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Kết quả ngành năm 2022: KÉM KHẢ QUAN 

Trong năm 2022, giá cổ phiếu ngành bất động sản công nghiệp 
giảm 38,6%, thấp hơn 6,7% so với VN Index. 

Hầu hết các cổ phiếu trong ngành bất động sản KCN (như IDC, 
KBC, GVR, LHG, SZC) đều giảm điểm đáng kể, đặc biệt là ở nhóm 
vốn hóa vừa và nhỏ. Hiệu quả hoạt động của ngành trong năm 
2022 được cho là chịu tác động bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả 
việc giao đất chậm (do quá trình phê duyệt kéo dài) hoặc tái cơ 
cấu quản lý. ITA là mã có diễn biến kém tích cực nhất (giảm 
75,3% so với đầu năm) do cổ phiếu này bị Tổng cục Thuế đưa 
vào danh sách cảnh báo. 

Trong khi đó, BCM là mã cổ phiếu tăng tốt nhất, với mức tăng 
25,7% so với cùng kỳ trong năm 2022, nhờ bán thành công quỹ 
đất tại Thành phố mới Bình Dương cho CapitaLand (18,9 ha với 
tổng giá trị 242 triệu USD) và lợi nhuận ròng tăng trưởng mạnh 
mẽ (+60% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2022). 

Diễn biến giá cổ phiếu ngành trong năm 2022 

 

Source: Bloomberg, SSI Research 

Điểm nhấn chính năm 2022 

✓ Dòng vốn FDI được duy trì ổn định. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn FDI của Việt Nam đã tăng 13,5% so với cùng kỳ, lên 22,4 tỷ 
USD trong năm 2022 - mức lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, vốn FDI đăng ký mới, chỉ tiêu cho thấy quy mô giải ngân 
vốn FDI trong tương lai, giảm 11% so với cùng kỳ xuống 27,7 tỷ USD. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng vốn FDI đăng ký bổ sung đạt 
10,1 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ, điều này phản ánh cam kết vững chắc của các nhà đầu tư FDI hiện tại tại Việt Nam. Lĩnh 
vực sản xuất nhận được lượng vốn đầu tư lớn nhất, chiếm 67% tổng vốn FDI đăng ký, tiếp theo là lĩnh vực bất động sản (chiếm 13% 
tổng vốn FDI). Vốn FDI đăng ký mới có sự đóng góp đáng kể từ khoản đầu tư 1,3 tỷ USD của Tập đoàn LEGO. 

  

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

VNIndex Real Estate Real Estate (IP Developer)

Ngày 11/1/2023 

CẬP NHẬT NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP: 

Nguồn cung hạn chế, triển vọng tích cực trong 6 tháng đầu 
năm 2023 
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Vốn FDI đăng ký mới theo từng lĩnh vực (triệu USD) Dòng vốn FDI vào Việt Nam (triệu USD) 

  

Nguồn: Bộ KHĐT  

✓ Nghị định 35/2022/NĐ-CP (NĐ35) mới ban hành ngày 28/05/2022 (thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP) đã đơn giản hóa quy 
trình phê duyệt đối với chủ đầu tư khu công nghiệp bằng cách loại bỏ thủ tục thành lập khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nghị định 
cũng nhằm mục đích phân cấp hơn nữa vai trò quản lý nhà nước bằng cách giao trách nhiệm cho Bộ KH&ĐT và Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xử lý các thủ tục liên quan đến hoạt động của khu công nghiệp. Chúng tôi tin rằng việc đơn giản hóa các thủ tục pháp lý và 
phân cấp quản lý nhiều hơn cho chính quyền cấp tỉnh có thể giúp giảm thủ tục phê duyệt cho các khu công nghiệp. 

✓ Tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm. Mặc dù các thủ tục pháp lý đã được tinh giản để rút ngắn quy trình cấp phép đầu tư phát 
triển khu công nghiệp, nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, do các nguyên nhân sau: 

(1) Chi phí đền bù tăng mạnh. “Giá đất đền bù” giai đoạn 2020-2024 được áp dụng tại hầu hết các tỉnh, thành phố, thay thế cho 
biểu giá đất công bố giai đoạn 2015-2019, trong đó giá tại các trung tâm khu công nghiệp tăng mạnh (cụ thể, tăng 20% tại 
TP.HCM, 15% tại Hà Nội, 1,5x-3x tại Đồng Nai, 20~45% tại Bình Dương, 50% -2,73 lần tại Bà Rịa – Vũng Tàu, 84% tại Bình 
Phước, 40% tại Bắc Ninh, 60% tại Long An, 36% tại Bắc Giang và 39% tại Hưng Yên). 

(2) Khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt cho các hộ dân hiện hữu. Việc đền bù giải phóng mặt bằng do Trung 
tâm Phát triển quỹ đất cấp Huyện thực hiện, và việc phê duyệt phương án đền bù của các dự án khu công nghiệp do Ủy ban 
nhân dân tỉnh thực hiện. Chúng tôi nhận thấy thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng bị kéo dài là do: (1) Chênh lệch giá bồi 
thường giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước quá lớn qua các năm; (2) Một số hộ dân không hợp tác. 

✓ Nguồn cung hạn chế 

Theo JLL, Việt Nam có ba khu công nghiệp mới ở miền Nam đi vào hoạt động trong năm 2022, đó là Khu công nghiệp Nam Thuận 
(Long An), Khu công nghiệp Việt Phát (Long An) và Khu công nghiệp VSIP 3-Giai đoạn 1 (Bình Dương), với tổng diện tích đất 413,7 
ha. Bình Dương và Đồng Nai vẫn dẫn đầu thị trường, lần lượt chiếm 27% và 25% tổng nguồn cung. Tổng diện tích đất công nghiệp 
ở miền Nam là 27.780 ha. 

Hai khu công nghiệp đi vào hoạt động tại miền Bắc gồm Thuận Thành I, Bắc Ninh (160 ha) và Khu công nghiệp An Phát 1, Hải 
Dương (130 ha), nâng tổng diện tích đất công nghiệp tại miền Bắc lên hơn 10.314 ha. 

Chúng tôi cho rằng việc mở rộng các khu công nghiệp mới ở miền Nam và miền Bắc trong năm 2022 sẽ chỉ đạt 707 ha, thấp hơn 
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mức trung bình khoảng 1500~1800 ha trong giai đoạn 2017~2021. 

Diện tích đất công nghiệp (ha) và tỷ lệ lấp đầy (%) tại Miền Nam Diện tích đất công nghiệp (ha) và tỷ lệ lấp đầy (%) ở miền Bắc 

  

Nguồn: JLL  

Nhu cầu vẫn mạnh và tỷ lệ lấp đầy ở mức cao. Theo JLL, trong quý 3 năm 2022, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp ở miền Nam đạt 
85,2%, do tỷ lệ hấp thụ ròng mạnh mẽ của các khu công nghiệp mới hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022. Lego dự kiến thuê 
44 ha và Pandora thuê 10 ha tại Khu công nghiệp VSIP3 - Bình Dương, trong khi đó dự án nhà máy của Coca Cola sẽ được triển 
khai tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Long An với vốn đầu tư hơn 136 triệu USD. 

Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp ở miền Bắc là 80% trong quý 3 năm 2022, tăng nhanh so với mức 75% trong cùng kỳ năm 
ngoái. Các dự án tại KCN VSIP Bắc Ninh đã tăng vốn đầu tư thêm 941 triệu USD, dự án nhà máy sản xuất của Tập đoàn Goertek tại 
KCN Quế Võ (Bắc Ninh) tăng vốn thêm 306 triệu USD, LG Display tăng thêm 1,4 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư tại Hải Phòng lên 
mức USD 4,7 tỷ. 

Giá cho thuê trung bình trong quý 3/2022 đạt 110 USD/m2/chu kì thuê (tăng 4,3% so với cùng kỳ) tại miền Bắc và 125 USD/m2/chu 
kì thuê (tăng 10% so với cùng kỳ) tại miền Nam. Chúng tôi lưu ý rằng tại một số tỉnh thành loại 2 như Bà Rịa Vũng Tàu và Bình 
Phước, giá cho thuê trong năm 2022 tăng với tốc độ cao hơn nhiều so với mức trung bình tại các khu vực khác, với mức tăng giá 
trung bình lần lượt là hơn 30% và 21% so với cùng kỳ. 
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Giá chào thuê trung bình  trong quý 3/2022  

(USD/m2/chu kỳ thuê) 
Giá thuê trung bình trong quý 3/2022 (USD/m2/chu kỳ thuê) 

 
 

Nguồn: CBRE  

Trong ba quý đầu năm 2022, các công ty phát triển khu công nghiệp niêm yết đã đạt doanh thu 51,2 nghìn tỷ đồng (+ 13,4% 
svck) và LNST 13,2 nghìn tỷ đồng (+ 29,9% svck). Trong đó: 

BCM, công ty phát triển khu công nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, với lợi nhuận ròng đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (hay 68 
triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ) nhờ: (1) nhu cầu thuê đất phục hồi tại các khu công nghiệp, cũng như như cầu nhà ở tại khu 
tái định cư; và (2) chi phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 giảm mạnh. Trong 9 tháng đầu năm 2022, KBC chỉ ghi nhận 1,3 nghìn 
tỷ đồng doanh thu – giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái - trong khi lợi nhuận ròng tăng 191,3% so với cùng kỳ lên 2,1 nghìn tỷ 
đồng do ghi nhận lãi đánh giá lại tài sản trong quý 3 năm 2022. Trong khi đó, nhờ khoản lợi nhuận ghi nhận một lần liên quan đến 
KCN Mỹ Xuân, lợi nhuận của IDC tăng 338% so với cùng kỳ, đạt 2,3 nghìn tỷ đồng. 

Ngược lại, SZC, D2D, TID và LHG chứng kiến sự sụt giảm lợi nhuận trong kỳ. Cụ thể, LNST của SZC là 23,3 tỷ đồng (giảm 38% so 
với cùng kỳ), do chi phí bồi thường tăng 54% so với cùng kỳ. Trong khi đó, do không ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án khu 
dân cư Lộc An - mảng đóng góp lợi nhuận chính cho công ty, lợi nhuận sau thuế của D2D giảm 98% so với cùng kỳ xuống còn 3 tỷ 
đồng. Lợi nhuận sau thuế của TID giảm 46% so với cùng kỳ do: (1) tỷ suất lợi nhuận gộp mảng kinh doanh cà phê chỉ đạt 2% (giảm 
1% so với cùng kỳ); (2) doanh thu từ cho thuê đất khu công nghiệp và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm lần lượt 41% và 9% so với cùng 
kỳ do khó khăn trong hoạt động đền bù giải phóng mặt bằng. 

Các công ty chuyển đổi đất trồng cao su sang đất khu công nghiệp như GVR, PHR, DPR hầu như chưa ghi nhận doanh thu từ bồi 
thường đất do chưa có quy định pháp lý trong việc đấu giá đất trồng cao su. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, PHR ghi nhận 140 tỷ 
đồng doanh thu bồi thường đất cao su từ Khu công nghiệp VSIP 3. 
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Doanh thu và LNST các KCN niêm yết trong 9 tháng 2022 

 

Nguồn: Finnpro 

• P/E và P/B của các công ty phát triển khu công nghiệp lần lượt là 12,8x và 1,8x vào năm 2022, giảm nhẹ so với mức 13,6x và 2,1x 
trong năm 2021 do lợi nhuận ròng cải thiện với giá cho thuê tăng tại các khu công nghiệp (đối với diện tích còn lại có thể cho thuê) 
và ghi nhận khoản lợi nhuận hồi tố, lợi nhuận đánh giá lại các khu công nghiệp đã lấp đầy 100%. 
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Triển vọng năm 2023 

• Mặc dù còn nhiều thách thức, nhu cầu dự kiến sẽ tiếp tục ổn định vào năm 2023. 

Trong bối cảnh vốn FDI đăng ký mới giảm tốc vào cuối năm 2022, năm 2023 có thể là một năm có nhiều thách thức hơn đối với 
hoạt động các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam do rủi ro suy thoái toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc 
sang Việt Nam đang diễn ra sẽ là động lực tăng trưởng. Việt Nam là một trong những quốc gia thu hút các nhà sản xuất lớn như Lego 
(vốn đầu tư 1 tỷ USD), LG với kế hoạch đầu tư thêm 4 tỷ USD vào Việt Nam với mục tiêu biến Việt Nam thành một trung tâm sản 
xuất điện thoại thông minh trong tương lai, cũng như Foxconn, một trong những nhà cung cấp chính của Apple đang có kế hoạch 
đầu tư 300 triệu USD. Bên cạnh đó, Samsung đang tìm cách tăng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 20 tỷ USD, tập trung vào trí tuệ nhân 
tạo, dữ liệu lớn và các lĩnh vực khác. Trong năm 2022, Quanta Computer - công ty gia công phần mềm lớn thứ ba thế giới - được 
cho là đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy ở miền Bắc, nơi công ty dự kiến sẽ thực hiện các đơn đặt hàng cho Apple MacBook; 
BOE Technology Group Co Ltd (Trung Quốc), nhà cung cấp của cả Apple Inc và Samsung Electronics Co Ltd, có kế hoạch đầu tư 
một số vốn lớn để xây dựng hai nhà máy ở Việt Nam, diện tích thuê 100 ha ở miền Bắc. 

Các giao dịch thuê đất khu công nghiệp quy mô lớn trong 3 quý đầu năm 2022 

Tỉnh/Thành Lĩnh vực hoạt động Quốc tịch Cấp 1/cấp 2 Diện tích (ha) 
Bình Dương Đồ chơi/Nhựa Denmak Tier1 44 
Vĩnh Phúc Nội thất Japan Tier2 40 
Nghệ An Logistics/ RBF Hong Kong Tier2 30 
Bắc Giang Logistics Singapore Tier2 30 
Bắc Giang Năng lượng mặt trời Hong Kong Tier2 20 
Bắc Ninh Logistics Hong Kong Tier1 20 
Quảng Ninh LPG+polypropylen Vietnam Tier2 20 
Bà Rịa – Vũng Tàu Dầu nhờn Germany Tier2 20 
Long An Thực phẩm và đồ uống USA Tier1 19 
Hải Phòng Logistics Hong Kong Tier1 17 
Đồng Nai Logistics China Tier1 16 
Hưng Yên Logistics/ RBF Vietnam Tier1 10 

Nguồn: CBRE 

Đầu tư vào các KCN Việt Nam được đánh giá là hấp dẫn do: (1) VND mất giá ít hơn so với đồng tiền của các nước trong khu vực 
như Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia và các thị trường trọng điểm khác của Châu Á Thái Bình Dương như Nhật Bản; (2) Các 
chính sách thu hút FDI của Việt Nam cũng giúp thu hút các nhà đầu tư bằng cách đưa ra nhiều ưu đãi như miễn thuế thu nhập doanh 
nghiệp trong 4 năm đầu hoạt động, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo và các ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp 
khác; (3) Giá cho thuê đất khu công nghiệp tại Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước ASEAN, cụ thể thấp hơn 30~36% so với 
Indonesia và Thái Lan. Theo Colliers, tại các trung tâm KCN như Bogor -Sukabumi, Tangerang và Bekasi của Indonesia, giá đất trung 
bình dao động trong khoảng 164 USD/m2/chu kỳ thuê, cao hơn 36% so với giá đất tại các trung tâm KCN của Việt Nam như Bình 
Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng. 

 

 

 

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


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh  

Trang  7 

 

Diễn biến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, 
Indonesia 

Giá thuê đất khu công nghiệp tại các nước ASEAN trong quý 
3/2022 (USD/m2/chu kỳ thuê) 

  

Nguồn: Bloomberg  

• Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng hỗ trợ kết nối các khu công nghiệp 

Cải thiện cơ sở hạ tầng với các dự án như đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đường cao tốc 
Bắc - Nam, cảng Cái Mép Thị Vải, cảng Gemalink và đường vành đai 3 & 4 sẽ tạo ra sự kết nối thuận tiện hơn giữa các khu công 
nghiệp. 

Hệ thống giao thông tại các khu công nghiệp khu vực phía Nam Hệ thống giao thông tại các khu công nghiệp khu vực phía Bắc 

  

Nguồn: CBRE  
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• Giá thuê dự kiến sẽ tăng nhẹ khi các khu công nghiệp mới đi vào hoạt động 

Trong năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thành lập mới 9 khu công nghiệp, với tổng diện tích khu công nghiệp là 
2.472 ha (với khoảng 29,4 nghìn tỷ đồng tổng vốn đầu tư). Chúng tôi cho rằng nguồn cung khu công nghiệp sẽ hạn chế vào năm 
2023 do: 

✓ Khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa mặt bằng, đặc biệt đối với các hộ dân hiện hữu. 

✓ Việc chuyển đổi đất trồng cao su sang đất khu công nghiệp gặp khó khăn do quy định về đấu thầu. 

✓ Ngoài ra, Nghị quyết số 115/NQ-CP ban hành ngày 05/09/2022 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm giai đoạn 
2021~2025 yêu cầu hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, đặc biệt khi chuyển đổi sang đất công 
nghiệp. 

Chúng tôi dự đoán giá đất khu công nghiệp khu vực phía Nam sẽ tăng với tốc độ chậm lại ở mức 1~2%, khi nguồn cung bất động 
sản tại các thành phố cấp 1 (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) hạn chế, và nguồn cung mới tại các thành phố cấp 
2 (Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh,…) tăng 5~6% so với cùng kỳ. 

Hải Phòng và Bắc Ninh sẽ tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung đất công nghiệp cho thuê tại miền Bắc, theo đó Khu công nghiệp Tiến 
Thành (Hải Phòng) và Gia Bình 2 (Bắc Ninh) với diện tích lần lượt là 410 ha và 250 ha sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023 với giá 
cho thuê trung bình tại các khu công nghiệp khu vực phía Bắc có thể sẽ tăng 1~2% trong năm. 

Diện tích đất khu công nghiệp mới đi vào hoạt động tại khu 
vực phía Nam (ha) 

Diện tích đất khu công nghiệp mới đi vào hoạt động tại khu 
vực phía Bắc (ha) 

  

Nguồn: CBRE  

• Năm 2023, lợi nhuận ròng của các công ty phát triển khu công nghiệp niêm yết dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 12% so với cùng 
kỳ, do: (1) tổng diện tích đất cho thuê tăng khoảng 10%/năm; và (2) giá cho thuê dự kiến sẽ tăng 3% so với cùng kỳ tại các khu 
công nghiệp ở miền Nam và 2% so với cùng kỳ tại các khu công nghiệp ở miền Bắc vào năm 2023. 

Một số điểm nổi bật: 

✓ Các hợp đồng MOU kí kết trong năm 2022 sẽ giúp lợi nhuận của các khu công nghiệp tăng trưởng khả quan trong 6 tháng 
đầu năm 2023. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu thuê đất tại các khu công nghiệp tăng mạnh trong năm 2022, do đó một phần 
hợp đồng MOU sẽ được hoàn thành trong nửa đầu năm 2023. Cụ thể, trong số các KCN đã niêm yết, chúng tôi dự báo IDC có 
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thể ghi nhận khoảng 60~80 ha đất cho thuê (tăng 100% so với cùng kỳ) trong 6 tháng đầu năm 2023 từ các KCN Phú Mỹ II 
mở rộng và KCN Hựu Thạnh. Trong khi đó, BCM ghi nhận 60 ha đất cho thuê tại Khu công nghiệp Bàu Bàng và Khu công nghiệp 
Cây Trường, SZC ghi nhận 21ha đất cho thuê, chủ yếu từ hợp đồng với Tổng công ty Sonadezi (SNZ). 

✓ Dòng tiền tích cực khi thay đổi tiến độ thanh toán tiền thuê từ nhà đầu tư. Chúng tôi lưu ý rằng một số công ty phát triển khu 
công nghiệp đã thay đổi thời gian thanh toán từ 1 năm thành 6 tháng kể từ 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể lịch thanh toán sẽ 
như sau: thanh toán 5% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký MOU, thanh toán 50~60% giá trị hợp đồng trong 10 ngày đến 3 tháng 
tiếp theo, và thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong 3 tháng tiếp theo . Chúng tôi cho rằng với việc đẩy nhanh tiến độ thanh toán 
sẽ giúp dòng tiền của các công ty có diện tích đất sẵn sàng cho thuê lớn như IDC, SZC, & BCM sẽ tích cực, dư nợ sẽ giảm và 
tỷ lệ chi trả cổ tức tăng lên. 

✓ Các khu công nghiệp niêm yết còn quỹ đất cho thuê với lợi thế chi phí đầu tư thấp sẽ tiếp tục duy trì được tỷ suất lợi nhuận 
cao. Chúng tôi ưa thích các công ty có quỹ đất còn lại sẵn sàng cho thuê với chi phí đầu tư thấp như IDC, SZC, BCM, VGC, với 
giá cho thuê cao trong năm 2022, giúp duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp trên 40% trong năm 2023. 

Diện tích đất còn lại có thể cho thuê (ha) của các khu công nghiệp niêm yết: 

Mã cổ 
phiếu 

Tổng diện 
tích 

Diện tích đất thương mại 
(ha) 

Diện tích còn lại 
(ha) 

Địa điểm 

SZC 1.556 1.251 588 Bà Rịa – Vũng Tàu 
SIP 3.195 2.113 234 TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai 
VRG 200 140 68 Hải Dương 
MH3 293 212 13 Bình Phước 
D2D 331 282 - Đồng Nai 
NTC* 965 683 255 Bình Dương 
BAX 500 325 - Đồng Nai 
TIP 334 232 - Đồng Nai 
IDV 377 242 44 Vĩnh Phúc, Hà Nam 
BCM 4.420 3.048 878 Bình Dương 

IDC 3.251 2.279 755 
Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh, Thái 
Bình 

ITA 800 532 50 TP Hồ Chí Minh, Long An 
KBC 4.290 1.784 543 Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh 
LHG 374 273 40 Long An 
HPI 590 384 - TP Hồ Chí Minh 
SZL 488 309 - Đồng Nai 
TID 4.839 3.163 477 Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An 
SZG 529 332 71 Đồng Nai 
DTD 162 85 - Hà Nam 
VGC 4.408 3.036 676 Bắc Ninh, Hà Nam, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Bình 

Nguồn: SSI tổng hợp 

• Rủi ro: (1) Dòng vốn FDI có thể chậm lại do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, nhất là trong lĩnh vực sản xuất chế tạo vốn 
chiếm hơn 65% tổng vốn FDI; (2) Tỷ lệ lấp đầy các trung tâm khu công nghiệp trọng điểm như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh đều 
trên 85%. Việc tiến độ giải phóng mặt bằng bị kéo dài có thể dẫn đến nguồn cung đất tại các khu công nghiệp còn lại bị hạn chế, 
ảnh hưởng đến việc cho thuê diện tích lớn; và (3) Pháp lý  các khu công nghiệp mới có thể bị chậm.  
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Cổ phiếu khuyến nghị 
1. CTCP Tập đoàn IDC 

• Giá cổ phiếu (30/12/2022): 32.600 đồng/cổ phiếu; Giá mục tiêu 1 năm: 59.300 đồng/cổ phiếu 

• Luận điểm đầu tư: Cổ phiếu IDC đang giao dịch ở mức P/E năm 2022 là 5,5x và P/B là 2,1x - thấp hơn mức trung bình ngành là 
12,8x và 2,8x. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu IDC,  giá mục tiêu 1 năm là 59.300 đồng/cổ phiếu. IDC là một 
trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam với 717 ha đất cho thuê tại Long An, Bà Rịa Vũng Tàu và Thái Bình. 
Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thấp sẽ giúp IDC duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp khu công nghiệp ở mức trên 50% từ năm 2022 
đến năm 2026. Tỷ suất cổ tức/thị giá của IDC là 12,2%. 

Nhu cầu thuê tăng mạnh từ các khách hàng mới trong và ngoài nước. Trong quý 3 năm 2022, IDC đã ký hợp đồng cho thuê mới 
37,9 ha, bao gồm các khách hàng lớn như Hòa Phát Container, Heineken, Kính Siêu Trắng Phú Mỹ,… nâng tổng diện tích đất cho 
thuê lên 129,7 ha vào năm 2022. Với lợi thế gần khu cảng Cái Mép - Thị Vải, Khu công nghiệp Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng được 
kỳ vọng thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng. Đồng thời, kết nối giao thông thuận tiện qua tuyến 
đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giúp thu hút các doanh nghiệp hàng tiêu dùng và logistics tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh. 
Chúng tôi dự báo IDC sẽ duy trì kế hoạch cho thuê 150 ha/năm trong giai đoạn 2023-2024. 

Giá cho thuê đất khu công nghiệp tăng lên cho phép IDC duy trì tỷ suất lợi nhuận cao từ năm 2022. Chúng tôi nhận thấy giá cho 
thuê đất Khu công nghiệp Phú Mỹ II đã tăng 20% so với cùng kỳ trong năm 2022, trong khi Khu công nghiệp Hựu Thạnh cũng ghi 
nhận giá thuê trung bình tăng lên 135 USD/m2/chu kỳ thuê (tăng 8% so với cùng kỳ). Hầu hết đất tại các khu công nghiệp Phú Mỹ 
II mở rộng và khu công nghiệp Hựu Thạnh đã được giải phóng mặt bằng, giúp IDC triển khai các hợp đồng thuê đất và duy trì tỷ suất 
lợi nhuận trên 50%. 

Dòng tiền tích cực, duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức cao. Diện tích ký kết MOU của các khu công nghiệp của IDC đến cuối năm 2022 là 
180 ha, đồng thời công ty cũng điều chỉnh giảm tiến độ thanh toán từ 1 năm xuống còn 6 tháng, điều này giúp cải thiện dòng tiền. 
Chúng tôi cho rằng IDC có thể duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 40% mệnh giá trong năm 2023. 

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 9,4 nghìn tỷ đồng (tăng 8,6% so với cùng kỳ) và LNST đạt 2,7 nghìn tỷ 
đồng (tăng 9,3% so với cùng kỳ). 

• Rủi ro: (1) Nhu cầu thuê đất giảm khi dòng vốn FDI chững lại; và (2) chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án mới tăng lên 
sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận từ hơn 50% xuống khoảng 30~35% sau năm 2026. 

(tỷ đồng) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Doanh thu thuần 4.921 5.119 4.931 4.561 4.324 8.645 9.392 
Tăng trưởng doanh thu thuần 11% 4% -4% -8% -5% 100% 9% 
Lợi nhuận gộp 821 914 838 775 737 3.359 3.714 
Tỷ suất lợi nhuận gộp 17% 18% 17% 17% 17% 39% 40% 
Doanh thu tài chính 180 166 129 149 605 182 154 
Chi phí tài chính (191) (251) (206) (230) (294) (271) (294) 
Chi phí quản lý và bán hàng (185) (210) (197) (184) (189) (234) (250) 
Thu nhập thuần khác 22 16 29 69 64 64 64 
LNTT 540 555 574 521 768 3.068 3.285 
Lợi nhuận ròng 442 475 477 430 590 2.480 2.708 
Tăng trưởng lợi nhuận ròng -2% 8% 0% -10% 37% 320% 9% 
Tỷ suất lợi nhuận ròng 9% 9% 10% 9% 14% 29% 29% 
EPS (VND) 1.116 1.165 1.149 1.014 1.555 7.626 7.759 
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2. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC)  

• Giá cổ phiếu (30/12/2022): 24.200 đồng/cổ phiếu; Giá mục tiêu 1 năm: 28.000 đồng/cổ phiếu 

• Luận điểm đầu tư 

✓ KBC trực tiếp và gián tiếp sở hữu một số khu công nghiệp với quỹ đất rộng lớn trên toàn quốc, đủ để công ty duy trì sự phát 
triển trong dài hạn. 

✓ Chúng tôi cho rằng KBC sẽ tiếp tục hưởng lợi từ dòng vốn FDI bền vững, đặc biệt là từ xu hướng dịch chuyển sản xuất ra khỏi 
Trung Quốc. 

✓ Các hợp đồng cam kết thuê đất tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh và Quang Châu với diện tích khoảng 100 ha sẽ là nguồn thu nhập 
chính trong năm 2023, đồng thời công ty cũng có thể ghi nhận doanh thu tiềm năng từ các dự án tại Long An, Hải Phòng dự 
kiến sẽ ra mắt trong năm nay. 

• Rủi ro 

✓ Tiến độ giao đất chậm trễ do thủ tục kéo dài và điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. 

✓ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án mới tăng lên có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời. 

✓ Nhu cầu thuê đất công nghiệp giảm đi khi FDI giảm tốc. 

(tỷ đồng) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Doanh thu thuần 1.260 2.491 3.210 2.151 4.246 3.983 10.760 
Tăng trưởng doanh thu thuần -36,1% 97,7% 28,9% -33,0% 97,4% -6,2% 170,1% 
Lợi nhuận gộp 650 1.469 1.847 689 2.467 1.748 5.447 
Tỷ suất lợi nhuận gộp 51,6% 59,0% 57,5% 32,0% 58,1% 43,9% 50,6% 
Doanh thu tài chính 431 92 80 314 170 307 273 
Chi phí tài chính -109 -194 -223 -230 -541 -626 -375 
Chi phí quản lý và bán hàng -177 -307 -314 -323 -618 -737 -1.614 
Thu nhập thuần khác -2 -26 -27 1 -127 20 65 
LNTT 812 1.047 1.364 453 1.364 2.921 4.039 
Lợi nhuận ròng 619 809 1.041 320 954 2.483 3.433 
Tăng trưởng lợi nhuận ròng -13,0% 30,7% 28,7% -69,3% 198,2% 160,3% 38,3% 
Tỷ suất lợi nhuận ròng 49,1% 32,5% 32,4% 14,9% 22,5% 62,3% 31,9% 
EPS (VND) 1.244 1.588 1.955 483 1.388 2.967 4.102 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh
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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 
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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 
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Đỗ Nam Tùng  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên cao cấp Phân tích Định lượng  Chuyên viên Phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
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