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Hợp tác phát triển dự án Waterpoint sẽ mang đến cơ hội đầu
tư dài hạn
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Giá trị hợp đồng bán hàng năm 2018 tăng mạnh so với 2017.

NEUTRAL

Khuyến nghị
Giá kỳ vọng (VND)

39.100

Giá thị trường (17/5/2018)

34.000
15%

Lợi nhuận kỳ vọng

Cụ thể, công ty bán 595 sản phẩm trong quý 1.2018, tăng mạnh so với 104 căn
năm 2017. Trong đó, sản phẩm Flora, chủ yếu từ dự án Mizuki Park, là 480 căn
chiếm 80% sản phẩm bán ra. Kết quả này giúp Nam Long hoàn thành được
14,6% kế hoạch bán hàng năm 2018 là 4.068 sản phẩm. Các sản phẩm để bán
trong 2018 chủ yếu đến từ 2 dự án lớn là Mizuki Park và Akari City. Tính đến hiện
tại, công ty đã bán gần 1.000/4.676 căn Flora ở dự án Mizuki và 900/1.726 căn
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Ehomes Nguyên Sơn. Sản phẩm còn lại khoản 4.502, đủ cho Nam Long bán
hàng trong năm 2018. Với kế hoạch bán hàng như trên, công ty dự kiến giá trị
hợp đồng 6.346 tỷ đồng, tăng 92% so với thực hiện 2017. Và chúng tôi cho rằng,
công ty sẽ hoàn thành kế hoạch này khi tiến độ bán hàng ở các dự án được ghi
nhận tích cực.
Nam Long sẽ hợp tác cùng phát triển Waterpoint; lợi nhuận từ hợp tác có
thể sẽ đóng góp vào năm 2019. Theo thông tin chia sẽ từ buổi gặp nhà đầu tư
gần đây, công ty cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với nhà đầu tư Nhật để phát triển 1
phần dự án Waterpoint. Mức giá hợp tác dự kiến khoảng 1 – 1,5 triệu/m2. Với giá
trên, giá trị đất đối với dự án WaterPoint khoảng 3.200 – 3.900 tỷ đồng. Tuy nhiên,
doanh thu và lợi nhuận sẽ chỉ ghi nhận phụ thuộc vào diện tích thực tế và tỷ lệ
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hợp tác. Thông tin chưa chính thức cho thấy diện tích hợp tác giai đoạn đầu lên
đến 165ha. Theo đó, nếu việc hợp tác thực hiện như kỳ vọng, Nam Long có thể
ghi nhận lợi nhuận lớn vào năm 2019
Giả cổ phiếu giảm mang đến cơ hội trong dài hạn
BVSC sử dụng phương pháp là định giá NAV và so sánh P/B & PE để xác định
giá trị hợp lý cổ phiếu của NLG. Trọng số cho từng phương pháp lần lượt là 50%
- 30% và 20% cho PE. BVSC cho rằng đối với các doanh nghiệp phát triển bất

-

-

động sản thì phương pháp NAV và PB là phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi kết hợp
thêm phương pháp PE với tỷ trọng 20% để kết quả định giá phản ánh thêm tính
thị trường, bên cạnh giá trị nội tại của doanh nghiệp. Kết quả, giá trị hợp lý đối
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với mỗi cổ phần của NLG là 39.187 đồng/cp. Giá cổ phiếu đang điều chỉnh trước
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thông tin về phát hành trong thời gian tới. Đây sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư trong
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dài hạn.
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Khuyến nghị đầu tư:
Chuyên viên phân tích

Trong thời gian 2 tháng gần đây, Nam Long đưa ra nhiều kế hoạch và thông tin
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với cơ hội tại Nam Long. Theo quan điểm khách quan, đối với kế hoạch phát hành

40 triệu cổ phần theo hình thức đấu giá, chúng tôi cho rằng 2 đợt tăng vốn liên
tục trong 2018 thật sự tạo ra áp lực pha loãng lớn về định giá cổ phần, cũng như,
ảnh hưởng tâm lý cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, phát hành theo hình thức đấu
giá cũng làm cho nhà đầu tư ít nhiều thiếu cơ sở để có thể đánh giá lại giá trị hợp
lý của NLG sau khi phát hành. Với những ấn đề trên, giá cổ phiếu Nam Long đã
và dự báo sẽ còn gặp áp lực giảm, nhất là khi thị trường chứng khoán đang diễn
biến chưa tích cực. Do đó, tại mức giá hiện tại, chúng tôi khuyến nghị NEUTRAL
với cổ phiếu NLG khi kết quả định giá chỉ premium 15% là chưa nhiều hấp dẫn.
Tuy nhiên xét câu chuyện dài hạn, chúng tôi vẫn đánh giá tốt với triển vọng của
Nam Long. Trong đó, triển khai hợp tác dự án Waterpoint sẽ là điểm nhấn đầu tư
trong nửa cuối 2018 và trong 2019. Do đó, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu giảm
trong ngắn hạn sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư tích lũy cho mục tiêu dài hạn. Mức
giá mà nhà đầu tư xem xét là 29.000 – 31.000 đồng/cp.
Một số chỉ số tài chính của NLG
Chỉ số tài chính

2015

2016

2017

2018F

Doanh thu

Tỷ VND

1.259

2.534

3.161

4.139

LNST

Tỷ VND

206

345

535

645

EPS

VND

1.457

2.429

3.403

3.321

BV

VND

17.140

22.146

23.678

23.932

P/E

x

47,7

23,3

14,0

10,2

P/B

x

2,4

2,0

1,5

1,4
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Hoạt động kinh doanh quý 1.2018
Lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 31 tỷ, mới hoàn thành 5% kế hoạch lợi nhuận năm.
Doanh thu trong kỳ đạt 539 tỷ, tăng 110% yoy. Trong đó, doanh thu từ bất động sản là 493 tỷ, chiếm
91% tổng doanh thu và tăng 102% yoy. Công ty bàn giao và ghi nhận 318 sản phẩm, tăng 38% sản
phẩm so với cùng kỳ. Biên gộp chung vẫn duy trì tốt ở mức 33,6%. Kết quả, lợi nhuận trước thuế
đạt 92,6 tỷ, tăng 63 tỷ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 62,8 tỷ, trong đó, lợi nhuận thuộc cổ
đông công ty mẹ ghi nhận 31 tỷ. Phần lợi nhuận chia cho cổ đông thiểu số là 31 tỷ, do trong kỳ, các
dự án ghi nhận doanh thu như Fuji Residence, Kykyo với tỷ lệ sở hữu của các đối tác là 50%.
Số lượng sản phẩm bán mới tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ. Cụ thể, công ty bán 595 sản phẩm
trong quý 1.2018, tăng mạnh so với 104 căn năm 2017. Trong đó, sản phẩm Flora, chủ yếu từ dự
án Mizuki Park, là 480 căn chiếm 80% sản phẩm bán ra. Kết quả này giúp Nam Long hoàn thành
được 14,6% kế hoạch bán hàng năm 2018 là 4.068 sản phẩm. Các sản phẩm để bán trong 2018
chủ yếu đến từ 2 dự án lớn là Mizuki Park và Akari City. Tính đến hiện tại, công ty đã bán gần
1.000/4.676 căn Flora ở dự án Mizuki và 900/1.726 căn Ehomes Nguyên Sơn. Sản phẩm còn lại
khoản 4.502, đủ cho Nam Long bán hàng trong năm 2018. Với kế hoạch bán hàng như trên, công
ty dự kiến giá trị hợp đồng 6.346 tỷ đồng, tăng 92% so với thực hiện 2017. Và chúng tôi cho rằng,
công ty sẽ hoàn thành kế hoạch này khi tiến độ bán hàng ở các dự án được ghi nhận tích cực.
Chính thức ký kết hợp tác phát triển dự án Hoàng Nam với tên gọi là Akari City
Nam Long và đối tác cùng phát triển với tỷ lệ sở hữu là 50% - 50%. Dự án có quy mô khoảng
4.600 căn hộ thương hiệu Flora. Thời gian mở bán dự kiến quý 4.2018 và bắt đầu bàn giao vào
cuối 2020. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận từ phát triển dự án sẽ bắt đầu ghi nhận từ năm 2020
với biên lợi nhuận gộp khoảng 29 – 30%. Riêng trong 2018, công ty sẽ ghi nhận lợi ích từ giảm tỷ
lệ sở hữu tại dự án từ 100% về 50%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 250 tỷ. Thời điểm ghi nhận
trong quý 2 – 3.2018.

Dự kiến phát hành 40 triệu cổ phần ra công chúng
Tập trung tích lũy và phát triển quỹ đất là mục tiêu quan trọng cho chiến lược phát triển dài
hạn. Trước sự phát triển nhanh của thị trường và các doanh nghiệp bất động sản, sự cạnh tranh
không chỉ đến từ sản phẩm, giá bán mà việc tìm kiếm quỹ đất tốt để phát triển cũng ngày càng
khó khăn. Trong khi đó, các quỹ đất lớn của Nam Long hiện tại cũng không còn nhiều khi hai dự
án là Mizuki và Akari cũng đã được triển khai. Theo đó, đảm bảo cho sự phát triển bền vững dài
hạn, công ty sẽ phải đẩy mạnh gia tăng quỹ đất trong thời gian tới. Đây là cơ sở để NLG quyết
định thực hiện phương án chào bán cho nhà đầu với số lượng 40 triệu cổ phần trong thời gian
tới. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này và đợt chào bán 31 triệu cho cổ đông hiện hữu
trong quý.2018 sẽ dùng M&A dự án. Công ty nhắm đến các quỹ đất khoảng 50ha ở quận 9, 30ha
ở khu vực Bình Chánh, 4ha ở quận 12. Một phần nguồn vốn sẽ dùng để đầu tư phát triển cho dự
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án Waterpoint Long An. Đây là dự án trọng điểm mà NLG tập trung phát triển cũng như kêu gọi
hợp tác đầu tư trong 2018 – 2019.
Phiên đấu giá sẽ thực hiện trong tháng 7.2018
Công ty thực hiện việc chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức đấu giá ra công chúng. Điểm
chính về phương án chào bán và lộ trình cụ thể như sau:
Phương án

Nội dung

Số lượng

Tối đa 40.000.000 cổ phần

Đối tượng

Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Hội
đồng quản trị thống nhất tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư
nước ngoài.

Giá chào bán

Không thấp hơn 22.300 đồng/cp.

Hình thức

Đấu giá công khai tại HOSE

Lộ trình thực hiện tóm tắt

Tháng 6:
-

Ngày 4/6: Nhận giấy phép phát hành của
UBCKNN.

-

Từ 7/6 – 8/6: Đăng ký thực hiện đấu giá với HOSE.
Từ 11/6 – 2/7: Công bố thông tin về giá, số lượng,
đối tượng tham gia, đại lý.

Tháng 7:
-

Ngày 14/6 – 2/7: NDT đăng ký, đặc cọc.

-

Ngày 3/7: bỏ phiếu đấu giá.
Ngày 4/7: tổ chức đấu giá tại HOSE

Tháng 8: niêm yết cổ phiếu (dự kiến 20.8)
Phát hành tạo áp lực pha loãng nhưng sẽ được hỗ trợ với thông tin hợp tác ở dự án
Waterpoint. Chúng tôi cho rằng với 2 lần huy động trong 1 năm với tổng số cổ phần phát hành là
71 triệu, tương ứng tỷ lệ cổ phần tăng thêm 44%. Tính thêm số lượng cổ phần từ chia cổ tức cổ
phiếu, vốn điều lệ của NLG dự kiến cuối năm 2018 là 2.460 tỷ, tăng 57% so với cuối năm 2017.
Do đó, áp lực pha loãng với cổ phiếu NLG trong 2018 là hiện hữu. Yếu tố hỗ trợ và giúp giá trị
Nam Long tăng trưởng nhanh trở lại là kế hoạch triển khai dự án Waterpoint, mà cụ thể là việc
hợp tác 1 phần dự án cho các đối tác mà công ty đang triển khai.

Dự án Waterpoint – điểm nhấn đầu tư của Nam Long
Thị trường bất động sản Long An khởi sắc trước sự phát triển mạnh các ngành công nghiệp,
hạ tầng kết nối đồng bộ với thành phố Hồ Chí Minh và quy hoạch sẽ vùng kinh tế trọng điểm
phía Tây Hồ Chí Minh. Với vị trí thuận lợi không thua kém Bình Dương và Biên Hòa (Đồng Nai)
triển vọng phát triển về kinh tế của Long An còn nhiều tiềm năng. Theo quy hoạch, Long An sẽ thuộc
về khu Tây TP.HCM. Tỉnh này sẽ là một không gian vùng mở rộng, với hướng phát triển nơi đây
4
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thành tiểu vùng kinh tế của TP.HCM. Cần Giuộc, Bến Lức sẽ 1 trong những khu đô thị loại 3 trong
quy hoạch. Trong đó, huyện Bến Lức là trung tâm giáo dục - đào tạo, trung tâm y tế, thể thao, thương
mại, dịch vụ và công nghiệp cấp vùng. Với định hướng đó, bất động sản Long An gần đây đã ghi
nhận sự hiện diện các chủ đầu tư lớn như Vạn Thịnh Phát (Bến Lức), Vingroup (Tân An), Himland
từ năm 2017. Đây là tín hiệu tốt cho thấy triển vọng rõ nét hơn về kinh tế, thị trường bất động sản
của Long An nói chung, và cụ thể các khu vực có vị trí thuận lợi như Bến Lức, Tân An nói riêng.
Hiện tại, giá đất thương phẩm của một số dự án ở Bến Lức và lận cận như sau:
Dự án
KDC An Thạnh

Chủ đầu tư

Giá giao dịch / m2 (tr VND)

Nam Long

Từ 8-10 triệu

Thủ Đức House

Từ 10 – 14 triệu

KDC Long Kim 2

Hoàng Long

8 – 12 triệu/m2

KDC Thanh Yến

CTCP Thanh yến

5 – 6 triệu/m2

PPI & TDH

7 – 10 triệu.m2

Long Hội City

Hưng Gia Garden

Trong đó, dự án KDC An Thạnh là dự án quy mô nhỏ mà Nam Long đã triển khai từ 2013 – 2014,
có vị trí đối diện dự án Waterpoint. Dự án mở bán ban đầu với giá bán khoảng 4-5 triệu. Đến hiện
tại, giá giao dịch tại khu dân cư An Thạnh trung bình 8 – 10 triệu/m2, tăng gần như gấp đôi cho
thấy nhu cầu đất nền đang ghi nhận sự tích cực.
Dự án đã đền bù và đóng tiền sử dụng đất gần như 100% trên tổng diện tích 355ha, sẵn
sàng cho việc đầu tư và tìm kiếm đối tác cùng phát triển. Waterpoint có tổng diện tích 355ha,
ở Bến Lức, Long An. Dự án có vị trí thuận lợi khi tiếp giáp với nút giao cao tốc Trung Lương – Mỹ
Thuận, giúp cho thời gian di chuyển vào TP.HCM khoảng 1 tiếng; liền kế khu trung tâm hành chính
huyện Bến Lức được quy hoạch lên thành phố loại 3 trước năm 2020.
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Tính đến hiện tại, NLG đền bù và đóng tiền sử dụng đất được 98% diện tích. Tổng chi phí đầu tư
tại dự án tính đến 31.3.2018 là 1.504 tỷ đồng, tương đương 0,42 triệu/m2. Công ty đang thực hiện
quy hoạch hoạch 1/500 để chuẩn bị công tác đầu tư và đàm phán với các đối tác trong thời gian
tới.
Nam Long sẽ hợp tác cùng phát triển Waterpoint; lợi nhuận từ hợp tác có thể sẽ đóng góp
vào năm 2019. Đây là kế hoạch mà Nam Long đề ra thời gian trước đây. Công ty tiếp xúc nhiều
đối tác, tuy nhiên, thị trường bất động sản tỉnh chưa phát triển, thanh khoản thấp cũng làm cho
dự án chưa thật sự hấp dẫn. Thời điểm hiện tại, bối cảnh thị trường với nhiều thay đổi theo hướng
tích cực về giá bán, thanh khoản, và xu hướng tích lũy quỹ đất của các tập đoàn lớn ở Long An
thì triển vọng dự án Waterpoint đã rõ ràng hơn. Theo thông tin chia sẽ từ buổi gặp nhà đầu tư gần
đây, công ty cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với nhà đầu tư Nhật để phát triển 1 phần dự án Waterpoint.
Mức giá hợp tác dự kiến khoảng 1 – 1,5 triệu/m2. Với giá trên, giá trị đất đối với dự án WaterPoint
khoảng 3.200 – 3.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận sẽ chỉ ghi nhận phụ thuộc vào
diện tích thực tế và tỷ lệ hợp tác. Thông tin chưa chính thức cho thấy diện tích hợp tác giai đoạn
đầu lên đến 165ha. Theo đó, nếu việc hợp tác thực hiện như kỳ vọng, Nam Long có thể ghi nhận
lợi nhuận lớn vào năm 2019.

LNST 2018 dự báo vượt nhẹ so với kế hoạch
Chúng tôi có điều chỉnh một chút nhưng không đáng kể về dự báo doanh thu và lợi nhuận 2018
của Nam Long so với báo cáo thực hiện tháng 12.2017. Doanh thu hợp nhất là 4.139 tỷ, tăng 31%
yoy và vượt 7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 645 tỷ, tăng 21% yoy
và vượt 5% kế hoạch. Tuy nhiên, với vốn điều lệ dự kiến là 2.460 tỷ vào cuối năm, EPS 2018 bình
quân là 3.199 đồng/cp. Với hiện tại, cổ phiếu giao dịch với PE là 10,6 lần.
Nội dung

2017

2018F

%yoy

Doanh thu thuần

3.161.310

4.139.124

31%

Giá vốn hàng bán

1.866.365

2.673.107

Lợi nhuận gộp

1.294.945

1.466.017

Doanh thu tài chính

94.750

80.000

Chi phí tài chính

29.336

30.000

Chi phí bán hàng

218.510

317.621

Chi phí quản lý doanh nghiệp

195.173

214.690

Lợi nhuận trước thuế

950.226

983.706

LNST công ty mẹ

535.017

645.721

3.402

3.199

(ĐVT: triệu đồng)

EPS (VND/cp)

13%

21%

6

Báo cáo cập nhật NLG

Kết quả định giá
BVSC sử dụng phương pháp là định giá NAV và so sánh P/B & PE để xác định giá trị hợp lý cổ
phiếu của NLG. Trọng số cho từng phương pháp lần lượt là 50% - 30% và 20% cho PE. BVSC
cho rằng đối với các doanh nghiệp phát triển bất động sản thì phương pháp NAV và PB là phù
hợp. Tuy nhiên, chúng tôi kết hợp thêm phương pháp PE với tỷ trọng 20% để kết quả định giá
phản ánh thêm tính thị trường, bên cạnh giá trị nội tại của doanh nghiệp. Kết quả, giá trị hợp lý
đối với mỗi cổ phần của NLG là 39.187 đồng/cp, cao hơn giá thị trường hiện tại 15%. Giá trị cụ
thể từng phương pháp như sau:
Mô hình định giá

Giá

Tỷ trọng

Bình quân gia quyền

NAV

37.382

50%

18.691

P/B 2018

43.077

30%

12.923

P/E 2018

37.864

20%

7.573

Giá bình quân

39.187

Phương pháp NAV
Đối với phương pháp NAV, kết quả định giá thay đổi so với báo cáo cập nhật tháng 11.2017.
•

Dự án Akari City (Hoàng Nam): định giá giá trị sản phẩm thay vì giá trị đất do dự án đã
hoàn tất việc hợp tác và sẽ triển khai sớm trong quý 4.2018.

•

Dự án Waterpoint: định giá lại giá trị khu đất với giá dự kiến 1,3 triệu/m2.

•

Nguồn vốn thu được từ phát hành 40 triệu cổ phần: Nam Long kỳ vọng số tiền huy động
từ đấu giá tối thiểu 1.000 tỷ. Chúng tôi giả định giá đấu thành công bình quân khoảng 28
- 30.000 đồng/cp.

•

Số lượng cổ phần dự kiến: 246,4 triệu.

Theo đó, kết quả định giá bằng phương pháp NAV trên cổ phần của NLG là 37.382 đồng/cp.
ĐỊNH GIÁ
Tổng tài sản sau khi định giá lại

Triệu đồng
13.816.146

- Nợ phải trả

3.903.891

Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu

9.912.255

- Lợi ích thiểu số
Giá trị thị trường của VCSH điều chỉnh
Số lượng cổ phần
Giá cổ phần

698.759
9.213.496
246.471.690
37.382
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Phương pháp so sánh PB & PE
Chúng tôi ước tính P/B trung bình dựa trên danh mục các công ty bất động sản niêm yết khu vực
phía Nam có cùng sản phẩm, quy mô đối với Nam Long. Theo đó, P/B trung bình ước tính là 1.8
lần. Giá trị sổ sách ước tính cho năm 2018 là 23.932 đồng/cp. Giá hợp lý cho NLG theo phương
pháp PB là 43.077 đồng/cp. Đối với PE, chúng tôi ước tính giá hợp lý đối với cổ phiếu NLG là
37.864 đồng/cp, tương ứng PE trung bình là 11,5 lần, cao hơn 10% so với thời điểm tháng
11.2017 do PE trung bình doanh nghiệp trong ngành cũng gia tăng.

Khuyến nghị đầu tư
Trong thời gian 2 tháng gần đây, Nam Long đưa ra nhiều kế hoạch và thông tin liên quan đến câu
chuyện tăng vốn, phát triển dự án… Các thông tin này mang lại những tác động trái chiều lên giá
cổ phiếu, cũng như, quan điểm nhà đầu tư với cơ hội tại Nam Long. Theo quan điểm khách quan,
đối với kế hoạch phát hành 40 triệu cổ phần theo hình thức đấu giá, chúng tôi cho rằng 2 đợt tăng
vốn liên tục trong 2018 thật sự tạo ra áp lực pha loãng lớn về định giá cổ phần, cũng như, ảnh
hưởng tâm lý cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, phát hành theo hình thức đấu giá cũng làm cho nhà
đầu tư ít nhiều thiếu cơ sở để có thể đánh giá lại giá trị hợp lý của NLG sau khi phát hành. Với
những ấn đề trên, giá cổ phiếu Nam Long đã và dự báo sẽ còn gặp áp lực giảm, nhất là khi thị
trường chứng khoán đang diễn biến chưa tích cực. Do đó, tại mức giá hiện tại, chúng tôi khuyến
nghị NEUTRAL với cổ phiếu NLG khi kết quả định giá chỉ premium 15% là chưa nhiều hấp dẫn.
Tuy nhiên xét câu chuyện dài hạn, chúng tôi vẫn đánh giá tốt với triển vọng của Nam Long. Trong
đó, triển khai hợp tác dự án Waterpoint sẽ là điểm nhấn đầu tư trong nửa cuối 2018 và trong 2019.
Do đó, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu giảm trong ngắn hạn sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư tích lũy
cho mục tiêu dài hạn. Mức giá mà nhà đầu tư xem xét là 29.000 – 31.000 đồng/cp.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2014

2015

2016

2017

Doanh thu

867

1.259

2.534

3.161

Giá vốn

563

841

1.711

1.866

Lợi nhuận gộp

304

418

823

1.295

Doanh thu tài chính

28

17

26

95

Chi phí tài chính

18

17

29

29

Lợi nhuận sau thuế

96

206

345

535

2014

2015

2016

2017

Tiền & khoản tương đương tiền

374

423

932

2.082

Các khoản phải thu ngắn hạn

114

162

340

227

2.610

3.673

3.698

3.884

43

39

42

44

290

30

31

755

Tổng tài sản

3.929

5.022

6.209

7.906

Nợ ngắn hạn

1.476

2.102

2.179

3.061

463

494

882

1.123

Vốn chủ sở hữu

1.934

2.426

3.147

3.723

Tổng nguồn vốn

3.929

5.022

6.209

7.906

2014

2015

2016

2017

44,1%

45,2%

101,3%

24,8%

351,4%

115,8%

67,4%

55,0%

Lợi nhuận gộp biên (%)

35,1%

33,2%

32,5%

41,0%

Lợi nhuận thuần biên (%)

11,0%

16,4%

13,6%

16,9%

ROA (%)

2,6%

4,6%

6,1%

7,6%

ROE (%)

5,9%

9,5%

12,4%

15,6%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

0,49

0,52

0,49

0,53

Tổng nợ/Tổng vốn chủ sở hữu (%)

1,00

1,07

0,97

1,12

713

1.457

2.429

3.403

14.434

17.140

22.146

23.678

Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)

Hàng tồn kho
Tài sản cố định hữu hình
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Nợ dài hạn

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu (%)
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (%)
Chỉ tiêu sinh lời

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
EPS (đồng/cổ phần)
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Nguyễn Chí Hồng Ngọc, xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này.
Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi
không đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ
là quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm
mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến
trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Nguyễn Xuân Bình

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

nguyenxuanbinh@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Bạch Ngọc Thắng

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản, Hàng tiêu dùng

Kinh tế trưởng

nguyenthuha@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

bachngocthang@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Lê Thanh Hòa

Trần Hải Yến

Thép, Phân bón, Điện

Vật liệu xây dựng

Chuyên viên vĩ mô

chethimaitrang@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Phan Thùy Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Đức Anh

Cao su tự nhiên, Mía đường

Ô tô & Phụ tùng

Chiến lược thị trường

phanthuytrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranducanh@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Thị Thu Hằng

Trần Xuân Bách

Công nghệ thông tin

Dược, Dệt may

Phân tích kỹ thuật

nguyentiendung@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Thái Anh Hào
Hạ tầng, Nước
thaianhhao@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888

