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I. Thông tin nổi bật:

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (Upcom: C4G): Kế hoạch LNST là 300 tỷ tăng 391% yoy. Năm 2021, C4G đã hoàn tất tăng vốn với tỷ lệ 1:1 giúp bổ sung 1.124 tỷ đồng và

được hoàn tiền từ dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới giúp tình hình tài chính của C4G sẽ được cải thiện. Nhu cầu đầu tư đầu tư công mạnh mẽ trong giai đoạn 20212025 sẽ giúp C4G được hưởng lợi. Tuy nhiên, việc NVL xây dựng tăng cao trong Q1/2022 có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của C4G. Đối với mảng BĐS, KĐT Long
Sơn 1 và 3 dự kiến được ghi nhận DT năm 2022. Với P/E forward và P/B ở mức 12,7 lần và 1,6 lần. Chúng tôi đánh giá C4G là cơ hội mà nhà đầu tư có thể quan tâm.
CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HSX: DPG): Kế hoạch LNST là 445 tỷ, tương đương 2021. Năm 2022, tổng thể, chúng tôi cho rằng công ty có thể hoàn thành kế hoạch
đề ra. Trong đó, mảng bất động sản tiếp tục đóng góp chính về lợi nhuận vói khoảng 80-100 căn bàn giao từ dự án Casamia và Casamia Calm Hội An. Về cơ hội đầu tư,
ngắn hạn, nhóm cổ phiếu BDS đang khó khăn trước các chính sách về kiểm soát tính dụng, ngăn chặn đầu cơ BDS... Xét trung hạn, triển vọng của DPG là khả quan với
i) dự án đầu tư hạn tầng; ii) dự án KDT Đồng Tiến; iii) tiềm lực tài chính an toàn. Với giá hiện tại, cổ phiếu DPG giao dịch P/B 2022 là 2,2 lần. Nhà đầu tư xem xét cổ
phiếu DPG nếu giá điều chỉnh giúp định giá P/B về dưới 2 lần trong thời gian tới.
CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (HSX: TNA): Kế hoạch LNTT 140 tỷ, so với 26 tỷ cùng kỳ. KQKD của TNA sẽ hồi phục trong năm 2022 khi dịch Covid19 được kiểm soát. Tiêu thụ thép sẽ hồi phục do nhu cầu đầu tư công lớn. TNA cũng thực hiện khai thác thêm mặt hàng thép dự ứng nội địa để chủ động về nguồn hàng,
phát triển kinh doanh thép HRC nội địa và dự kiến xây dựng gian hàng trên Alibaba để thu hút thêm khách quốc tế giúp DT tiếp tục được cải thiện. Với mức P/E forward
năm 2022 đang ở mức 5,7 lần, TNA có thể là cơ hội mà nhà đầu tư có thể quan tâm.
CTCP Bất động sản Thế kỷ (HSX: CRE): Kế hoạch LNST 900 tỷ (+57% yoy). Kế hoạch 2022 của CRE dựa trên sự kỳ vọng 2022 là một năm phục hồi của toàn ngành
BĐS với những chính sách quy hoạch đất xây dự án và cơ sở hạ tầng của chính phủ, lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp kích thích người dân mua nhà. Tuy nhiên,
thị trường BĐS đang đứng trước những thách thức và diễn biến khó lường khi mà Chính phủ có các chính sách thắt chặt tín dụng, siết chặt trái phiếu BĐS và tình trạng
nhiều chủ đầu tư vướng vào các vấn đề pháp lý nghiêm trọng. CRE đang giao dịch với mức PE, PB trailing lần lượt là 13,6x và 1,9x.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: BCC, BCM, BFC, C47, CTF, DHA, ELC, KLB, PHP, RDP, SCS, SGN, STG, SWC, TCM, TIG, VNS, XMC.
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Nội dung nổi bật

Nhận định BVSC

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 337 tỷ đồng (-12% yoy).
- LNST: 90 tỷ đồng (-8% yoy).
- Cổ tức: 50% bằng tiền mặt (30% đã chia vào tháng
1/2022, 20% còn lại được chia vào ngày 24/5/2022 với ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2022).
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 334 tỷ đồng (-1% yoy).
- LNST: 72 tỷ đồng (-20% yoy).
- Cổ tức: Từ 30% - 50% vốn điều lệ.

- DHA hiện đang khai thác đá ở 3 mỏ: Núi Gió, Tân Cang 3 và Thạnh Phú 2. Trữ
lượng đá còn lại và thời hạn khai thác của (1) mỏ Núi Gió là 5.129.550 m3, khai
thác đến tháng 8/2038; (2) mỏ Tân Cang 3 là 10.081.689 m3, khai thác đến tháng
3/2037 và (3) mỏ Thạnh Phú 2 là 4.651.092 m3, khai thác đến tháng 9/2026.
- Trong năm 2021, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 trong quý 3 khiến việc
sản xuất và tiêu thụ đá chậm lại do giao thương khó khăn, giao thông đi lại bị hạn
chế tối đa, từ đó làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của DHA. Sản
lượng đá tiêu thụ đạt 2.138.908 m3 (-14% yoy, đạt 95% kế hoạch năm).
- Kế hoạch 2022 của Công ty là tiêu thụ đá đạt 2.120.000 m3 (-1% yoy). BVSC cho
rằng kế hoạch này của BLĐ là khá thận trọng khi (1) Việt Nam đã tiến tới bình
thường hoá tới dịch bệnh, điều này giúp Công ty không phải chịu ảnh hưởng bởi
những đợt lock-down và phải tạm dừng sản xuất kinh doanh; (2) giai đoạn 20212025 có nhiều dự án cơ sở hạ tầng tại khu vực Nam Bộ sẽ được thi công, từ đó
giúp sản lượng tiêu thụ đá của DHA tăng trong thời gian tới; (3) vị trí các mỏ đá
của DHA khá gần với các bến thủy nội địa cũng như là các dự án đầu tư công.
Chúng tôi dự phóng sản lượng đá tiêu thụ của DHA trong năm 2022 sẽ đạt
2.409.238 m3 (đạt 114% kế hoạch năm).
- Chúng tôi cho rằng DHA hoàn toàn có thể vượt kế hoạch doanh thu và LNST
trong năm 2022. BVSC dự phóng doanh thu và LNST của DHA 2022 lần lượt đạt
380 tỷ (+13% yoy) và 89 tỷ (-2% yoy), tương ứng với EPS đạt 5.792 đồng/cp.
LNST năm 2022 dự phóng giảm do chúng tôi cho rằng DHA sẽ không còn ghi
nhận 15 tỷ lãi từ kinh doanh chứng khoán như năm 2021. DHA hiện đang giao
dịch với mức P/E trượt khoảng 9,2 lần - là mức khá hợp lý đối với cổ phiếu DHA.
Ngoài ra, DHA có chính sách trả cổ tức hàng năm rất đều cho các cổ đông. Nhà
đầu tư có thể cân nhắc tham gia đầu tư DHA với mức tỷ suất cổ tức 9,4% so với
mức giá hiện tại.
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TCM

C47

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 3.535 tỷ VNĐ (+2% yoy).
- LNST-CĐTS: 142,5 tỷ VNĐ (--48% yoy).
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 4.183 tỷ VNĐ (+18% yoy)
- LNST: 254 tỷ VNĐ (+77% yoy)
Cổ tức:
- 2021: 15% bằng cổ phiếu.
- 2022: 20% tiền hay cổ phiếu sẽ theo tình hình KD
15/03/2022 15/04/2022 thực tế.

- Năm 2021, đặc biệt 3Q21 và nửa đầu 4Q21, KQKD của TCM bị ảnh hưởng nặng
nề khi dịch COVID-19 tàn phá tình hình sản xuất tại miền Nam, nơi tất cả năng lực
sản xuất của TCM vận hành.
- Sang 2022, KQKD của TCM kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ khi VN bình thường các
hoạt động kinh tế xã hội cũng như việc nhà máy may Vĩnh Long kỳ vọng bắt đầu đi
vào vận hành từ 2Q22. Ngoài ra, việc sở hữu chuỗi cung ứng hoàn thiện từ sợi
đến may sẽ giúp TCM hạn chế được tác động tiêu cực từ việc thiếu hụt NVL do
TQ cách ly xã hội T3/2022 đến nay.
- Cho cả năm 2022, BVSC dự báo KQKD cốt lõi của TCM sẽ đạt 4.279 VNĐ
(+21% yoy) và LNST-CĐTS đạt 258 tỷ VNĐ (+81% yoy). Ngoài ra, về tiến độ xin
cấp lại thủ tục đầu tư đối với DA TC Tower 1 vẫn đang như dự kiến của Công ty,
hy vọng sẽ hoàn thành trong cuối 2022. Việc hoàn thành các thủ tục pháp lý và
thực hiện góp vốn bằng đất vào công ty liên doanh phát triển DA BĐS sẽ giúp
TCM có thể hạch toán khoản 700 tỷ LNTT, tương đương giá trị RNAV bình quân
khoảng 7.800 VNĐ/CP.
- Mặc dù sở hữu các động lực tăng trưởng KQKD tích cực trong 2022 như nhận
định trên, TCM lại đang được giao dịch tại mức PE cốt lõi gần 20x, mức định giá
không còn nhiều hấp dẫn so với các rủi ro trung và dài hạn của ngành dệt may liên
quan đến yếu tố chi phí lao động, rủi ro địa chính trị, ...

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 882 tỷ đồng (-28% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 43 tỷ đồng (+136% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.400 tỷ đồng (+59% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng (+39% YoY)
Cổ tức và chào bán:
- 2021: cổ tức 8% bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tỷ
lệ 17%
- 2022: cổ tức 10% bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng
tỷ lệ 10%.
chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 54,49%
22/03/2022 24/04/2022
chào bán riêng lẻ tỷ lệ 90,81%
ESOP tỷ lệ 4% trên cổ phiếu đang lưu hành

- C47 có 2 mảng hoạt động chính là xây dựng, xây lắp và dịch vụ nhà hàng, khách
sạn. DT năm 2021 bị sụt giảm mạnh do dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới cả 2
mảng xây dựng và dịch vụ du lịch của C47. Tuy vậy, LNST vẫn duy trì được tăng
trưởng do: (1) C47 thực hiện tái cấu trúc tài chính, giảm vay nợ giúp chi phí lãi vay
giảm xuống 50 tỷ (-18% YoY); (2) dự án mở rộng nhà máy Thủy điện Đa Nhim
hoàn thành giúp ghi nhận lợi nhuận đáng kể. (3) không còn phải ghi nhận khoản
chi phí khác như năm 2020 (ghi nhận lỗ do bán TSCĐ).
- C47 dự kiến thực hành các đợt chào bán, phát hành riêng lẻ và trả cổ tức bằng
cổ phiếu trong năm 2022 để huy động vốn cho các mục đích: (1) Thi công các
công trình thủy điện, hàng tầng khu công nghiệp; (2) Đầu tư thiết bị thi công; (3)
đầu tư dự án BĐS, KCN, nhà ở xã hội; (4) góp vốn thành lập công ty, hợp tác phát
triển dự án.
- Một số dự án đang trong quá trình xây dựng: Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (830 tỷ
đồng), dự kiến bàn giao tháng 04/2022; Hồ chứa nước Đồng Mít (852 tỷ đồng), dự
kiến bàn giao tháng 04/2022; Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (916 tỷ đồng),
dự kiến bàn giao tháng 09/2024; Đập dâng Phú Phong (447 tỷ đồng), dự kiến bàn
giao 06/2024; Hồ chứa nước Ta Hoét (126 tỷ đồng); dự kiến bàn giao 09/2023.
- Đánh giá chung: Dự kiến năm 2022, KQKD của C47 tiếp tục duy trì đà tăng
trưởng nhờ chính sách đầu tư công của Chính phủ. Tuy nhiên, giá NVL tăng cao
trong Q1/2022 có thể sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của C47. Kế hoạch tăng
vốn và đầu tư các dự án BĐS, KCN là tương đối tham vọng của C47 và cần đánh
giá chi tiết hơn trong tương lai khi có kế hoạch triển khai cụ thể. P/E forward hiện
tại đang ở mức gần 9 lần và C47 có rủi ro pha loãng tương đối lớn trong tương lai,
chúng tôi chưa khuyến nghị C47 ở thời điểm hiện tại.

KQKD 2021:
- Doanh thu thuần: 1.086,6 tỷ đồng (+102% yoy)
- LNTT: 262,0 tỷ đồng (+174% yoy)
- Cổ tức: 10% bằng cổ phiếu
Kế hoạch KQKD 2022:
- Doanh thu thuần: 1.450,0 tỷ đồng (+12,3% yoy)
- LNTT: 350,0 tỷ đồng (+101,1% yoy)

TIG

29/03/2022 26/04/2022

Năm 2021, TIG đạt tổng doanh thu hợp nhất là 1.087 tỷ đồng, bằng 102% so với
năm 2020. Tổng doanh thu so với năm 2020 tăng là do doanh thu từ kinh doanh
bất động sản, kinh doanh thương mại tăng cao. Cụ thể, năm 2021, doanh thu
mảng đầu tư bất động sản đạt 465, 5 tỷ bằng 256% so với năm 2020 và chiếm
42.7% trong tổng doanh thu của công ty. Doanh thu bất động sản tăng là do trong
năm Công ty tiếp tục bán thành công dự án TIG Đại Mỗ Green Garden và mở bán
thành công Dự Án Vườn Vua Resort & Villas.
Tình hình đầu tư các dự án tới hết 2021:
- Vườn Vua Resort & Villas: 82ha, tổng mức đầu tư 4.248 tỷ đồng; mở bán thành
công 150 căn biệt thự, 80 căn shophouse (trên tổng số 580 căn biệt thự); đưa vào
vận hành khai thác Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy; chuẩn bị đưa vào vận hành
King Farrden Thanh Thủy và BW Signature Collection by Best Western.
- Nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ: 6.877,9m2; tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng; gồm 46
căn biệt thự, nhà vườn và liền kề; hoàn thiện xây dựng các căn cuối cùng, hoàn
thành cấp GCN quyền SDĐ và tài sản trên đất cho khách hàng.
- Nhà máy điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1-2: đang hoàn thành thủ tục để phê
duyệt quy hoạch; đã hoàn thành thi công cột đo gió và triển khai đo gió.
- Sân Golf 18 hố, nhà tái định cư gắn liền với khu biệt thự sinh thái, nghỉ dưỡng
Vườn Vua: 115ha, tổng mức đầu tư 7000 tỷ; triển khai lập quy hoạch 1/2000.
Mục tiêu, chiến lược định hướng 2022:
- Vườn Vua Resort & Spa: Xây dựng mở bán 1 tòa Condotel; Hoàn thành 150-200
biệt thự bàn giao, nâng lượng phòng nghỉ lên 600-800 phòng; Xây dựng
shophouse 81 căn;
- Dự án TIG Đại Mỗ Green Garden: Tiếp tục hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng
phát triển bán hàng và hoàn thành bàn giao nhà cho khách hàng
- Dự án Khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình: 3,702m2; chung cư gồm 209 căn hộ, 21 tầng;
Tiếp tục phối hợp với đối tác đầu tư xử lý dứt điểm các thủ tục đất đai và vướng
mắc tranh chấp trong hợp tác đầu tư, xúc tiến tổ chức khởi công đầu tư xây dựng.
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Hiện tại, TIG đang giao dịch với PE và PB lần lượt là 14,9x và 1,4x; ở mức hợp lý.
Với kế hoạch kinh doanh nhiều tham vọng của HĐQT cho năm 2022 và các dự án
đang được triển khai cùng quỹ đất dồi dào, TIG là một cổ phiếu đáng để nhà đầu
tư quan tâm. Tuy nhiên, cần theo dõi sát thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý
cho các dự án và việc mở bán từng giai đoạn cũng như khả năng tiếp cận sản
phẩm tới khách hàng.

SGN

BCM

ELC

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 497,9 tỷ VNĐ (-33% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 53,6 tỷ VNĐ (-39% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 795 tỷ VNĐ (+60,3% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 108 tỷ VNĐ (+101,5% yoy)
Cổ tức:
- 2019: 40%
- 2020: 25%

- SGN cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất cho các hãng hàng không (phục vụ hành
khách làm thủ tục, soát vé, dịch vụ sân đỗ, dịch vụ hành lý, dịch vụ cân bằng trọng
tải,..) tại sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Cam Ranh và sân bay Đà Nẵng. Trong
đó, sân bay Tân Sơn Nhất chiếm tỉ trọng doanh thu lớ nnhất với trên 65% tổng
doanh thu. Hiện tại, SGN đang phục vụ cho 55% số hãng hàng không đang khai
thác thương mại tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Trong năm 2022, BVSC đánh giá SGN có khả năng hồi phục tốt nhờ:
(1) Các chuyến bay nội địa được nối lại hoàn toàn, đặc biệt là đường bay đến
TP.HCM, trong khi các chuyến bay quốc tế có thể sẽ tăng dần từ Q3/2022. Lượng
chuyến bay hưởng lợi lớn từ nhu cầu đi lại trong các dịp lễ tết vào Q2 và Q3.
(2) Tận dụng thời điểm sản lượng bay thấp do đại dịch, ACV đã nâng cấp các
đường bang tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài, điề
unày giúp tăng công suất khai thác cho các sân bay, qua đó làm tăng năng lực
phục cụ của SGN. Bên cạnh đó, ACV cũng chuẩn bị khởi công dự án nhà ga số 3
sân bay Tân Sơn Nhất với công suất tăng thêm 67%, dự kiến hoàn thành trong
năm 2024. Đây là động lực giúp SGN có thể tăng trưởng trong dài hạn.
(3) Năng lực tài chính cực kỳ tốt với 82,5% nguồn vốn là vốn chủ, trong đó hoàn
toàn không sử dụng nợ vay. Với biên gộp trong giai đoạn bình thường vào khoảng
35% (giảm xuống còn 20% trong đại dịch), đây là cơ sở vững chắc để nhà đầu tư
có thể an tâm nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục bùng phát một lần nữa trong năm nay,
trong khi vẫn có thể nhận được mức cổ tức bằng tiền tối thiểu 15% một cách đều
đặn (SGN có lịch sử trả cổ tức 30-40% trong 3 năm gần đây).
- Rủi ro trong dài hạn có thể đến từ việc VJC sẽ tự mở thêm mảng phục vụ mặt
đất để tự cung cấp dịch vụ cho hãng tài sân bay Tân Sơn Nhất, qua đó khiến SGN
mất đi một khách hàng lớn, chiếm ~30% tổng doanh thu của SGN. Tuy nhiên trong
ngắn hạn, BVSC cho rằng rủi ro này là thấp.

Kết quả kinh doanh 2021
Doanh thu: 7.125 tỷ (-22% yoy).
LNST: 1.457 tỷ (-44% yoy).
Kế hoạch kinh doanh 2022:
Doanh thu: 9.680 tỷ (+19% yoy)
LNST: 2.888 tỷ (+98% yoy).
Cổ tức: 8% tiền mặt.

Kế hoạch kinh doanh 2022: Doanh thu: 9.680 tỷ đồng (+19% yoy) và LNST là
2.888 tỷ (+tăng 98% yoy). Đánh giá kế hoạch này, P.PT cho rằng là khả thi vì i)
công ty vẫn còn quỹ đất lơn ở KCN Bàu Bàng ii) BCM sẽ có sản phẩm tại KCN
Cây Trường (quy mô hơn 500ha) iii) tiết giảm chi phí phòng dịch 435 tỷ phát sinh
trong 2021. Tuy nhiên, kế hoạch chia cổ tức vẫn kém hấp dẫn với tỷ suất là 0,9%.
- Các yếu tố cải thiện định giá: P.PT nhận thấy các yếu tố giúp BCM cải thiện định
giá diễn ra nhiều trong 2021 như i) chuyển nhượng quỹ đất cho Capitaland để
phát triển dự án có tổng mức đầu tư 500tr USD ii) Dự án VSIP3 được triển khai iii)
thanh khoản khu thành phố mới Bình Dương cải thiện. Năm 2022, triển vọng bất
động sản phân khúc cao cấp như TP mới Bình Dương sẽ hạ nhiệt trở lại trước
các nỗ lực kiểm soát tín dụng gần đây.
- Về định giá NAV, P.PT cũng cập nhật nhanh giá cho thuê các KCN, giá bán
thành phố mới Bình Dương. Ngoài ra, P.PT cũng điều chỉnh gia tăng 15% giá trị
vốn chủ sau định giá để phản ánh quỹ đất, tài sản khác của BCM chưa được tính
đến. Giá trị hợp lý của BCM là 70.534 VND/cp. Chúng tôi cho rằng dư địa cho cổ
phiếu BCM là không còn nhiều ở giá thị trường hiện tại.

25/03/2022 27/04/2022

28/03/2022 28/04/2022

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 659 tỷ đồng (-18% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng (+61% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.000 tỷ đồng (+51% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 70 tỷ đồng (+39% YoY)
Cổ tức:
- 2021: cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3% từ LNST 2020
và 3% từ LNST 2021.
30/03/2022 28/04/2022 - 2022: cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ
15%. Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 22%.

- ELC thực hiện tái cơ cấu và các sản phẩm tái cấu trúc với các phân khúc khách
hàng: (1) sản phầm truyền thống: An ninh quốc phòng - Giao thông - Viễn thông;
(2) Khách hàng doanh nghiệp: cung cấp sản phẩm, giải pháp công nghệ (SaaS,
PaaS); (3) Khách hàng cá nhân, lĩnh vực chính là giáo dục và y tế: Colearn và
Televital; (4) Đầu tư Bất động sản.
- ELCOM đang tích cực tham gia mảng giao thông thông minh và thu phí tự động.
Tổng mức đầu tư của chính phủ cho mảng này khoảng 30.000 tỷ đồng và chịu ít
sự cạnh tranh với 3, 4 công ty khác.
- Tiến độ các dự án BĐS: Tòa nhà ELCOM phố Duy Tân, Hà Nội: hiện đang sử
dụng 1/3 diện tích và cho thuê phần còn lại; Tòa 18 Nguyễn Chí Thanh, dự kiến
xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng và nhà ở; Tòa nhà VFT, Dương Nội: hiện
ELC sở hữu 50% VFT; Dự án 2 khu công nghiệp ở Phú Xuyên và Thanh Oai, diện
tích 30-40ha, dự kiến 2023 sẽ tiến hành xây dựng.
Đánh giá chung: Chính phủ dự kiến tập trung vào mảng Giao thông thông minh
cho hạ tầng đường bộ có thể giúp ELC được hưởng lợi trong thời gian tới. ELC
cũng dự kiến triển khai BĐS ở 18 Nguyễn Chí Thanh, Dương Nội và Phúc Xuyên
giúp tạo ra nguồn DT và LNST đột biến trong tương lai. Tuy nhiên, P/E forward
2022 đang là 16 lần, chúng tôi nhận thấy ELC chưa hấp dẫn ở vùng giá hiện tại và
cần các cơ sở rõ ràng hơn về tiềm năng tăng trưởng DT và LNST trong dài hạn.
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XMC

KQKD 2021:
- Doanh thu thuần: 1.635,1 tỷ đồng (-23,6% yoy)
- LNST: 58,4 tỷ đồng (-53,7% yoy)
Kế hoạch KQKD 2022:
- Doanh thu thuần: 2.424,1 tỷ đồng (+73,5% yoy)
- LNST: 102,6 tỷ đồng (+75,8% yoy)

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn với XMC khi mà Công ty chỉ đạt 50% kế
hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Công ty đã thực hiện một số dự án như Rose
Town, Tân Thuận Tây, Nhà máy Thủy điện Xekaman 3, Nhà máy Yamashion, Nhà
máy Seov 3 và RSI. Những thách thức đặt ra bởi đại dịch COVID-19 cũng như
kinh tế tăng trưởng chậm lại làm nhu cầu suy giảm, nguồn cung thiếu hụt, doanh
nghiệp kinh doanh bất động sản không có dự án mới hoặc không triển khai được
dự án do vướng thủ tục cấp phép dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra.
Kế hoạch 2022:
Mảng xây lắp:
- Rose Town: triển khai hoàn thành DV01
- Tân Thuận Tây: hoàn thành và quyết toán
- Thủy điện Xekaman 3: hoàn thành và quyết toán
Mảng bất động sản:
- Bán hàng đợt 2 tòa DV04
- Mở bán DV01 vào tháng 5/2022 dự kiến bán 60% số căn hộ tương đương 192
căn hộ.
Hợp đồng đã ký:
- Vinata Tower: diện tích 35.000m2; Nhà máy Kyocera: diện tích xây dựng
30.000m2; Cảnh quan Marina Highrise: diện tích xây dựng 20.000m2
Hợp đồng dự kiến ký:
- CT1, CT2 chung cư Đại Phúc: 600 tỷ đồng; Chung cư Thượng Thanh: 300 tỷ
đồng; Chung cư Thanh Hóa: 180 tỷ đồng; Chung cư Hải Dương: 350 tỷ đồng
Trong ĐHCĐ XMC đã trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
chiến lược để nâng vốn điều lệ với số lượng chào bán dự kiến 50tr-100tr cổ phiếu
tương đương với 500 tỷ - 100 tỷ đồng.
Chúng tôi kì vọng, kết quả kinh doanh của XMC sẽ khởi sắc hơn trong 2022 và trở
lại mặt bằng so với năm 2020. Hiện tại XMC đang giao dịch với PE và PB lần lượt
là 14,6x và 0,8x. Chúng tôi tạm thời không khuyến nghị với XMC.

KQKD 2021:
- Doanh thu thuần: 4.330,1 tỷ đồng (+0,7% yoy)
- LNST: 77,99 tỷ đồng (-46,2% yoy)
- Cổ tức: 5%
Kế hoạch KQKD 2022:
- Doanh thu thuần: 4.719,4 tỷ đồng (+9% yoy)
- LNST: 160,1 tỷ đồng (+105,3% yoy)
- Cổ tức: ≥5%

Ngành xi măng nói chung đã trải qua một năm 2021 rất khó khăn. Dưới tác động
của dịch bệnh và tình hình thời tiết diễn biến bất thường; cùng với tình trạng thiếu
hụt nguồn cát xây dựng, giá sắt thép, cốt liệu (cát, đá,...) liên tục tăng cao; các
vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án và thị trường bất động sản tại TP.HCM và
các tỉnh thành lân cận vẫn còn chậm được tháo gỡ làm nhu cầu xi măng sụt giảm.
Trong năm 2021, từ tháng 8 giá than cám trên thị trường cao hơn TKV từ 200.000
- 250.000 đồng/tấn gây khó khăn trong việc ổn định nguồn cung, ảnh hưởng tới
tiêu hao, năng suất và giá thành sx Clinker. Xu hướng chuyển đổi từ sử dụng xi
măng bao sang xi măng rời làm giảm lợi thế về thương hiệu xi măng của Vicem
Bỉm Sơn làm ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh. Ngoài ra,
việc phân chia địa bàn, logistic, cạnh tranh khốc liệt với phân khúc giá rẻ và sự
gắn kết lâu dài với một số nhà phân phối ... đều gặp nhiều khó khăn dẫn tới ảnh
hưởng nhiều tới tiêu thụ sản phẩm.
Năm 2022, BCC đặt kế hoạch LNST đầy tham vọng ở mức 160,1 tỷ đồng
(+105,3% yoy). BCC hoàn toàn có khả năng đạt được mức lợi nhuận này khi mà:
- Giá xi măng đã tăng mạnh từ 100.000 - 150.000 đồng/tấn trong những tháng đầu
năm 2022
- Tình hình xuất khẩu xi măng khả quan sẽ làm giảm áp lực dư cung trong nước
- Các dự án đầu tư công được triển khai mạnh mẽ dẫn tới tăng cầu xi măng trong
nước
Ngành xi măng nói chung và BCC nói riêng sẽ có sự phục hồi khả quan về KQKD
trong năm 2022.
Hiện tại, BCC đang có mức EV/EBITDA là 11,2 hợp lý so với mức trung bình
ngành là 11,5; mức PE của BCC là 15,2x cao hơn so với mức PE trung bình
ngành 1 năm từ 7x - 10x. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận phục hồi đã được phản
ánh vào giá của BCC. Do vậy, BVSC hiện tại không khuyến nghị với BCC.

15/03/2022 28/04/2022

BCC

28/03/2022 28/04/2022

KLB

Kết quả kinh doanh 2021:
- LNTT đạt 1.010 tỷ (tăng trưởng 538%)
- Tăng trưởng tín dụng đạt 12,86% và tăng trưởng
huy động vốn đạt 48,89%.
Kế hoạch 2022:
29/03/2022 28/04/2022 - Tăng trưởng tín dụng đạt 15,36%. Tăng trưởng huy
động khách hàng đạt 0,22%. Tăng trưởng tổng tài
sản 1,4%.
- Kế hoạch LNTT là 660 tỷ (giảm 35%)
- Tỷ lệ nợ xấu dưới 2% (năm 2021 là 1,2%)
- Cổ tức cổ phiếu 16%

Ban lãnh đạo cho biết sẽ triển khai các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của
KienlongBank trên sàn giao dịch chứng khoán theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nâng
cao vị thế của KienlongBank trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung, tiếp
cận với các chuẩn mực về quản trị công ty dành cho doanh nghiệp niêm yết có thể
là một catalyst với KLB trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp bách với KLB là
hoàn thành mục tiêu đáp ứng yêu cầu của Basel II.
KLB đang giao dịch tại mức P/B trượt là 2,13x, tỏ ra kém hấp dẫn so với quy mô
ngân hàng nhỏ và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc, thanh khoản kém.
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Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu hợp nhất: 2.284 tỷ đồng (+13% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 550
tỷ đồng (+23% yoy)
- Cổ tức: 4% tiền mặt.
Kế hoạch 2022:
- Tổng doanh thu: 2.367 tỷ đồng (-4,3% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 790 tỷ đồng (-5,7% yoy)
- Cổ tức: 4% tiền mặt.

- Trong năm 2021, doanh thu và LNST của PHP có sự tăng trưởng tích cực khi
tổng sản lượng container hợp nhất thông qua cảng Hải Phòng tăng 9,7%, đóng
góp vào mức tăng thị phần lên 49,9%. Mặt khác, do cảng nước sâu Lạch Huyện
HICT gặp hiện tượng sa bồi nên PHP đã tận dụng cơ hội để tiếp nhận thêm tàu và
hàng hóa nhằm tăng sản lượng và doanh thu cho cảng. Ngoài ra, LNTT có mức
tăng cao hơn so với mức độ tăng của sản lượng và doanh thu nhờ vào doanh thu
tài chính từ cổ tức được chia từ các công ty con, và doanh thu từ các công ty liên
kết.
- Trong năm 2022, PHP đã đặt một kế hoạch kinh doanh thận trọng khi mặt hàng
container chịu ảnh hưởng lớn từ cảng HICT, trong khi hàng ngoài container chịu
tác động từ chủ trương xây dựng cầu Nguyễn Trãi. Hiện tại, các cảng thuộc công
ty con và công ty liên kết của PHP cũng gần đạt đến ngưỡng full công suất, trong
khi cảng Hoàng Diệu đang được thực hiện di dời nhằm phục vụ phát triển đô thị.
Tình trạng cạnh tranh gay gắt vì dư cung cảng ở khu vực Hải Phòng khiến giá dịch
vụ bốc xếp cảng biển khó có thể tăng mạnh trong thời gian tới.
- Từ đầu năm nay, PHP đã khởi công xây dựng 2 bến cảng nước sâu số 3 và số 4
tại khu vực Lạch Huyện. Tuy nhiên, dự kiến 2 bến cảng này sẽ được đưa vào hoạt
động từ năm 2024 trở đi, và chưa thể phản ánh vào KQKD của PHP trong ngắn
hạn.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi những khó khăn nhất định, BVSC cho rằng PHP sẽ
hoàn thành tốt kế hoạch mà mình đề ra khi tình hình sa bồi ở khu vực Lạch Huyện
vẫn còn kéo dài, và hoạt động kinh doanh chính sẽ tiếp tục hưởng lợi theo đà tăng
trưởng chung của hàng hóa xuất nhập khẩu trong khu vực.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu hợp nhất: 484 tỷ đồng (-51,8% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: -273
tỷ đồng (N/A)
Kế hoạch 2022:
- Tổng doanh thu: 638 tỷ đồng (+31% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 27 tỷ đồng (N/A)

VNS

31/03/2022 28/04/2022

- Trong năm 2021, tình hình hoạt động kinh doanh của VNS đã bị ảnh hưởng nặng
nề từ việc giãn cách xã hội trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Ngoài ra, công ty còn chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty taxi công nghệ
khác trên thị trường. Đây là năm thứ 2 liên tiếp công ty ghi nhận khoản lỗ hơn 200
tỷ đồng từ khi dịch Covid bùng phát tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng trong năm này,
công ty đã tiếp tục hoàn thiện các tính năng Vinasun App cùng hệ thống tổng đài
nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, VNS cũng đã hoàn
thiện hơn dịch vụ VNS Prepaid qua Vinasun App hoặc quét mã QR trực tiếp từ
hơn 40 ngân hàng và các ví điện tử lớn như Momo, Payoo... nhằm tiết kiệm thời
gian thanh toán, chủ động giao dịch và bảo mật thông tin, thanh toán không tiếp
xúc nhằm thích nghi với trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid 19.
- Năm 2022, công ty đã đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 31% và lợi nhuận sau
thuế dương trở lại khi nền kinh tế dần phục hồi. Mặc dù vẫn còn chịu sự cạnh
tranh khốc liệt trên thị trường gọi xe, tuy nhiên BVSC cho rằng công ty sẽ hoàn
thành vượt mức kế hoạch đề ra nhờ vào:
+ Sự phục hồi của ngành du lịch và vận tải hành khách khi tình hình dịch bệnh
đang được kiểm soát.
+ Tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ khi công ty tích cực
đầu tư chuyển đổi số.
+ Chính sách linh động của công ty trong việc phân chia phần vượt định mức
nhằm hỗ trợ giá xăng tăng, giữ chân các tài xế hiện hữu và thu hút các tài xế đã
nghỉ việc.

CTF

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 4.509 tỷ (giảm 21% svck)
- Lợi nhuận trước thuế đạt 52 tỷ (tăng mạnh từ mức
nền thấp 1,4 tỷ)
31/03/2022 29/04/2022
- Cổ tức cổ phiếu 5%
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu đạt 7.884 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế đạt 104 tỷ

Nhìn vào lịch sử kế hoạch kinh doanh và kết quả thực hiện được, và kết quả kinh
doanh 1Q22 kém khả quan, chúng tôi tin rằng kế hoạch kinh doanh 2022 của CTF
là tham vọng. Theo CTF, nguồn cung xe gần đây thiếu hụt làm ảnh hưởng đến
tăng trưởng doanh số. Việc sản lượng tiêu thụ tăng trưởng thấp cũng làm giảm
các khoản hỗ trợ đến từ hãng. Tuy nhiên, với nền so sánh thấp trong Q2-Q3, nhà
đầu tư có thể quan sát thêm khi giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn để đón đầu tăng
trưởng KQKD.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 7.882 tỷ đồng (+43% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 296 tỷ đồng (+78% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 6.427 tỷ đồng (-18% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng (-32% YoY).
30/03/2022 29/04/2022 Cổ tức:
- 2021: cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%
- 2022: cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

- BFC tăng trưởng KQKD mạnh trong 2021 nhờ: (1) nhu cầu NPK tăng mạnh do
giá phân đơn Urea, DAP và Kali đều tăng mạnh; (2) Thời tiết năm 2021 thuận lợi
cho sản xuất nông nghiệp giúp gia tăng nhu cầu phân bón; (3) Xu hướng giá phân
bón NPK tăng trong năm 2021 giúp biên lợi nhuận cải thiện.
- BLĐ BFC chia sẻ: năm 2022 sẽ khó khăn hơn, sản lượng tiêu thụ sẽ giảm từ
những năm tiếp theo vì: (1) chi phí bón tiếp tục tăng mạnh trong khi giá nông sản
còn thấp khiến nhu cầu bị ảnh hưởng; (2) thời tiết khô hạn và xâm nhập mặn ảnh
hưởng hoạt động trồng trọt và làm sụt giảm nhu cầu phân bón.
- Đánh giá chung: Giá bán NPK Bình Điền duy trì ở mức cao 15.260 đồng/kg
(+74% YoY). Hưởng lợi từ giá bán đầu ra tăng nhưng chi phí đầu vào tăng khá
mạnh nên biên gộp của NPK Bình Điền bị suy giảm. Dự báo sản lượng tiêu thụ
NPK Bình Điền đạt khoảng 700.000 tấn (-4,1% YoY). Hiện BFC đang giao dịch với
P/E forward cho năm 2022 ở mức 9 lần, chưa đủ hấp dẫn để đầu tư ở thời điểm
hiện tại.

PHP

BFC

28/03/2022 28/04/2022
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SCS

C4G

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 873,7 tỷ VNĐ (+21,1% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 268,4 tỷ VNĐ (+20,7% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 960 tỷ VNĐ (+9,9% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 668 tỷ VNĐ (+10,4% yoy)
Cổ tức:
- 2020: 80%
- 2019: 80%

- Dư địa tăng trưởng của ngành vận tải hàng hóa còn rất lớn, với mức tăng trưởng
dự kiến trung bình hàng năm có thể đạt trên 12% trong 5 năm tiếp theo, và ước
đạt 15% trong năm 2022 nhờ các yếu tố:
(1) Các sân bay được nâng cấp và sửa chữa kịp thời trong thời gian dịch bệnh
diễn ra, giúp nâng cao năng lực khai thác của các hãng hàng không, từ đó gia
tăng sản lượng hàng hóa qua các cảng.
(2) Tần suất chuyến bay gia tăng giúp lượng hàng hóa phục vụ tăng mạnh
(3) Đối thủ cạnh tranh tại Tân Sơn Nhất là TCS đang hoạt động 136% công suất
và không còn nhiều dư địa có thể mở rộng thêm, điều này giúp SCS có thể nhận
phần lớn lượng hàng hóa tăng thêm tại đây. Trong năm 2022, công ty có kế hoạch
nâng kho lên 350.000 tấn, đồng thời xây dựng tòa văn phòng cho thuê mới.
- Ước tính doanh thu và lợi nhuận năm 2022 lần lượt là 894 tỷ VNĐ (+11,1% yoy)
và 600,5 tỷ VNĐ (+9,4% yoy).
Trong dài hạn, với 15.000m2 đất chưa sử dụng (tương ứng với 72% công suất
tăng thêm), SCS sẽ nhanh chóng đạt được 55% thị phần tại Tân Sơn Nhất.
- BVSC đánh giá SCS là doanh nghiệp tốt, hoạt động ổn định với lợi thế cạnh
tranh bền vững, đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 10%/năm, do
đó phù hợp với nhà đầu tư dài hạn. Do khối lượng thấp, nên giá của cổ phiếu SCS
thường xuyên giao dịch ở mức cao, do đó phù hợp để mua tích sản.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.885 tỷ đồng (-10% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 61 tỷ đồng (-4% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 3.000 tỷ đồng (+59% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 300 tỷ đồng (+391% YoY)
Cổ tức và phát hành:
- 2021: Cổ tức 6% từ LNST 2020
Cổ tức 6% từ LNST 2019
- 2022: Phát hành cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1

- Nhà thầu các dự án hạ tầng giao thông, hưởng lợi trực tiếp từ gia tăng đầu tư
công. C4G là nhà thầu có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án hạ tầng giao
thông quy mô lớn và đòi hỏi kỹ thuật cao (sân bay, cao tốc, cầu cạn, hầm chui,
metro). Các dự án tham gia nổi bật như: Bến Thành Suối Tiên (Tổng giá trị hợp
đồng: 3.031 tỷ), Cải tạo nâng cấp đường bay sân bay Tân Sơn Nhất (1.351 tỷ),
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (640 tỷ), cơ sở hạ tầng cảng Lạc Huyện. Backlog
cuối năm 2020 là 4.833 tỷ, cao gấp 3,6 lần so với doanh thu xây lắp năm 2020.
- Các dự án BĐS đang triển khai: (1) Dự án đất đối ứng Cầu Hiếu Nghĩa Đàn
(BT): đã chuyển nhượng xong khu Long Sơn 2 và 4. Đang thực hiện chuyển
nhượng Long Sơn 1A; (2) Dự án khu nghỉ dưỡng cầu Cau: đang chuẩn bị thủ tục
để đầu tư dự án; (3) Dự án Hạt quản lý tuyến tranh và trung tâm TMDV ở Nghệ
An: đang hoàn thiện pháp lý và quy hoạch; (5) dự án Diễn Châu Bãi Vọt: đã triển
khai dự án
- BOT Thái Nguyên - Chợ Mới được Chính phủ quyết định mua lại với tổng kinh
phí hoàn trả là 3.097 tỷ đồng. Dòng tiền mang về có thể giúp C4G cải thiện bảng
cân đối kế toán rất nhiều. Điều này sẽ tăng tính cạnh tranh khi tham gia các dự án
xây lắp trong tương lai.
- C4G đã ký mới tổng giá trị hợp đồng 2.916 tỷ đồng trong năm 2021. Tính riêng
dự án BOT Diễn Châu - Bãi Vọt, tổng giá trị hợp đồng của C4G là 1.269 tỷ đồng.
Các dự án khác bao gồm Đường Bắc Quang - Xín Mần, Cầu Bạch Đằng 2, Cầu
Xóm Bóng, Nha Trang và Sân bay Cam Ranh.
- Đánh giá chung: C4G đã hoàn tất tăng vốn với tỷ lệ 1:1 giúp bổ sung 1.124 tỷ
đồng và được hoàn tiền từ dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới giúp tình hình tài
chính của C4G sẽ được cải thiện nhiều. Nhu cầu đầu tư đầu tư công mạnh mẽ
trong giai đoạn 2021-2025 sẽ giúp C4G được hưởng lợi. C4G có năng lực thi
công nhiều dự án khó và tình hình tài chính được cải thiện sẽ giúp tiếp tục tăng số
lượng các dự án trúng thầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc NVL xây dựng tăng
cao trong Q1/2022 có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của C4G. Đối với mảng
BĐS, KĐT Long Sơn 1 và 3 dự kiến sẽ được ghi nhận DT năm 2022. Với P/E
forward và P/B lần lượt ở mức 12,7 lần và 1,6 lần. Chúng tôi đánh giá C4G là cơ
hội mà nhà đầu tư có thể quan tâm.

05/04/2022 29/04/2022

29/03/2022 29/04/2022

6

III. Sự kiện nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ
MCK

DPG

TNA

RDP

SWC

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ

Nhận định BVSC

Kết quả kinh doanh 2021
Doanh thu: 2.545 tỷ (+20%)
LNST: 449 tỷ (+91% yoy).
LNST-MI: 342 tỷ (+75% yoy)
Kế hoạch năm 2022:
Doanh thu: 3.825 tỷ 0+50% yoy).
LNST: 442 tỷ (-2% yoy).
LNST-MI: 343 tương đương 2021.

Năm 2021, mảng kinh doanh của DPG duy tri ổn đinh so vớ năm 2020. Tuy nhiên,
biên lợi nhuận tốt hơn từ kinh doanh bất động sản (53% so với 40% của 2020)
cùng với chi phí tiết giảm không gia tăng đã giúp LNST mang về cổ đông công ty
mẹ tăng 75% yoy.
Năm 2022, tổng thể, chúng tôi cho rằng công ty có thể hoàn thành kế hoạch đề ra.
Trong đó, hoạt động xây lắp gia tăng về doanh thu nhưng lợi nhuận sẽ ở mức
khiêm tốn. Mảng bất động sản tiếp tục đóng góp chính về lợi nhuận vói khoảng 80100 căn bàn giao từ dự án Casamia và Casamia Calm Hội An. Ngoài ra, dự án
KDT Đồng Tiến nếu đẩy nhanh tiến độ có thể sẽ đóng góp 1 phần nhỏ trong lợi
nhuận 2022.
Nói về KDT Đồng Tiến, dự án có quy mô 31ha với 363 biệt thự với doanh thu
4.000 - 4.500 tỷ sẽ là đự án đóng góp chính trong 2023-2024. Dự án hoàn thành
70% tiến độ hạ tầng, và một số cảnh quan. Công ty sẽ ở bán vào nửa sau 2022.
Về cơ hội đầu tư, ngắn hạn, nhóm cổ phiếu BDS đang khó khăn trước các chính
sách về kiểm soát tính dụng, ngăn chặn đầu cơ BDS...Xét trung hạn, triển vọng
của DPG là khả quan vói i) dự án đầu tư hạn tầng ii) dự án KDT Đồng Tiến iii)
tiềm lực tài chính an toàn. Với giá hiện tại, cổ phiếu DPG giao dịch P/B 2022 là 2,2
lần. Nhà đầu tư xem xét cổ phiếu DPG nếu giá điều chỉnh giúp định giá P/B về
dưới 2 lần trong thời gian tới.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 5.447 tỷ đồng (+4% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 26 tỷ đồng (-55% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 6.103 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng
Cổ tức:
- 2021: Cổ tức bằng cổ phiếu 10%
Thưởng bằng cổ phiếu 10%
- 2022: Không có kế hoạch trả cổ tức.

- Mảng hoạt động kinh doanh chính của TNA là thương mại sắt thép (chiếm 9798% tổng doanh thu) và dịch vụ văn phòng cho thuê (chiếm 1% tổng doanh thu).
Tuy nhiên, đóng góp vào lợi nhuận của 2 mảng này tương đương nhau. Cụ thể,
trong năm 2021, mảng kinh doanh sắt thép đóng góp 22 tỷ đồng vào LN và mảng
dịch vụ văn phòng cho thuê đóng góp 23 tỷ đồng vào LN.
- Mảng thép: Đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng chi phí vận chuyển tăng cao và
tiêu thụ sắt thép bị giảm khiến LN không đạt kế hoạch. Mảng dịch vụ văn phòng
cho thuê cũng phải thực hiện gia hạn thanh toán và giảm giá cho thuê phòng.
- TNA có 4 công ty con là (1) Công nghệ phẩm Thiên Nam: bán buôn thực phẩm
(bánh kẹo, nước ép...); (2) CTCP đầu tư giáo dục Thiên Nam; (3) CTCP
Nahaviwel: sản xuất vật liệu hàn; (4) CTCP kinh doanh thương mại Sài Gòn: thực
hiện đầu tư BĐS. Cả 4 công ty con của TNA đều bị ảnh hưởng mạnh bởi các đợt
giãn cách do dịch Covid-19 khiến TNA phải trích lập dự phòng công ty con -12 tỷ
đồng trong năm 2021.
- Đánh giá chung: KQKD của TNA sẽ hồi phục trong năm 2022 khi công ty mẹ và
các công ty con không còn bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 được kiểm
soát. Tiêu thụ thép sẽ hồi phục do tăng trưởng ngành BĐS và nhu cầu đầu tư
công lớn. TNA cũng thực hiện khai thác thêm mặt hàng thép dự ứng nội địa để
chủ động về nguồn hàng, phát triển kinh doanh thép HRC nội địa và dự kiến xây
dựng gian hàng trên Alibaba để thu hút thêm khách quốc tế giúp DT tiếp tục được
cải thiện. Với mức P/E forward năm 2022 đang ở mức 5,7 lần, TNA có thể là cơ
hội mà nhà đầu tư có thể quan tâm.

04/04/2022 07/05/2022

23/03/2022 07/05/2022

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 2.711 tỷ (giảm 2% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ (tăng mạnh từ mức
nền thấp 3,2 tỷ)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu đạt 2.971 tỷ (tăng trưởng 10% yoy)
06/04/2022 07/05/2022 - LNST đạt 70,2 tỷ (tăng trưởng 86% yoy)
- Phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu 40%, giá
chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp, dự kiến dùng để
đầu tư mở rộng công suất và máy móc; tái cấu trúc
tài chính Công ty mẹ.
- Phát hành trái phiếu chuyển đổi 200 tỷ đồng, giới
hạn 5 năm.
Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu hợp nhất: 734 tỷ đồng (+47% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 184
tỷ đồng (+24% yoy)
Kế hoạch 2022:
12/04/2022 11/05/2022 - Tổng doanh thu: 917 tỷ đồng (+25% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 232 tỷ đồng (+26% yoy)

Lịch sử hoàn thành kế hoạch của RDP ở mức kém. Lợi nhuận 1Q22 của RDP
cũng ghi nhận mức lỗ 6,3 tỷ cho thấy kế hoạch cả năm 2022 ở mức khó thực hiện
được và không có nhiều ý nghĩa cho việc đầu tư.
Mặc dù việc phát hành có thể giúp cải thiện tình hình tài chính của RDP, rủi ro pha
loãng hiện hữu lớn từ phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và khả năng phát
hành trái phiếu chuyển đổi cũng như triển vọng kinh doanh kém lạc quan. Bên
cạnh đó, rủi ro thanh khoản đối với RDP cũng là một điểm nhà đầu tư cần lưu ý.

- Năm 2021, Sowatco đã có một kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu và
LNST thuộc cổ đông công ty mẹ tăng lần lượt 47% và 24% so với cùng kỳ. Doanh
thu của SWC tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, đóng góp không nhỏ từ hoạt động
kho vận, giao nhận vận tải vốn hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng sản lượng
hàng hóa tại khu vực TP. HCM và Đồng Nai. Cũng trong năm này, SWC đã hoàn
thiện đóng mới và đưa vào khai thác thêm 2 sà lan 300 TEUs, cùng với đó là việc
đầu tư nâng cấp thêm 1 cầu cảng mới và các trang thiết bị, cần cẩu tại cảng
Sowatco Long Bình, nhằm nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của công ty, qua đó
giảm áp lực quá tải cho hệ thống hạ tầng hiện hữu. Trong khi đó, biên lợi nhuận
của công ty giảm từ 31% xuống 26% do phát sinh các chi phí liên quan trong thời
kỳ dịch bệnh diễn biến phức tạp.
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- Trong năm 2022, khi nền kinh tế dần hồi phục trở lại, nhu cầu tiêu dùng tăng lên
sẽ góp phần đẩy mạnh sản lượng hàng hóa thông qua các cảng khu vực TP. HCM
và Đồng Nai. BVSC kỳ vọng hoạt động vận chuyển hàng hóa thủy nội địa của
SWC cũng sẽ hưởng lợi từ đà tăng trưởng này. Bên cạnh đó, làn sóng FDI đang
trở lại mạnh mẽ sau khi Việt Nam mở cửa trở lại, cùng với đó là nhu cầu mở rộng
sản xuất của các doanh nghiệp sẽ thúc đẩy tăng trưởng sản lượng hàng hóa trong
khu vực. Các thủ phủ công nghiệp như TP. HCM và Đồng Nai sẽ trở thành điểm
nóng thu hút nhà đầu tư, kéo theo tiềm năng tăng trưởng của các hoạt động vận
chuyển, kho bãi, hậu cần của công ty.
KQKD 2021:
- Doanh thu thuần: 5.597,6 tỷ đồng (+164,3% yoy)
- LNST: 450,5 tỷ đồng (+50,2% yoy)
Kế hoạch KQKD 2022:
- Doanh thu thuần: 8.500 tỷ đồng (+51,9% yoy)
- LNST: 900 tỷ đồng (+57,4% yoy)

CRE

06/04/2022 12/05/2022

STG

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu hợp nhất: 2.886 tỷ đồng (+42% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 232
tỷ đồng (+118% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Tổng doanh thu: 3.488 tỷ đồng (+21% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 359 tỷ đồng (+46% yoy)
- Cổ tức: dự kiến 10% tiền mặt
Khác:
Sotrans có kế hoạch sát nhập Công ty TNHH Một
12/04/2022 12/05/2022 Thành viên Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans (SII)

Trong năm 2021, bên cạnh hoạt động môi giới cho hơn 100 dự án trải dài cả
nước, CenLand đã đẩy mạnh ký kết và hợp tác đầu tư vào các dự án mới như: dự
án Louis City Hoàng Mai của CTCP ĐTPT đô thị Hoàng Mai; Dự án Hinode Royal
Park của Tổng CTCP Thương mại và Xây dựng (Vietracimex); Dự án C-Sky View
của chủ đầu tư C-Holdings; Dự án Trinity Tower của chủ đầu tư Hợp tác xã Thành
Công, Dự án khu khách sạn và dịch vụ ven biển phía Đông Nam đảo Tuần Châu
của chủ đầu tư Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh….
Ngay từ 01/2021 Công ty đã hoàn thành việc niêm yết bổ sung 15.999.908 cổ
phiếu và tăng vốn điều lệ lên gần 960 tỷ trên cơ sở kết quả phát hành cổ phiếu để
tăng vốn điều lệ từ nguồn VCSH. Đồng thời, Công ty cũng đã hoàn thành chào
bán 91.199.810 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:95 và
phát hành 4.799.990 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
(ESOP), qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên gần 2.016 tỷ đồng.
Nền tảng Cenhomes.vn tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy hoạt
động bán hàng. Các hoạt động bán hàng online cũng tiếp tục được đẩy mạnh hơn
trong giai đoạn giãn cách xã hội. Kết thúc 2021, CRE phân phối tổng cộng 118 dự
án, trong đó có 36 dự án phân phối độc quyền. Năm 2021 là năm ghi nhận hoạt
động đầu tư thứ cấp sôi động nhất và lớn nhất từ trước đến nay với tổng mức đầu
tư của các dự án lên đến hơn 5.000 tỷ đồng với hơn 677 sản phẩm bao gồm các
căn hộ tại dự án Louis City Hoàng Mai; dự án Bình Minh Garden; dự án Trinity
Tower, dự án Hinode Royal Park, Dự án Casamia Hội an, Dự án C-Sky View đã
tiêu thụ gần hết. Ngoài ra Công ty cũng hợp tác với Cen Invest đầu tư 442,7 tỷ
đồng vào dự án khu nhà ở tại Yên Phong Bắc Ninh.
Kế hoạch 2022 của CRE dựa trên sự kỳ vọng 2022 là một năm phục hồi của toàn
ngành BĐS với những chính sách quy hoạch đất xây dự án và CSHT của Chính
phủ, lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp kích thích người dân mua nhà. Tuy
nhiên, thị trường BĐS đang đứng trước những thách thức và diễn biến khó lường
khi mà Chính phủ có các chính sách thắt chặt tín dụng, siết chặt trái phiếu BĐS và
tình trạng nhiều chủ đầu tư vướng vào các vấn đề pháp lý nghiêm trọng.
CRE đang giao dịch với mức PE, PB trailing lần lượt là 13,6x và 1,9x. Với triển
vọng tươi sáng; đang trong giai đoạn tăng tốc của CRE; cơ hội tham gia đầu tư
các dự án quy mô lớn nhờ nguồn vốn tăng thêm và tham vọng đạt doanh thu
2022, 2023 lần lượt là 10.000 tỷ đồng và 20.000 tỷ đồng; CRE là một cổ phiếu
đáng được nhà đầu tư quan tâm.
- Năm 2021, STG ghi nhận doanh thu kỷ lục 2.886 tỷ đồng với mức tăng trưởng
42% so với năm 2020. HĐKD cốt lõi mảng logistics, kho vận của STG hưởng lợi
từ nhu cầu vận chuyển trong nước cũng như xu hướng tăng trưởng sản lượng
của hàng hóa trong khu vực TP. HCM và Đồng Nai. Tuy nhiên, do chi phí dịch vụ
mua ngoài tăng đáng kể nên biên lợi nhuận giảm từ 21% xuống còn 17%. Trong
khi đó, LNST thuộc CĐ công ty mẹ tăng mạnh 118%, đạt 232 tỷ đồng nhờ vào việc
công ty không còn ghi nhận lỗ từ thanh lý khoản đầu tư, chi phí BH và chi phí
QLDN được tiết giảm đáng kể, cũng như việc cảng Đồng Nai hoạt động có hiệu
quả đã đóng góp vào lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết. Cũng trong năm
2021, công ty đã đầu tư nâng cấp các trang thiết bị cho các công ty con nhằm mở
rộng HĐKD, đón đầu xu hướng tăng trưởng chung của ngành.
Trong năm 2022, cũng như SWC, khi nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi, các
DN mở rộng KDSX, BVSC kỳ vọng hoạt động của công ty sẽ tiếp tục hưởng lợi
nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của sản lượng hàng hóa nội địa lẫn xuất nhập
khẩu. Bên cạnh đó, việc STG tập trung phát triển mảng kho và tìm kiếm các cơ hội
đầu tư mới trong các khu vực có tiềm năng như BR-VT, Long An... là một bước đi
tắt đón đầu xu thế hiệu quả. Hiện tại, TP. HCM có nhiều KCN đang hết quỹ đất
cho thuê. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển tại các KCN vệ tinh như Bình Dương,
Long An, Đồng Nai. Việc dòng vốn FDI tăng trưởng mạnh mẽ trở lại khi Việt Nam
mở cửa tạo điều kiện cho các nhóm BĐS công nghiệp gồm: nhà xưởng, kho bãi,
hậu cần đều có tiềm năng tăng trưởng cao trong năm nay, và BVSC tin rằng STG
sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh mà công ty đã đề ra.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông
tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như
một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được thay đổi mà không cần
báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề
cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo
phân tích này.
Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều trái luật.
Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtien.dung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Hàng không, Tài chính

Ngân hàng, Tiện ích công cộng

Phân tích kỹ thuật

dolongkhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Trương Sỹ Phú

Hoàng Thị Minh Huyền

VLXD, BĐS, Cao su tự nhiên

Hàng tiêu dùng, CNTT

Chuyên viên vĩ mô

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

hoangthiminhhuyen@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Ngô Trí Vinh

Lê Hoàng Phương

Nông nghiệp, Tiện ích công cộng

Bán lẻ, Dệt may, Chứng khoán

Chiến lược thị trường

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng

Trần Đăng Mạnh

Hoàng Bảo Ngọc

Thép, Phân bón, Dầu khí

Công nghiệp, Vật liệu cơ bản, Ngân hàng

Chiến lược thị trường

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn

hoangbaongoc@baoviet.com.vn

Trần Tuấn Dương

Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm

Tiện ích công cộng, Cao su tự nhiên, VLXD

Cảng, Vận tải biển

trantuanduong@baoviet.com.vn

nguyenhuynhbaotram@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888
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