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Novaland (NVL)
Lợi nhuận ròng Quý 3 giảm 74%YoY

Lợi nhuận quý 3 giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid.
— Doanh thu trong quý 3/2021 đạt 3.3 nghìn tỷ VND (57% YoY) trong đó doanh thu từ chuyển
nhượng BĐS trong quý đạt 2.9 nghìn tỷ VND (+61.1% YoY) chủ yếu đến từ bàn giao các căn
hộ tại dự án Sài Gòn Royal và Aqua City. Trong quý, NLV ghi nhận 223 tỷ VND lợi nhuận tài
chính từ lãi thoái vốn từ công ty con sở hữu dự án IBIS tại Vũng Tàu. Chi phí bán hàng tăng
mạnh so với cùng kì đạt 434.4 tỷ VND (+537.4% YoY). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công
ty mẹ đạt 0.6 nghìn tỷ VND (-74% YoY).
— Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của NVL đạt 10.3 nghìn tỷ VND (+171.1% YoY), trong đó
doanh thu chuyển nhượng BĐS đạt 9.2 nghìn tỷ VND (+253.9% YoY). Lợi nhuận sau thuế của
cổ đông công ty mẹ đạt 2.4 nghìn tỷ VND (-27.3% YoY). Như vậy, tính đến hết quý 3, NVL đã
hoàn thành lần lượt 37.5% và 58.5% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.
— Biên lợi nhuận gộp đạt 46%, tăng so với mức 37% của cùng kì năm 2020 do tỷ trọng cao hơn
của các sản phẩm thấp tầng được bàn giao (phần lớn tại các dự án Aqua City, Novaworld Hồ
Tràm và Novaworld Phan Thiết) với biên lợi nhuận cao hơn so với căn hộ cao tầng.
Hoạt động bán hàng trong quý 3 bị ảnh hưởng do quá trình giãn cách xã hội kéo dài.
— Trong quý 3, NVL đã bán được 633 sản phẩm (-53.6%YoY) tương đương với tổng giá trị hợp
đồng đạt 9.8 nghìn tỷ VND (-13.2%YoY).
— Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland đã bán được 5,021 sản phẩm (+57.7%YoY), trong đó hơn
50% đến từ các dự án nghỉ dưỡng như Novaworld Phan Thiết và Hồ Tràm, phần còn lại đến
từ các dự án nhà ở như Aqua City. Tổng giá trị hợp đồng bán đạt 55.3 nghìn tỷ VND
(+119.3%YoY), trong đó 45% đến từ các dự án nghỉ dưỡng và phần còn lại đến từ các dự án
nhà ở như Aqua City. NVL hiện đã thu được khoảng hơn 10 nghìn tỷ VND từ các giao dịch
này. Tổng giá trị hợp đồng đã kí và chưa ghi nhận ghi nhận doanh thu tính đến hết quý
3/2021 đạt 153.1 nghìn tỷ VND.
— Công ty đang trong quá trình đàm phán để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Project C
(Thạnh Mỹ Lợi, Tp.HCM). Hiện tại dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Với việc
GPMB nhanh và đạt kết quả tốt như hiện tại, NVL có thể thay đổi sang phương án mở bán
sớm lại dự án thay vì chuyển nhượng cho đối tác. Ngoài ra, đối với dự án Victoria Village,
công ty dự kiến sẽ nhận được GPXD vào khoảng cuối tháng 11 năm nay.
NVL điều chỉnh kế hoạch bán hàng năm 2021
— Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, NVL dự kiến sẽ điều chỉnh kế hoạch bán hàng trong năm
2021 từ 10 nghìn sản phẩm xuống còn 7 nghìn sản phẩm (+37.7%YoY). Như vậy, trong quý 4,
NVL dự kiến sẽ mở bán thêm khoảng 2 nghìn sản phẩm với tổng giá trị hợp đồng khoảng 10
nghìn tỷ VND.
—
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Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Mua:
+15% hoặc cao hơn

Nắm giữ:
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Vượt trội hơn thị trường

Trung lập:
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên
phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các
nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu
là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể
thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các
trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết
định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu
tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không
được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ
nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
khác.

