 200 –
300% trong giai đoạn 2018 – 2021 đã thu hút sự quan tâm của
những nhà đầu tư lớn như Vingroup, FLC, Tân Hiệp Phát, BRG,
Novaland, Sovico… Điều này khiến cho thị trường bất động
sản ở đây ngày càng trở nên sôi động. Những doanh nghiệp có
quỹ đất lớn giá vốn rẻ ở vũng tàu như HDC, DIG… được dự báo
sẽ được hưởng lợi lớn trong thời gian tới.

Kết nối hạ tầng khu vực Bà Rịa Vũng tàu

KẾT NỐI HẠ TẦNG KHU VỰC BÀ RỊA – VŨNG TÀU
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Ưu thế:
➢ Quỹ đất tiềm năng ở vị trí đẹp, có giá trị cao và giá vốn khá thấp do đã

đóng tiền sử dụng đất từ trước.
➢ Phát triển tập trung cho các dự án tiềm năng, ít dàn trải với sản phẩm ra

thị trường có tỉ lệ hấp thu khá tốt.

Trở ngại:
➢ Quy mô hiện tại của công ty vẫn còn khiêm tốn nên khi thực hiện

các dự án lớn hay đồng thời song song nhiều dự án sẽ có thể gặp
trở ngại về mặt nguồn lực triển khai.

➢ Một số khu đất của công ty vẫn còn đang trong thủ tục giải phóng
mặt bằng cần chờ giải quyết theo thủ tục

➢ Thị trường bất động sản Vũng Tàu tuy tiềm năng nhưng sự cạnh
tranh cũng khá lớn khi có hàng loạt doanh nghiệp bất động sản tên
tuổi lớn khác như DIG, Tân hiệp phát, Hưng Thịnh.

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP
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➢ Tốc độ tăng trưởng tài sản CAGR từ 2017-
2020 đạt mức 22% do trong thời gian này
công ty bắt đầu tập trung nguồn lực để phát
triển một số dự án trọng điểm như the Light
city, dự án tây 3/2, Đại Dương…

➢ Hàng tồn kho chiếm gần 50% bảng cân đối
kế toán. Chiếm tỉ trọng lớn nhất là dự án The
Light sắp mở bán vào quý II. 2021 (~1.200
tỷ đồng), dự án Đường Tây 3/2 (96 tỷ đồng),
khu du lịch Đại Dương (80 tỷ đồng), dự án
Đông 3/2 và Ecotown Phú mỹ ...

➢ HDC có tỉ lệ nợ/VCSH khá cao gần 90%, do
công ty ưu tiện sử dụng nguồn vốn tài chính
chủ yếu từ vay ngân hàng và người mua trả
trước. Cho năm 2021, công ty vẫn sẽ cân
nhắc các phương án huy động vốn linh hoạt
để phát triển dự án sắp tới.

➢ Hiện tại, HDC đang có tổng số nợ vay xâp xỉ
1000 tỷ đồng. Trong đó có 559 tỷ đồng là
vay ngắn hạn (chiếm 55% tổng nợ vay), và
số còn lại là nợ vay dài hạn. Các khoản vay
này có lãi suất chủ yếu từ 8% đến 10,5 %/
năm.

Nhận xét

Nhận xét

Tổng tài sản (tỷ đồng) Bảng cân đối (%)

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) Tỉ lệ nợ/ VCSH (%)
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➢ Doanh thu từ việc bán và bàn giao các dự án
bất động sản chiếm phần lớn (gần 90%) tổng
doanh thu. Năm 2020, HDC đạt 838 tỷ đồng
doanh thu và 231 tỷ đồng LNST. Một số dự
án lớn được bàn giao trong thời gian gần đây
bao gồm dự án Tây 3/2, Ecotown Phú Mỹ….

➢ HDC có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép trên
20% trong 5 năm gần đây và sẽ tiếp tục duy
trì tốc độ tăng trưởng này trong những năm
tới do có nhiều dự án đang trong giai đoạn
mở bán.

11

➢ Các tỷ suất sinh lời như ROA, ROE đều dận
được cải thiện qua hàng năm do công ty đã và
đang tiếp tục khai thác các dự án với quỹ đất
giá rẻ trong thời gian tới đây.

➢ Tỉ suất biên lợi nhuận gộp ở mức gần 50%, khá
cao so với các công ty bất động sản khác do
ảnh hưởng của việc giá mở bán các sản phẩm
BĐS Vũng Tàu tăng trong thời gian 1-2 năm trở
lại đây cộng với phần lớn quỹ đất của HDC đều
có giá vốn rẻ. Công ty dự báo trong thời giản
tới tỉ suất lợi nhuận gộp có thể lên đến 60-70%
ở một số dự án như Ngọc Tước, The light.

Nhận xét

Nhận xét

Doanh thu (tỷl VND) Lợi nhuận sau thuế( tỷ VND)
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Kế hoạch năm 2021

➢ Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu
1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, lần lượt
tăng trưởng 52% và 11% so với thực hiện trong năm 2020.
Trong đó, cổ tức dự kiến dao động từ 15% đến 20% bằng cổ
phiếu.

➢ Kế hoạch phát hành ESOP tương đương 5% vốn điều lệ với
số lượng dự kiến là 3.325.790 cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp.

➢ Về mặt vốn cho các dự án công ty vẫn đã và đang ưu tiên
các nguồn huy động từ người mua trả tiền trước, bán dự án,
hay vay nợ qua ngân hàng.

➢ Dự án Khu du lịch Đại Dương sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư,
khởi công và hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật
dự án, xem xét chuyển nhượng một phần dự án;

➢ Dự án The Light giai đoạn 1, hoàn thành công tác thi công hạ
tầng kỹ thuật tại dự án, xây các khu liên kết, đưa vào kinh
doanh trong quý II/2021.

➢ Dự án Hodeco Seavillage sẽ thực hiện điều chỉnh quy hoạch
1/500, xem xét chuyển nhượng các nền biệt thự hoặc một
phần dự án trong năm 2021.

 -
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Định giá

Chúng tôi định giá cổ phiếu dựa trên phương pháp RNAV và
đưa ra giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu HDC là 72.000 đồng/
cổ phiếu (tiềm năng tăng giá +60%).

Chúng tôi kỳ vọng HDC sẽ tiếp tục hiện thực hóa tiềm năng
và lợi nhuận trong tương lai từ quỹ đất có giá vốn rẻ trong thời
gian tới. Thêm vào đó, tiềm năng phát triển lớn của thị trường
bất động sản Vũng tàu cũng sẽ gia tăng giá trị cho quỹ đất
của công ty.

Trong năm 2021, mục tiêu lợi nhuận 320 tỷ đồng công ty đặt
ra là khả thi dựa trên việc triển khai các dự án: dự án Ngọc
Tước, Tây 3/2, Ecotown Phú Mỹ và giai đoạn 1 của dự án The
Light City.

Mặt khác việc chuyển nhượng/ hợp tác kinh doanh của dự án
đại dương sẽ mang lại nguồn lực tài chính đáng kể cho công
ty để tiếp tục triển khai các dự án khác trong tương lai cũng
như giảm áp lực nợ vay.

Dự án RNAV (triệu đồng)
Tây 3/2 360
Đông 3/2 586
Ngọc Tước II 1.016
The light GĐ 1 1.521
The light GĐ 2 1.500
Đại Dương 1.179
Phước Thắng 1.548
Chung cư Thống nhất 175
Hodeco Phú Mỹ 227
Tổng giá trị 8.114
+ Tiền/ Tương đương Tiền 38
-Nợ vay 1.250
Giá trị tài sản ròng 6.902
Số lượng cổ phiếu 66.515.837
Tỷ lệ chiết khấu 30%
Giá cổ phiếu (đồng/ cp) 72.000
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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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