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Thông tin cổ phiếu 

Giá hiện tại (31/08):                    15.700 vnđ 

Giá thấp nhất trong 52 tuần        14.900 vnđ 

Giá cao nhất trong 52 tuần         22.500 vnđ 

KLGD BQ 30 phiên gần nhất         7.415 CP 

Cổ phiếu lưu hành                31.433.022 CP 

Vốn điều lệ                           274,09 tỷ đồng 

Vốn hóa thị trường              493,50 tỷ đồng 

(31/08/2012)          

 
 

 
 

 

 

 
BÁO CÁO VỀ BUỔI GẶP GỠ CTCP PHÁT TRIỂN 
NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

Ngày 24/08/2012, chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện công bố thông tin 

tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HOSE: 

HDC). Dưới đây là tóm tắt nội dung thảo luận. 
 
 
 
 
 

Nội dung trao đổi 

 Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 

 Tiến độ triển khai các dự án 

 Kế hoạch kinh doanh sắp tới và triển vọng doanh thu – lợi nhuận 

2012 

 

 Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012  

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh (báo cáo hợp nhất đã soát 

xét) 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu Q2.2012 Q2.2011 
Thay 
đổi 

6T2012 6T2011 
Thay 
đổi 

Doanh thu 
thuần 

55.857  92.274  -39% 112.452  195.036  -42% 

Giá vốn hàng 
bán 

31.261  59.195  -47%   71.694  132.010  -46% 

LN gộp 24.596  33.079  -26%  40.758  63.026  -61% 

CP lãi vay  3.129  2.568  22% 5.406 4.217  28% 

LNTT 14.978  14.005  7% 23.435  50.313  -53% 

LNST 10.832  15.410  -30% 17.568  45.047  -61% 

 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 

của công ty đạt hơn 112 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 

trước và mới chỉ hoàn thành được 27% kế hoạch 

- Doanh thu của công ty 6 tháng đầu năm 2012 giảm mạnh so với 

cùng kỳ năm trước do chịu ảnh hưởng suy thoái chung của thị 

trường bất động sản cả nước. Cụ thể, tổng doanh thu thuần về 

bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2012 của công ty 

chỉ đạt 112,45 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ 2011. Với kết 

quả kinh doanh này, doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty mới 

chỉ hoàn thành được 27% kế hoạch cả năm 2012. 

    Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu 

      Ngành : Xây dựng – Bất động sản                    Cập nhật ngày : 31/08/2012
                         
 

Màu trắng, size 15, Bold 

Size 18 , Bold, Màu xanh 

dương đậm 

Diễn biến giá cổ phiếu HDC 

Cơ cấu cổ đông tính đến 06/06/2012 
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Cơ cấu doanh thu của công ty 

 
Tỷ suất lợi nhuận gộp các mảng kinh 

doanh của công ty 

 
So sánh tỷ trọng CP lãi vay/CP hoạt 
động của các công ty trên địa bàn 

 
 
 

- Doanh thu ghi nhận 6 tháng đầu năm chủ yếu đến từ việc bán 

một số căn hộ chung cư Lô B – 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đất nền 

tại khu dân cư Phú Mỹ. Ngoài ra, một phần doanh thu đáng kể 

của công ty đến từ cung cấp vật liệu xây dựng, bê tông. 

- Doanh thu thuần từ Kinh doanh bất động sản 6 tháng đầu năm 

đạt 62,7 tỷ đồng, chiếm 56% tổng doanh thu toàn công ty. So với 

cùng kỳ năm trước, doanh thu từ Kinh doanh bất động sản giảm 

92%. Doanh thu từ Cung cấp vật liệu xây dựng, bê tông 6 tháng 

đầu năm đạt 29,25 tỷ đồng, chiếm 26% tổng doanh thu. So với 

cùng kỳ năm trước, doanh thu từ Cung cấp vật liệu xây dựng, bê 

tông giảm 32%. Nguồn thu của công ty còn đến từ các hoạt động 

như Cung cấp dịch vụ (du lịch, quản lý chung cư), Thi công xây 

dựng. Tuy nhiên, tỷ trọng từ 2 nguồn thu này không đáng kể.  

- Kể từ năm 2012, công ty có định hướng chuyển lĩnh vực thi công 

xây dựng sang cho các công ty con, công ty liên kết. Dự kiến 

doanh thu từ lĩnh vực này sẽ giảm dần kể từ năm 2012. Có thể 

từ năm 2013 trở đi, doanh thu từ thi công xây dựng sẽ không còn 

trong cơ cấu doanh thu của công ty mà sẽ được phản ánh vào 

kết quả kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết. 

 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2012 đạt 36%, cao hơn so 

với cùng kỳ 

- Tỷ suất lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm đạt 36%, cao hơn so với 

tỷ suất lợi nhuận khoảng 32% của cùng kỳ 2011. Nguyên nhân 

chính là do tốc độ giảm của giá vốn hàng bán cao hơn so với tốc 

độ giảm doanh thu. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu 6 

tháng đầu năm 2012 là 64% so với 68% của cùng kỳ năm trước. 

- Tỷ suất lợi nhuận gộp trong hoạt động kinh doanh bất động sản 6 

tháng đầu năm đạt 55%, cao hơn so với tỷ suất lợi nhuận gộp 

46% của cùng kỳ năm trước.  

 

Chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm tăng 28% so với cùng kỳ 

- Chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm của công ty là gần 5,4 tỷ đồng, 

tăng 28% so với cùng kỳ 2011. Chi phí lãi vay chiếm 26% tổng 

chi phí hoạt động kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm, 

cao hơn so với mức 21% của cùng kỳ 2011. So với các doanh 

nghiệp cùng ngành đang hoạt động trên địa bàn thì tỷ trọng nợ 

vay của công ty khá cao. Điều này cho thấy lãi vay là nhân tố góp 

phần ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. 
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Chi phí hoạt động của công ty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lợi nhuận trước thuế của công ty 6 tháng đầu năm đạt khoảng 23,4 

tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2012 của công ty đạt hơn 

23,4 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước và mới chỉ 

hoàn thành 24% kế hoạch lợi nhuận 2012. 

- Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của công ty giảm mạnh so với cùng 

kỳ chủ yếu do doanh thu kinh doanh bất động sản đạt được rất 

thấp (do cầu của thị trường sụt giảm) và chi phí tăng mạnh (chi 

phí lãi vay tăng 28%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34%, chi 

phí khác tăng 368%). 

 

Một số chỉ tiêu tài sản – nguồn vốn 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu 1/1/2012 30/06/2012 
Thay đổi 
tuyệt đối 

Thay 
đổi % 

Tài sản ngắn hạn 1.085.601  1.086.898  1.297  0,1% 

Tiền và các khoản 
tương đương tiền 

47.765  7.533  -40.232 -84,2% 

Phải thu KH ngắn hạn 116.306  110.072  -6.234 -5,4% 

Hàng tồn kho 834.382  911.605  77.223  9,3% 

Tổng cộng tài sản 1.254.701  1.259.432  4.731  0,4% 

Vay NH ngắn hạn 227.020  239.269  12.249 5,4% 

Vay dài hạn 187.957  213.885 25.928  13,8% 

 

Tổng tài sản tính đến 30/6/2012 đạt gần 1.259 tỷ đồng, tăng 0,4% so 

với đầu năm 

- Giá trị tiền và các khoản tương đương tiền tính đến 30/6/2012 

của công ty chỉ còn hơn 7,5 tỷ đồng, giảm tới hơn 40 tỷ đồng 

(tương đương mức giảm 84,2%) so với đầu năm. Cụ thể, giá trị 

các khoản tiền gửi ngân hàng của công ty giảm gần 13,9 tỷ đồng 

so với đầu năm. Các khoản tương đương tiền không ghi nhận 

giá trị nào tính đến 30/6/2012. Tỷ suất thanh toán tiền mặt của 

công ty hiện đang ở mức thấp, khoảng 0,03. Việc giảm giá trị tiền 

mặt xuống sẽ phần nào gây sức ép lên các khoản phải trả ngắn 

hạn và buộc công ty phải gia tăng vay nợ để bổ sung vốn lưu 

động.  

- Giá trị các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn tính đến 

30/6/2012 là 110,07 tỷ đồng, giảm hơn 6,2 tỷ đồng (tương đương 
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Danh mục hàng tồn kho có giá trị lớn 
của công ty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mức giảm 5,4%) so với đầu năm. Các khoản phải thu khách 

hàng của công ty chiếm khoảng 60% tổng giá trị các khoản phải 

thu ngắn hạn của công ty. Trong danh sách, các khoản phải thu 

tại dự án lô B – 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa có giá trị lớn nhất 

(khoảng hơn 44 tỷ đồng), Khu dân cư Phú Mỹ (16,68 tỷ đồng), 

Các công trình nhận thầu xây lắp (11,45 tỷ đồng)… 

- Hàng tồn kho của công ty tính đến 30/6/2012 là 911,6 tỷ đồng, 

tăng thêm 77,2 tỷ đồng (tương đương mức tăng 9,3%) so với 

đầu năm. Trong cơ cấu hàng tồn kho, chi phí sản xuất – kinh 

doanh dở dang có giá trị lớn nhất, khoảng 738,5 tỷ đồng, chiếm 

81% giá trị hàng tồn kho của công ty. Một số dự án có tồn kho 

tăng mạnh như Chung cư 199 khu Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tăng 

thêm 24,8 tỷ đồng so với đầu năm), Siêu thị, chung cư ĐTM Phú 

Mỹ (tăng thêm 13,1 tỷ đồng so với đầu năm). Một số dự án hoàn 

thành đang có tồn kho lớn gồm Khu Hải đăng P12 (55,8 tỷ đồng), 

Khu Chí Linh P11 (29,6 tỷ đồng), Khu tiểu thủ công nghiệp P12 

(26,81 tỷ đồng)…Hầu hết giá trị tồn kho tại các dự án này không 

thay đổi so với đầu năm. Điều này cho thấy việc tiêu thụ các sản 

phẩm hàng hóa bất động sản của công ty đang gặp nhiều khó 

khăn.  

- Tỷ trọng hàng tồn kho chiếm 72% tổng tài sản, cao hơn so với 

mức 69% của quý 1/2012 và 62% của quý 2/2011. Tồn kho 

chiếm tỷ trọng lớn đang ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tài 

sản của công ty. Tồn kho lớn sẽ làm tăng chí phí hoạt động và 

làm chậm tốc độ quay vòng vốn của doanh nghiệp. 

- Tổng các khoản vay ngân hàng ngắn hạn tính đến 30/6/2012 

là 239,27 tỷ đồng, tăng thêm 12,25 tỷ đồng (tương đương mức 

tăng 5,4%) so với đầu năm. Một số ngân hàng có hạn mức tín 

dụng cho vay lớn của công ty là Vietcombank – chi nhánh Vũng 

Tàu (79,8 tỷ đồng), ngân hàng liên doanh Việt Nga – chi nhánh 

Vũng Tàu (62,7 tỷ đồng), BIDV tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (34,3 tỷ 

đồng). Lãi suất hiện nay của các ngân hàng áp dụng cho công ty 

là 15%/năm. Hình thức đảm bảo tiền vay là tài sản và quyền sử 

dụng đất của các dự án. 

- Tổng các khoản vay dài hạn của công ty tính đến ngày 

30/6/2012 là 162,38 tỷ đồng, giảm 2,37 tỷ đồng (tương đương 

mức giảm 1,4%) so với đầu năm. Trong đó, vay ngân hàng dài 

hạn là 162,38 tỷ đồng và trái phiếu phát hành là 51,5 tỷ đồng. 

- Như vậy, tính chung các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của 
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ROA, ROE của các doanh nghiệp 
BĐS tính đến quý 2/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

công ty đến 30/6/2012 là 453,15 tỷ đồng, tăng thêm 38,18 tỷ 

đồng (tương đương mức tăng 19%) so với đầu năm. Nợ vay tăng 

mạnh là nguyên nhân khiến chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm tăng 

28% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Đánh giá một số chỉ tiêu hoạt động của công ty 

- Thời gian của các khoản phải thu khách hàng trong quý 2/2012 

bình quân là 4 tháng trong khi thời gian phải trả nhà cung cấp 

trong quý 2/2012 bình quân là 3 tháng. Như vậy công ty đang 

phải chịu áp lực thanh toán cho nhà cung cấp. Việc thu tiền chậm 

sẽ khiến nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp tăng lên qua đó 

gây áp lực tạm thời lên việc vay nợ của công ty. 

- Thời gian xử lý hàng tồn kho của công ty trong quý 2/2012 là 47 

tháng, cao hơn so với thời gian 39 tháng của quý 1/2012. Tồn 

kho bất động sản lớn và thời gian xử lý kéo dài sẽ là nhân tố 

quan trọng ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động của 

công ty. 

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) trượt đến quý 2/2012 

của công ty đạt 4,2%, thấp hơn so với mức 4,6% của quý 1/2012 

và mức 6,6% của năm 2011. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở 

hữu (ROE) trượt đến quý 2/2012 của công ty là 9,8%, thấp hơn 

so với mức 10,3% của quý 1/2012 và mức 14,8% của năm 2011. 

Điều này là minh chứng cho thấy hiệu quả hoạt động của công ty 

đang có xu hướng kém đi.  

- So với các doanh nghiệp trong ngành, ROA và ROE của công ty 

chỉ ở mức trung bình khá. 

 

 Tiến độ triển khai các dự án của công ty 

Quỹ đất của công ty 

- Theo tính toán, tổng quỹ đất tính đến nay của công ty ở khoảng 

467ha tương đương với 16 dự án đã, đang và sẽ triển khai. 

Tổng quỹ đất sạch của công ty tính đến quý 2/2012 là 83,7ha. Vị 

trí chủ yếu của các dự án thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

 

Các dự án dự kiến ghi nhận doanh thu trong 6 tháng cuối năm 

1. Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng Phú Mỹ: 

Thông tin dự án: 
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Phối cảnh Siêu thị kết hợp chung cư 
18 tầng Phú Mỹ 

 
 

 
 

Phối cảnh chung cư lô B - NKKN 

 

 

 

Khu dân cư đợt đầu đô thị Phú Mỹ 

 

 Tên dự án: Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng Phú Mỹ 

 Diện tích đất: 4000m2 

  Diện tích xây dựng: 2.609m2 

 Tầng cao: 18 tầng, 01 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật 

 Chiều cao công trình: 66m. 

 Diện tích sân vườn, bãi đậu xe, đường đi bộ: 1.391m2 

 Tổng diện tích sàn: 43.647,2 m2 

 Tổng số căn hộ: 352 căn 

 Tổng mức đầu tư: Khoảng 206 tỷ đồng (không tính 5.000m2 làm 

Siêu thị) 

Cập nhật: 

Dự án về cơ bản đã hoàn thành và đang chào bán căn hộ cho khách 

hàng. Diện tích tối thiểu của căn hộ là 56,8m2 và tối đa là 83,23m2. Giá 

bán căn hộ giao động trong khoảng 8,5 – 9,6 triệu đồng/m2. Hiện tại, 

công ty đang kết hợp với ngân hàng Vietcombank và BIDV hỗ trợ lãi 

suất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua nhà. 

 

2. Chung cư lô B – Nam Kỳ Khởi Nghĩa: 

Thông tin dự án: 

 Diện tích đất dự án: 4.038,3m2 

 Diện tích xây dựng: 3.098 m2 

 Diện tích sân, đường đi bộ 940m2 

 Tổng diện tích sàn: 55.819 m2 

 Tổng số căn hộ: 510 căn 

 Tổng mức đầu tư: 314 tỷ đồng 

Cập nhật: 

Tính đến tháng 8/2012, dự án đã hoàn thành. Công ty đang tiến hành 

chào bán các căn hộ còn lại (khoảng 40 căn) và bàn giao nhà cho 

khách hàng. Giá bán bình quân căn hộ trong khoảng 12 triệu đồng/m2 

(chưa bao gồm 2% phí bảo trì chung cư). 

 

3. Khu dân cư đợt đầu đô thị Phú Mỹ 

Thông tin dự án: 

 Tổng diện tích đất: 21,45ha 

 Diện tích bán được: 12,37ha 

 Tổng mức đầu tư : 104,6 tỷ đồng (hệ thống hạ tầng kỹ thuật) 
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Quy hoạch chi tiết khu Ngọc Tước 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quy mô:104 căn nhà biệt thư, 416 căn nhà liên kế và  12 nền xây 

dựng chung cư 

Cập nhật: 

Hiện công ty còn lại gần 5ha và đang tiến hành chào bán. Giá vốn bình 

quân của dự án khoảng 1 triệu đồng/m2. Giá bán bình quân từ 5,5 triệu 

đồng/m2 đến 9,5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm chi phí phần xây thô). 

Để hỗ trợ khách hàng, kể từ ngày 1/6/2012, công ty giảm 10% cho 10 

khách hàng đầu tiên mua đất nền tại dự án.  

 

4. Khu biệt thự đồi Ngọc Tước 2 

Tính đến tháng 8/2012, dự án đã hoàn thành các nghĩa vụ với nhà 

nước. Công ty đang tiến hành giải phóng mặt bằng và chuẩn bị chào 

bán. Kế hoạch chào bán được chia làm 3 đợt. Đợt 1 công ty dự kiến 

chào bán khoảng 50 căn trên tổng số 150 căn biệt thự, nhà liền kề. Giá 

bán bình quân khoảng 20 triệu đồng/m2. Công ty dự kiến sẽ ghi nhận 

doanh thu tương đương khoảng 40% giá trị căn hộ trong 6 tháng cuối 

năm (chia theo tiến độ nộp tiền của khách hàng). Như vậy, ước tính 

doanh thu 6 tháng cuối năm từ việc bán 50 căn biệt thự sẽ đạt khoảng 

140 tỷ đồng. 

 

Cập nhật một số dự án đang và sẽ triển khai trong thời gian tới. 

Dự án 
% Sở 
hữu 

Khởi 
công 

Hoàn 
thành 

Tình trạng và tiến 
độ dự án 

Dự án đang thực hiện 

Chung cư Đồi 2, 
Phường 10 

100 2012 2013 
Đất sạch, chờ thời 
điểm thích hợp tiến 
hành khởi công 

Chung cư NKKN Lô A 100 2010 2012 
Đất sạch, đang đổ 
sàn tầng 3 

Khu nhà ở Tây đường 
3/2 

72 2011 2013 

Đang tiến hành thi 
công hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật phần 
đất sạch của công ty 
(~ 3,4ha) 

Dự án đang triển khai chuẩn bị đầu tư 

Hodeco Sea Village 73 2012 - 

Phần đất sạch của 
công ty 3ha, đang 
làm việc với Công ty 
Stoa, thiết kế dự án 
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Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

 

Chung cư đường Thi 
Sách 

60 2012 2014 
Đất sạch, đang 
hoàn thiện các thủ 
tục đầu tư 

Khu nhà ở Gò Sao, 
Quận 12, TP.HCM  

65 - - 
Đất sạch, đang 
hoàn thiện các thủ 
tục đầu tư 

Chung cư đường 
Bình Giã 

100 - - 

Đất mua đấu giá, 
chưa nộp tiền sử 
dụng đất, đang hoàn 
thiện các thủ tục để 
đầu tư 

6,3ha đất Phú Mỹ 
   

Đất sạch, đã phê 
duyệt 1/500 

Dự án Vp-KS số 2 - 
TCĐ 

100 2013 
 

Đất sạch, đang 
hoàn thiện các thủ 
tục để đầu tư 

Quỹ đất  

Hải Đăng Phường 12 100 2011 2016 
Đã đền bù được 
~20ha 

Phước Thắng 100 2011 - 
Đã đền bù được 
khoảng 5ha 

Vũng Tàu 
Wonderland 

100 - - Chưa  

Nguồn: thông tin do đại diện công ty cung cấp 

 

 Triển vọng doanh thu – lợi nhuận 2012 

- Dự kiến, nguồn thu chủ yếu cho 6 tháng cuối năm 2012 đến từ 

dự án Khu biệt thự đồi Ngọc Tước 2 (khoảng 50 căn), Khu dân 

cư đợt đầu đô thị Phú Mỹ (khoảng 5ha), Chung cư lô B – NKKN 

(khoảng 40 căn), Siêu thị chung cư 18 tầng Phú Mỹ. Theo công 

ty, doanh thu dự kiến 6 tháng cuối năm sẽ đạt khoảng 300 tỷ 

đồng. Như vậy, dự kiến doanh thu thực hiện năm 2012 sẽ hoàn 

thành khoảng 98% kế hoạch năm 2012.  
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 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

 Nhận định chung 

- CTCP phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco) là doanh 

nghiệp có uy tín và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động 

sản ở địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

- Công ty có lợi thế về quỹ đất sạch lớn với chi phí đền bù thấp. 

Điều này sẽ giúp công ty chủ động hơn trong kế hoạch bán hàng. 

Cụ thể, công ty có thể giảm giá bán hay tăng chiết khấu cũng 

như cung cấp các dịch vụ ưu đãi cho khách hàng để kích cầu thị 

trường. 

- Nhờ hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản (thành lập 

từ năm 1990) nên công ty có nhiều kinh nghiệm để duy trì hoạt 

động kinh doanh ổn định và an toàn trong bối cảnh thị trường bất 

động sản cả nước nói chung và địa phương nói riêng gặp nhiều 

khó khăn. 

- Khó khăn chủ yếu hiện nay của công ty cũng mang tính đặc 

trưng chung của hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đó là 

tồn kho bất động sản lớn và khó tiêu thụ. Ngoài ra, công ty cũng 

đang chịu áp lực về chi phí lãi vay cũng như áp lực về nhu cầu 

vốn ngắn hạn để thanh toán cho nhà cung cấp. 

- Theo công ty, doanh thu dự kiến 6 tháng cuối năm đạt khoảng 

300 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, do tình 

hình thị trường bất động sản cuối năm 2012 vẫn chưa khởi sắc 

nên doanh thu dự kiến sẽ chỉ ở khoảng 200 tỷ đồng. Doanh thu 

chủ yếu sẽ đến từ việc bán các các căn biệt thự tại đồi Ngọc 

Tước 2 (khoảng 100 tỷ đồng), căn hộ lô B – Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

(gần 30 tỷ đồng), đất nền tại Phú Mỹ (khoảng 70 tỷ đồng). Dự 

báo lợi nhuận dự kiến của công ty chỉ hoàn thành được khoảng 

75% kế hoạch năm (tương đương khoảng 54 tỷ đồng lợi nhuận 

trước thuế) do giá vốn hàng bán và một số hạng mục chi phí 

tiếp tục tăng mạnh (chi phí lãi vay, chi phí bán hàng).  

- EPS dự phóng đến cuối năm của công ty đạt 2.006 đồng/cổ 

phiếu. Với mức giá đóng cửa tại phiên giao dịch ngày 31/08/2012 

là 15.700 đồng/CP, P/E cuối năm của công ty sẽ ở mức 7,82. So 

với mặt bằng chung của toàn thị trường thì mức P/E khoảng 7,8 

trong cuối năm là khá cao.  

- Tóm lại, dựa trên những đánh giá tổng hợp thì đây là công ty có 

triển vọng tăng trưởng tốt. Phân khúc hoạt động chủ yếu của 

công ty là bất động sản đất nền và chung cư. Đây là phân khúc 

đáp ứng được nhu cầu ở thiết yếu của người dân nên phần nào 
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Cao su Đồng Phú  
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không bị ảnh hưởng nhiều như phân khúc căn hộ cao cấp hay 

trung tâm thương mại. Nếu tình hình kinh tế trong thời gian tới 

diễn biến tích cực và thị trường bất động sản ấm trở lại thì công 

ty sẽ có khả năng đón đầu tốt kéo theo doanh thu bán hàng tăng 

trưởng mạnh. Tuy nhiên theo dự đoán thì từ đây đến cuối năm 

2012, thị trường bất động sản cả nước hầu như không cho thấy 

tín hiệu hồi phục. Do đó khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo 

dõi mã cổ phiếu này. 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm  

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin cậy. có 
sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích 
FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc 
vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  

Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích. CTCP Chứng khoán FPT nắm giữ … cổ phiếu của doanh nghiệp này. Chuyên viên phân tích 
thực hiện báo cáo không nắm giữ cổ phiếu nào của doanh nghiệp này. 

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại 
https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức. 
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