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Tóm tắt 

So với đầu năm 2022, chỉ số giá cổ phiếu ngành bất động sản đã giảm 25%, tương đương với mức giảm của chỉ số VNIndex tính đến 
giữa tháng 6. Theo đó, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu bất động sản đã được chiết khấu xuống mức hấp dẫn để nắm giữ dài hạn. Tuy 
nhiên, với nhiều thách thức của thị trường trong thời gian tới, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng đối với cổ phiếu ngành bất động sản, ít 
nhất là trong năm 2022 và cần chờ thời điểm thích hợp để giải ngân. 

Chúng tôi tiếp tục ưa thích 3 cổ phiếu NLG, KDH và VHM. Không chỉ có tình hình tài chính mạnh với tỷ lệ đòn bẩy tài chính hợp lý, mà 
các công ty này còn có khả năng đa dạng hóa nguồn vốn và huy động vốn quốc tế. Theo đó, mỗi công ty đều có vị thế tốt để tiếp tục 
phát triển trong bối cảnh ngành BĐS đang gặp những thách thức như hiện nay. Do đó, chúng tôi khuyến nghị quan sát cổ phiếu từ 
Q3/2022 trở đi khi tâm lý thị trường được kỳ vọng sẽ ổn định hơn và doanh số bán hàng tại các dự án có kết quả rõ ràng hơn.

Ngày 30/6/2022 

CẬP NHẬT NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN: 

Hạ nhiệt trước nhiều thách thức 
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1. Cập nhật thị trường bất động sản: Thanh khoản giảm do nguồn cung hạn chế và giá tăng cao  

Trong bối cảnh việc sửa đổi Luật đất đai vẫn còn đang trong quá trình cân nhắc và có thêm nhiều quy định đặt ra cho việc phát hành trái 
phiếu của chủ đầu tư, chúng tôi cho rằng nguồn cung mới cho các dự án bất động sản và chung cư/nhà thấp tầng sẽ tiếp tục bị hạn chế, 
rất ít sản phẩm mới được tung ra thị trường. Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, trong Q1, số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới 
giảm 59% so với cùng kỳ. 

Do thiếu hụt nguồn cung mới, giá bán sơ cấp tại các khu vực đô thị trọng điểm như Hà Nội và TP.HCM tiếp tục tăng. Tuy nhiên, thanh 
khoản thị trường giảm sút với số lượng giao dịch trong Q1/2022 ghi nhận ở mức 20.325 giao dịch (-20% so với cùng kỳ). 

Loại hình Số dự án Số căn hộ So với năm 2021 
Hoàn thiện 22 5.217 -46% 
Đang xây dựng 1.216 332.387 -12% 
Mới được cấp phép 39 18.660 -59% 

Nguồn: Bộ xây dựng 

Thị trường Hà Nội: Số lượng mở bán mới thấp. Giá bán tiếp tục tăng. 

Theo thống kê của CBRE Việt Nam, số căn hộ chào bán tại thị trường Hà Nội trong Q1/2022 chỉ đạt 3.525 căn (-34% so với cùng kỳ) do 
dịch Covid-19 bùng phát đạt đỉnh vào tháng 2 và tháng 3. Phân khúc trung cấp tiếp tục chiếm ưu thế với 66% trong tổng nguồn cung, 
theo sau là phân khúc cao cấp (29%) trong khi phân khúc bình dân không có nguồn cung mới trong quý này. Phần lớn nguồn cung thị 
trường đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các khu đô thị hiện hữu ở phía Đông và Tây Hà Nội. 

Trong Q1/2022, số căn hộ bán được vượt quá số lượng mở bán mới trong bối cảnh nguồn cung mới hạn chế, cho thấy nhu cầu chung 
cư ở thị trường này tương đối ổn định. Tổng cộng có khoảng 4.800 căn được bán trong quý, trong đó, phân khúc trung cấp chiếm 70%. 

Theo CBRE, giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội trung bình đạt 1.655 USD/m2 trong Q1/2022, tăng 13% so với cùng kỳ. Phân khúc trung 
cấp ghi nhận mức tăng giá cao nhất, giá bán trung bình tăng 16% so với cùng kỳ do định vị sản phẩm cao hơn trong các đợt mở bán tiếp 
theo của các đại khu đô thị làm cho giá bán tăng lên.  

Cơ cấu nguồn cung chung cư ở HN (căn) Giá chung cư ở HN (USD/m2) Thị trường chung cư ở Hà Nội 

   

Nguồn: CBRE   
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Về bất động sản thấp tầng, tổng lượng mở bán mới tại thị trường Hà Nội đạt 296 căn trong Q1/2022 (-25% so với cùng kỳ), theo thống 
kê của CBRE. Có 850 căn hộ được bán trong Q1, tăng 60% so với cùng kỳ, cho thấy sức hấp thụ đối với các sản phẩm thấp tầng duy trì 
ở mức cao. Giá bán sơ cấp trung bình của biệt thự và nhà liền kề tại Hà Nội trong Q1 cũng tăng mạnh lần lượt là 50% và 38% so với cùng 
kỳ chủ yếu do phát triển cơ sở hạ tầng và mức cầu lớn đối với loại hình bất động sản này. Theo CBRE, các dự án mới được giới thiệu ra 
thị trường trong quý này tập trung tại các cụm dân cư hiện hữu ở các quận lớn và các khu độ thị đã hoàn thiện một phần, là những khu 
vực thường khan hiếm nguồn cung nên đẩy giá bán tiếp tục tăng. 

Bất động sản thấp tầng ở Hà Nội 

 

Nguồn: CBRE 

Thị trường TP.HCM: Nguồn cung căn hộ thấp kỷ lục. Giá bán sơ cấp của bất động sản thấp tầng đạt mức cao mới. 

Trong Q1/2022, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM giảm -48% so với cùng kỳ xuống còn 884 căn, đến từ một dự án cao cấp duy nhất 
(Akari City). Đây là mức cung theo quý thấp nhất kể từ năm 2013, theo CBRE. Sự thiếu hụt nguồn cung này chủ yếu là do vấn đề cấp 
phép kéo dài kể từ năm 2019 và thiếu quỹ đất sẵn sàng để phát triển và bán hàng. 

Phân khúc cao cấp duy trì vị thế dẫn đầu, chiếm gần 70% tổng nguồn cung mới kể từ năm 2020. Các dự án mới tại các khu vực ven đô 
nâng từ trung cấp lên cao cấp, trong khi chung cư phân khúc trung cấp và bình dân ở TP.HCM dần dần biến mất khỏi thị trường, buộc 
người mua nhà phải chấp nhận mức giá cao hơn hoặc tìm đến các căn có giá hợp lý hơn trên thị trường thứ cấp hoặc chuyển hướng đến 
các địa  phương lân cận như Bình Dương và Đồng Nai. 

Số lượng căn hộ đã bán trong Q1 đạt 1.247 căn, giảm 52% so với cùng kỳ, chủ yếu do khan hiếm nguồn cung mới. Tỷ lệ hấp thụ của dự 
án mới đạt khoảng 90% cho thấy nhu cầu tương đối cao. 

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình tại TP.HCM tăng 7,8% so với cùng kỳ lên 2.390 USD/m2. Mặt bằng giá trung bình tiếp tục 
tăng do sự chuyển dịch cơ cấu từ phân khúc bình dân, trung cấp lên cao cấp và hạng sang. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã có dấu hiệu 
chậm lại từ mức hai con số là 13% trong năm 2021 - mức tăng trưởng theo năm cao nhất trong vòng 5 năm qua, theo CBRE. Mặt khác, 
giá bán trên thị trường thứ cấp cũng tăng nhẹ, khoảng 4-5% so với cùng kỳ. 
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Nguồn cung căn hộ ở TP. HCM Giá chung cư ở TP. HCM (USD/m2) 

  

Nguồn: CBRE  

Về thị trường nhà thấp tầng, trong Q1, tổng nguồn cung mới tại TP.HCM là 280 căn, tăng 64,7% so với cùng kỳ, nhờ số lượng mở bán 
mới tại các khu đô thị như The Global City (Q.2), Vạn Phúc City (Q. Thủ Đức) và Mizuki Park (Q. Bình Chánh). Tỷ lệ bán vẫn ở mức cao 
(96%) với 270 căn được bán trong quý. Theo CBRE, giá bán sơ cấp trung bình tăng 35,5% so với cùng kỳ lên 5.910 USD/m2, được dẫn 
dắt bởi mức giá cao kỷ lục của nguồn cung mới tại Thành phố Thủ Đức.  

Nhu cầu về sản phẩm bất động sản thấp tầng ngày càng tăng ở những khu vực có cơ sở hạ tầng tốt và có kết nối thuận tiện. Cầu Thủ 
Thiêm 2 được khánh thành gần đây cũng đã thúc đẩy thêm cho thị trường phía Đông và dự kiến sẽ có thêm nhiều nguồn cung mới được 
ra mắt tại khu vực này, đặc biệt là ở các giai đoạn phát triển tiếp theo của các dự án khu đô thị hiện hữu không bị ảnh hưởng bởi tiến độ 
cấp phép. Trong khi đó, do thiếu nguồn cung quỹ đất sạch và các vấn đề pháp lý tại khu vực nội thành TP.HCM, các chủ đầu tư đang 
mở rộng ra các khu vực chưa khai thác ở các địa phương lân cận với dự án quy mô lớn. 

Về phía cầu, chúng tôi cần lưu ý rằng nhu cầu có thể bị ảnh hưởng bởi việc thắt chặt các khoản vay ngân hàng và tăng lãi suất, đặc biệt 
là đối với người mua sử dụng đòn bẩy tài chính. 

Thị trường bất động sản thấp tầng ở TP HCM 

 

Nguồn: CBRE 
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Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thanh khoản của thị trường 

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 5T2022, số tiền thuế TNCN thu được từ giao dịch chuyển nhượng bất động sản đạt 16 nghìn tỷ đồng 
(+68% so với cùng kỳ) trong khi cả năm 2021 là 21 nghìn tỷ đồng và năm 2020 là 16 nghìn tỷ đồng. Trước những quy định sửa đổi gần 
đây để thị trường minh bạch hơn, nhiều giao dịch bất động sản phải kê khai mức giá chịu thuế hợp lý hơn dưới sự hướng dẫn của cơ quan 
thuế. Tuy nhiên, điều này có thể có tác động lớn đến thị trường bất động sản, vì các hoạt động đầu cơ sẽ được giám sát chặt chẽ hơn, 
khiến số lượng giao dịch tiềm năng giảm bớt. 

Bong bóng bất động sản ở một số tỉnh cần được hạ nhiệt 

Trong giai đoạn 2021-2022 do nhu cầu đầu tư vào sản phẩm bất động sản tăng cao, giá bất động sản tại nhiều khu vực trên khắp cả 
nước tăng lên đáng kể. Ví dụ, giá đất ở Lâm Đồng và Bình Phước đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba trong khoảng thời gian từ 1-1,5 năm, 
kể cả ở những nơi chưa có cơ sở hạ tầng phát triển. Do đó, chính quyền địa phương ở một số địa phương đã ngừng cấp phép cho đất 
nông nghiệp/đất ở chia thành nhiều thửa đất nhỏ, điều này giúp hạ nhiệt thị trường và ngăn chặn tình trạng bong bóng nhà đất. 

Đồng thời, giá bán tại nhiều dự án đô thị vùng ven đã tăng chóng mặt do các tin tức liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng. Vào đầu năm, 
Bộ Giao thông vận tải đã công bố khoản 304,1 nghìn tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhằm thực hiện các dự án chuyển 
tiếp, xử lý dứt điểm nợ tồn đọng thuộc nghĩa vụ ngân sách nhà nước và khởi công các dự án mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 
trong giai đoạn 2021-2025. Khu vực miền Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch trung hạn, với nhiều đường cao tốc, các dự án 
sân bay quốc tế… 

Do đó, giá của nhiều dự án đại đô thị vùng ven đã tăng từ 15-20% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ của một số dự án như Aqua City, 
Waterpoint và Gem Skyworld khá khả quan, dao động từ 70%-80% trong 2 năm qua. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, 70-80% 
người mua nhà chủ yếu là nhà đầu tư, và hầu hết họ chọn cách sử dụng đòn bẩy tài chính thông qua các khoản vay ngân hàng, vì lịch 
trình trả nợ được đưa ra thực sự hấp dẫn. Một số ưu đãi có thể kể đến như hỗ trợ lãi suất, trả chậm trong 1-2 năm đầu, bảo đảm thu nhập 
đối với một số sản phẩm, cho vay lên đến 80-90% giá trị khoản vay, thời hạn vay mua nhà ở lên đến 35 năm... Tuy nhiên, chúng tôi vẫn 
theo dõi chặt tiến độ bán hàng ở các giai đoạn tiếp theo của các dự án. Giá bán tiếp tục được neo ở mức cao trong khi thanh khoản trên 
thị trường thứ cấp giảm xuống trong thời gian gần đây. 

 

Nguồn: CBRE 
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2. Cổ phiếu bất động sản: Chờ đợi thời điểm tốt hơn 

Diễn biến của cổ phiếu bất động sản so với chỉ số VNIndex 

 

Mã CP Hệ số Nợ/VCSH Q1/2022 Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (tỷ đồng) 
VHM 18,70% 30.000 (-22% YoY) 
KDH 39% 1.400 (+16% YoY) 
NLG 25% 1.206 (+37% YoY) 
DXG 30,80% 1.400 (+ 20% YoY) 
PDR 57% 3.635 (+55% YoY) 
NVL 160% 6.500 (+88 % YoY) 
DIG 69% 1.500 (+48% YoY) 
VPI 136% 344 (+12% YoY) 
AGG 99% 500 (+20% YoY) 
CRE 55% 900 (+57% YoY) 
CEO 49% 300 (+260% YoY) 
KHG 20,80% 800 (+93% YoY) 
DXS 14,50% 1.250 (+132% YoY) 

Nguồn: SSI Research 

Trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, hầu hết các chủ đầu tư bất động sản vẫn đặt mức tăng trưởng lợi nhuận hai con số trong năm 
2022, ngoại trừ Vinhomes đặt kế hoạch lợi nhuận giảm trong năm 2022 từ mức nền cao trong năm 2021. Kế hoạch tăng trưởng này chủ 
yếu đến từ việc bàn giao các sản phẩm bất động sản mà các chủ đầu tư đã bán trong giai đoạn 2019-2021. Tuy nhiên, trong giai đoạn 
2023-2024, lợi nhuận ròng của các chủ đầu tư bất động sản có thể bị ảnh hưởng do các dự án xây dựng trong giai đoạn 2021-2022 có 
chi phí quỹ đất, chi phí tài chính và chi phí xây dựng cao hơn (chi phí nguyên liệu đầu vào như xi măng, thép tăng từ 7 -15% so với cuối 
năm 2021). 

Về tỷ lệ đòn bẩy, các công ty niêm yết cố gắng giữ hệ số nợ ở mức hợp lý hoặc có kế hoạch giảm dần tỷ lệ này. Đây là yếu tố then chốt 
giúp duy trì sự ổn định của công ty bất động sản niêm yết trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiều rủi ro tiềm ẩn đối với các công ty chưa 
niêm yết, trong số đó có nhiều công ty có sức khỏe tài chính yếu và phải huy động vốn từ phát hành riêng lẻ trái phiếu. 
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Như đã nói, chúng tôi nhận thấy đã có nhiều đợt thanh tra, rà soát hành chính của các cơ quan chức năng đối với nhiều dự án tại các 
khu vực trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng... Điều này có thể tạo ra sự biến động đối với giá cổ phiếu có liên quan 
đến những vấn đề như vậy.  

So với đầu năm 2022, chỉ số giá cổ phiếu ngành bất động sản giảm 25%, tương đương với mức giảm của chỉ số VNIndex tính đến giữa 
tháng 6. Theo đó, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu bất động sản đã được chiết khấu xuống mức hấp dẫn để nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, 
với nhiều khó khăn bất ổn của thị trường trong thời gian tới, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng đối với cổ phiếu ngành bất động sản, ít 
nhất là trong năm 2022. 

Các công ty hoạt động bài bản có thể là lựa chọn an toàn trong giai đoạn khó khăn này 

Chúng tôi tiếp tục ưa thích 3 cổ phiếu NLG, KDH và VHM. Không chỉ có tình hình tài chính mạnh với tỷ lệ đòn bẩy tài chính hợp lý, mà 
các công ty này còn có khả năng đa dạng hóa nguồn vốn và huy động vốn quốc tế. Theo đó, mỗi công ty đều có vị thế tốt để tiếp tục 
phát triển trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp những thách thức như hiện nay. 

Hơn nữa, các công ty này có danh mục dự án tiềm năng tốt, kỳ vọng sẽ mang lại dòng tiền mạnh và kết quả kinh doanh tốt trong 3 năm 
tới từ quỹ đất có giá trị tại Hà Nội và khu vực lân cận TP.HCM cũng như các thành phố cấp 2. Do đó, chúng tôi khuyến nghị quan sát các 
cổ phiếu này từ Q3/2022 trở đi khi tâm lý thị trường được kỳ vọng sẽ ổn định hơn và doanh số bán hàng tại các dự án có kết quả rõ ràng 
hơn. 

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG: HOSE): Kế hoạch bán hàng tích cực để nắm bắt nhu cầu của thị trường 

Các cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2022 với doanh thu thuần đạt 7,5 nghìn tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng 
thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ). Các dự án trọng điểm sẽ được bàn giao trong 
năm nay bao gồm Mizuki, Akari, Waterpoint Southgate và các dự án khác, thu nhập tài chính kỳ vọng đạt 350 tỷ đồng từ việc bán cổ 
phần của Paragon Đại Phước. 

Kế hoạch lợi nhuận ổn định trong giai đoạn 2021-2023 (tỷ đồng) 

 

Nguồn: SSI Research 

Ban lãnh đạo của NLG đặt kế hoạch tổng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2021-2023 đạt lần lượt khoảng 26,16 
nghìn tỷ đồng và 4,27 nghìn tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép là 17%. Kế hoạch tiếp tục được hỗ trợ nhờ doanh số bán hàng 
đầy tham vọng từ các dự án thành phố cấp 2 đang triển khai. Như vậy, NLG tiếp tục tập trung vào mục tiêu trở thành chủ đầu tư các khu 
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đô thị tích hợp. Công ty sẽ đồng loạt ra mắt 5 dự án khu đô thị lớn: Southgate (Waterpoint giai đoạn 1 - 165 ha); Mizuki (26 ha); Izumi 
City (170 ha); Akari, Nam Long - Cần Thơ (43 ha); và Nam Long Đại Phước (45 ha), với mục tiêu đạt 2 tỷ USD tổng doanh thu trong 3 
năm tới. 

Kế hoạch doanh số năm 2022 đầy tham vọng 

Dự án Sản phẩm Số căn đã bán Tổng giá trị Kế hoạch năm 2022 
Southgate Thấp tầng/Ehome 184 837 4.185 
Mizuki Park Flora/Ehome/Thấp tầng 313 1756 3.206 
Akari City Flora 560 1848 3.904 
Izumi City Thấp tầng 190 1336 5.513 
Cần Thơ Ehome/Ehome S/Thấp tầng 27 116 2.008 
PG Hải Phong Ehome/Ehome S 0 0 231 
Paragon Đại Phước Thấp tầng 0 0 4.326 
Tổng cộng  1274 5893 23.373 

Trong năm nay, NLG sẽ tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch doanh số lên tới 23,3 nghìn tỷ đồng (cao hơn gần 4 lần so với kết quả thực tế năm 
2021) để bù đắp cho kết quả ở mức thấp trong năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kế hoạch này được thúc đẩy bởi nhiều đợt 
mở bán tại các dự án trọng điểm như Mizuki Park, Akari City, Southgate Waterpoint, Izumi city và các dự án khác. Kế hoạch này cũng 
cao hơn 4-5 nghìn tỷ đồng so với ước tính trước đây của chúng tôi với việc ra mắt dự án Paragon Đại Phước trong năm nay. Cụ thể, cổ 
phần của dự án này được bán cho một nhà đầu tư Nhật Bản khác và sẽ được hoàn tất vào nửa cuối năm 2022, NLG sẽ chuẩn bị mở bán 
lô sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2022-2023. 

Trong Q1, NLG đã đạt được doanh số bán tích lũy lên đến 5,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch năm. Chúng tôi kỳ vọng rằng 
trong bối cảnh nguồn cung nhà ở hạn chế, NLG sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bán hàng trong các quý còn lại để đáp ứng nhu cầu nhà ở 
giá rẻ.  

Doanh số bán tích lũy trong Q1 (%) 

 

Nguồn: SSI Research 
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CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSE): Tận dụng quỹ đất có giá trị 

KDH đặt kế hoạch năm 2022 với doanh thu thuần đạt 4 nghìn tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ) và NPATMI đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (+16% 
so với cùng kỳ). Kế hoạch lợi nhuận phù hợp với ước tính trước đây của chúng tôi trong năm nay. 

Cập nhật về kế hoạch doanh số trong năm nay, chủ yếu tập trung vào 3 dự án: 

Trong năm nay, KDH sẽ tiếp tục tập trung phát triển các lô đất hiện có tại TP.HCM, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho 
các dự án hiện có tại TP. Thủ Đức, Q. Bình Tân và H. Bình Chánh để chuẩn bị kinh doanh trong những năm tiếp theo. 

Trong đó, KDH sẽ hoàn thành xây dựng và triển khai kinh doanh dự án The Classia, với quy mô 4,3 ha tại P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức. Dự 
án này sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi dự kiến mở bán vào Q3/2022. 

Ngoài ra, một dự án chung cư có tên là The Privia tại Q. Bình Tân (quy mô 1,8 ha gồm 1.000 căn hộ) cũng sẽ được giới thiệu ra thị 
trường, dư kiến vào Q4/2022. 

Dự án thứ 3 là dự án Clarita tại P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, với quy mô 5,8 ha (gồm 160 căn nhà phố và biệt thự). Dự án đang 
trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý và sẽ tiến hành xây dựng vào cuối năm nay. 

Ngoài ra, KDH cũng chia sẻ với chúng tôi về dự án lớn nhất của công ty - dự án Tân Tạo 329 ha tại Q.Bình Tân. UBND địa phương đã phê 
duyệt dự án này và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định giao đất. Công ty đang phối hợp với các cơ quan liên quan Q.Bình 
Tân để hoàn tất việc đền bù trước cho 25 ha, và có thể khởi công trong năm 2024. 

Theo quan điểm của chúng tôi, KDH là một trong số các chủ đầu tư dự án khu dân cư với năng lực tài chính vững chắc. Tuy nhiên, bất 
chấp nguồn vốn hiện có, công ty cũng rất thận trọng khi mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc M&A các dự án mới. Và  mặc dù xuất hiện 
những khó khăn gần đây trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, KDH vẫn đang triển khai kế hoạch phát hành tới 2.000 tỷ đồng trái phiếu 
dài hạn để tài trợ cho việc giải phóng mặt bằng dự án Tân Tạo và xây dựng 2 dự án khác. Chúng tôi tin rằng khi hoạt động giám sát thị 
trường bất động sản trở nên chặt chẽ hơn, thì một chủ đầu tư mạnh, có năng lực phát triển thực sự sẽ có cơ hội nắm bắt nhu cầu, cũng 
như tích lũy thêm nhiều dự án trong thời gian tới. 

Với mức giá 38.450 đồng/cp, KDH đang giao dịch ở mức P/E 2022 là 18x và P/B là 2,6x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối 
với cổ phiếu. Theo quan điểm hiện tại của chúng tôi, các động lực chính liên quan đến KDH trong thời gian tới có thể bao gồm (i) các lô 
đất được mua lại thông qua hoạt động M&A sẽ hỗ trợ việc mở rộng công ty hơn nữa (ii) Tiến độ pháp lý nhanh hơn tại các dự án trọng 
điểm của KDH, như Dự án Tân Tạo và Phong Phú. Trong khi đó, rủi ro có thể đến từ khả năng thiếu vốn do thắt chặt hạn mức tín dụng, 
cũng như tỷ lệ hấp thụ thấp hơn dự kiến tại các dự án trọng điểm của công ty. 
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CTCP Vinhomes (VHM: HOSE): Hướng tới chu kỳ lợi nhuận tiếp theo, được hỗ trợ nhờ doanh số năm 2022 

Năm 2022, VHM đặt kế hoạch đạt 75 nghìn tỷ đồng doanh thu và 30 nghìn tỷ đồng LNST, lần lượt giảm 12% và 23,5% so với mức cơ sở 
cao trong năm 2021. Kế hoạch này đến từ việc tiếp tục bàn giao căn hộ tại 3 đại dự án (Vinhomes Ocean Park, Smart City và Grand 
Park) và mở bán mới sản phẩm thấp tầng tại dự ánThe Empire (Vinhomes Ocean Park 2), trong khi đó, có thể có sự đóng góp của một 
số giao dịch bán buôn tiềm năng. 

Về doanh số, VHM đặt kế hoạch tham vọng đạt 5 - 6 tỷ USD (+25-50% so với cùng kỳ) với việc mở bán phân khu thấp tầng tại 4 đại dự 
án mới ở Hà Nội và Hưng Yên (thông tin chi tiết trong bảng dưới đây). Trong số này, The Empire lần đầu tiên được ra mắt vào cuối tháng 
4 với khoảng 5.300 căn với giá bán trung bình dao động từ 1.300-2.000 USD/m2 sàn xây dựng. Theo quan sát của chúng tôi, lượng hấp 
thụ khá tích cực và các căn đã bán được giao dịch tích cực trên thị trường thứ cấp với mức chênh lệch giá khá hấp dẫn. 

Các dự án sẽ được mở bán trong năm 2022 

Tên dự án The Empire- Vinhomes Ocean Park 2 Vinhomes Đại An (Vinhomes Ocean Park 3) Vinhomes Wonder Park Vinhomes Cổ Loa 
Địa điểm Văn Giang, Hưng Yên Văn Giang, Hưng Yên Đan Phượng, Hà Nội Đông Anh, Hà Nội 
Diện tích (ha) 460 294 133 385 
Tổng diện tích (m2) n.a 2.135.000 364.000 1.724.000 
Giá trị Khoảng 6 tỷ USD Khoảng 5 tỷ USD Khoảng 2 tỷ USD Khoảng 4 tỷ USD 

Nguồn: Công ty 

Trong ĐHCĐ vừa qua, Vinhomes cũng đã công bố kế hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu “Happy Home”. Mỗi dự 
án có thể có diện tích từ 50-60 ha, nằm ở các khu vực vùng ven Hà Nội và TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng... Giá bán dự kiến 
từ 300 triệu đến 950 triệu đồng/căn với diện tích từ 24 - 70m2. Theo quy định của Việt Nam, dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng 
đất nhưng lợi nhuận ròng bị giới hạn ở mức không quá 10% tổng vốn đầu tư. Do đó, phân khúc này có thể không đóng góp nhiều vào lợi 
nhuận của công ty bằng các dự án nhà ở thương mại, nhưng sẽ giúp nâng cao thương hiệu của VHM, đặc biệt với tình trạng thiếu nhà ở 
cho người có thu nhập thấp ở Việt Nam hiện nay. 

Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều thách thức như hiện nay với việc kiểm soát chặt hơn tín dụng cho cả chủ đầu tư và 
người mua nhà cũng như hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể khiến việc ra mắt dự án chậm hơn dự kiến và doanh số bán 
lẻ thấp hơn, chúng tôi cho rằng Vinhomes vẫn có thể vượt qua khó khăn với sức khỏe tài chính vững chắc, tỷ lệ vay nợ thấp (hệ số nợ 
ròng/vốn chủ sở hữu trong Q1/2022 ở mức 12,7%) và năng lực bán hàng tốt với chiến lược kết hợp cả bán lẻ và bán buôn.  

Tại mức giá 65.000 đồng/cổ phiếu, VHM đang giao dịch ở mức P/E 2022 là 9,95x và P/B là 1,95x, thấp hơn so với lịch sử và trung bình 
ngành. Theo quan điểm của chúng tôi, với xu hướng giảm điểm hiện tại của thị trường và tâm lý thị trường yếu đối với lĩnh vực bất động 
sản, VHM có thể là một lựa chọn an toàn để theo dõi. 
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 
Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân 
đối với chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên 
quan đến khuyến nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 
Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 
Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là 
đáng tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa 
công bố nào. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi 
được biết, và theo ý kiến cá nhân của chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có 
thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua 
hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các công ty con và/ hoặc các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc 
có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp 
dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối 
với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, 
tuyên bố, dự báo, và dự đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Vĩ mô  Phân tích cổ phiếu KHCN  Chiến lược thị trường 
Phạm Lưu Hưng  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Lý Thu Ngà 
Phó Giám đốc  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp 
hungpl@ssi.com.vn 

 thanhntk@ssi.com.vn  nganlt@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8711  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051 
     
Thái Thị Việt Trinh  Lê Huyền Trang  Nguyễn Trọng Đình Tâm 
Chuyên viên phân tích Vĩ mô  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp 
trinhttv@ssi.com.vn 

 tranglh@ssi.com.vn  tamntd@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8720  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717   SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713 
     
Phân tích kỹ thuật  Phân tích Ngành Bất Động Sản  Dữ liệu 
Lương Biện Nhân Quyền  Đinh Thị Mai Anh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Trưởng phòng Chiến lược Đầu tư  Trưởng phòng phân tích cổ phiếu  Chuyên viên hỗ trợ 
quyenlbn@ssi.com.vn 

 anhdtm@ssi.com.vn  tanntk@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8701  Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
  Vũ Ngọc Quang   
  Chuyên viên phân tích cao cấp   
  quangvnssi.com.vn   
  Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8706   

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh
mailto:phuonghv@ssi.com.vn
mailto:nganlt@ssi.com.vn
mailto:thanhntk@ssi.com.vn
mailto:nganlt@ssi.com.vn
mailto:tamntd@ssi.com.vn
mailto:tranglh@ssi.com.vn
mailto:tamntd@ssi.com.vn
mailto:quyenlbn@ssi.com.vn
mailto:anhdtm@ssi.com.vn
mailto:tanntk@ssi.com.vn
mailto:luongnlt@ssi.com.vn

