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Thông số cơ bản 
Giá 45.200 
Vốn hóa (tỷ VND) 25.753 
Số lượng CP lưu hành 569.760.200 
KLGD TB 3T 11.177.000 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 441,78 
P/E 25,00 
P/B 2,07 
ROE 8,6% 
ROA 3,7% 
Sở hữu NN 0,00% 
Sở hữu NĐTNN 17,03% 
Room NĐTNN 27% 
Free-float 73,4% 
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Hoàn tất phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu 

Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị đối với cổ phiếu KBC từ MUA xuống TRUNG 
LẬP, do cổ phiếu đã tăng 37% kể từ báo cáo gần nhất phát hành vào ngày 
26/5/2021 (vui lòng xem báo cáo tại đây), vượt giá mục tiêu 44.100 đồng/cp. Bên 
cạnh đó, KBC gần đây đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu 
(tương đương 21,3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) tại mức giá 34.096 
đồng/cp với thời gian giới hạn chuyển nhượng 1 năm có thể tạo ra rủi ro pha loãng 
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong ngắn hạn. 

Số tiền 3,4 nghìn tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này chủ yếu sẽ sử dụng để 
tái cơ cấu nợ vay và đầu tư thêm vào dự án KĐT Tràng Cát nằm sát trung tâm 
thành phố Hải Phòng. KBC đã giải phóng mặt bằng 511 ha trên tổng diện tích 585 
ha mà Công ty sở hữu.. Tại thời điểm cuối Q2/2021, KBC đã đầu tư 7,3 nghìn tỷ 
đồng để đền bù giải phóng mặt bằng và nộp tiền sử dụng đất cho dự án này. Hiện 
tại, công ty đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để chuẩn bị cho mở 
bán dự án. Chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ mở bán sớm nhất vào năm sau. Với quy mô 
tương đối lớn, dự án sẽ đóng góp đáng kể cho công ty trong trung hạn. 

Mặc dù bị pha loãng cổ phiếu, đợt phát hành riêng lẻ này có thể mang đến những 
lợi ích dài hạn hơn như giảm đòn bẩy tài chính hoặc đầu tư phát triển các dự án 
sinh lời tiềm năng khác tại Hải Phòng, Long An và Hưng Yên. 
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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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