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Tóm tắt quan điểm 

CII là doanh nghiệp tư nhân đầu ngành trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng. Giá cổ phiếu đang tích 

lũy khối lượng lớn trong biên độ rộng 16,500-18,500đ trong bối cảnh Chính phủ đang mạnh tay thúc đẩy 

các dự án đầu tư công khắp cả nước. Đồng thời, CII cũng sở hữu các “tài sản chìm” có giá trị rất cao, đó 

chính là các khu bất động sản ở vị trí vàng (khu Thủ Thiêm và 152 Điện Biên Phủ). Ngoài ra, việc đã thâu 

tóm thành công NBB tại vùng giá thấp (P/B~0.6-0.8 từ năm 2017- nay so với mức 1.4 của doanh nghiệp 

cùng ngành) cũng là một tài sản tạo ra giá trị gia tăng đáng kể cho NĐT CII mua vào trong vùng giá này. 

Khi ước tính sơ bộ các BĐS chúng tôi có thông tin thì phần giá trị gia tăng (~3,300 tỷ) đã xấp xỉ mức giá 

trị sổ sách của công ty mẹ (~3,100 tỷ). Do đó, chúng tôi kỳ vọng mức giá trị hợp lý của CII vào khoảng 

27,000 đồng/cp, tức cao hơn 55% so với giá cổ phiếu đang giao dịch. 

Tóm tắt về hoạt động kinh doanh của DN 

CII hoạt động trên 3 lĩnh vực chính: đầu tư xây dựng hạ tầng, bất động sản và cấp nước. CII xuất phát từ 

mảng đầu tư và xây dựng hạ tầng cầu đường. DN thực hiện các dự án BT và BOT để đối lấy quyền thu 

phí trên các dự án đó hoặc đổi lấy đất quy hoạch (khu Thủ Thiêm là ví dụ điển hình). Do đặc thù của DN 

hoạt động trong lĩnh vực BOT bị Luật định mức ROE dự án (không vượt quá 10.6% với dự án chỉ định 

thầu và 15.2% với dự án phải tham gia đấu thầu) nên DN trong lĩnh vực này phải tái đầu tư tiền phí thu 

được từ quyền khai thác các trạm thu phí. Cách làm phổ biến nhất là tiếp tục đòn bẩy tiếp để đầu tư sang 

lĩnh vực khác sử dụng nguồn tiền đều đặn này để gia tăng quy mô và lợi nhuận cho chủ sở hữu. Tại CII, 

DN đã rất thông minh khi chọn mảng cấp nước và bất động sản. Mảng cấp nước tuy có ROE không quá 

cao (~ ROE làm BOT nhưng giúp DN xóa bỏ giới hạn về thời gian khai thác dự án BOT) và lại là ngành 

có dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng lợi nhuận cao trong tương lai (giá nước tăng do thiếu hụt nguồn 

cung). Riêng mảng bất động sản sẽ tận dụng được lợi thế hiểu biết về quy hoạch (thành tố quan trọng 

trong các yếu tố khiến giá bất động sản tăng). Tái đầu tư vào lĩnh vực bất động sản sẽ giúp CII có tiềm 

năng gia tăng suất sinh lời cho chủ sở hữu vì ROE ngành 15-20% trong những năm phát triển tốt của thị 

trường.  

Tích lũy với khối lượng lớn trong vùng giá 16,500-18,500 trước thềm 2021, năm thu hoạch dự án BĐS 

 
 

 

Báo cáo công ty 
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 

TPHCM (CII) 
 

 Ngành: Xây dựng hạ tầng & BĐS 

Ngày báo cáo: 30/11/2020 
 

Giá mục tiêu: 27,000 đ/cp 

Giá hiện tại: 17,400 đ/cp 
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Doanh nghiệp xây dựng hạ tầng tư nhân lớn nhất miền Nam 

CII là doanh nghiệp đầu ngành thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án hạ 

tầng (cầu, đường) tại HCM và các tỉnh lân cận.  

CII từng là đơn vị trực thuộc (SPV) chính quyền TPHCM nhưng đã chuyển đổi thành mô hình 

nhà thầu và nhà khai thác tài sản tư nhân nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân vào các dự án cơ sở 

hạ tầng địa phương.  

Lĩnh vực kinh doanh cốt lỗi ban đầu của CII và hiện vẫn là nền móng tạo nên tên tuổi CII là mảng 

xây dựng và kỹ thuật hạ tầng cầu đường. Chúng tôi đánh giá cao triển vọng ngành này tại miền 

Nam Việt Nam khi nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của HCM và các tỉnh lân cận là vô cùng lớn 

(hạ tầng miền Nam đi chậm hơn so với miền Bắc). Trong bối cảnh phải đẩy nhanh đầu tư công 

kích cầu kinh tế tăng trưởng như hiện tại, CII sẽ là doanh nghiệp được hưởng lợi. 

Hiện tại, mảng thu phí giao thông đang được Công ty con: CTCP Đầu tư Cầu Đường CII (Mã: 

LGC) thực hiện và hạch toán. CII hiện đang nắm 55% vốn tại công ty này. 

 

Niêm yết sàn HSX P/B: 2.88 

VHTT: 12,689 tỷ đồng P/E: 37.13 

VCSH: 575 tỷ ROE: 2.6% 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

Mô hình tạo tiền của mảng kinh doanh này là: CII sẽ bỏ tiền đầu tư hệ thống hạ tầng công (cầu, 

đường) và đổi lại sẽ được trao quyền thu phí. Do đó, tiền vay nợ chính của CII cũng là để thực 

hiện dự án dạng này và doanh thu mang về là dòng tiền thu phí tiền mặt đều đặn. 

Tuy nhiên, do đặc thù mảng kinh doanh này đang bị chi phối bởi Luật là phải bị quy định trần suất 

sinh lời dành cho chủ đầu tư (trần ROE). Tức thời gian thu phí và số tiền thu sẽ bị kiểm soát để 

ROE chỉ ở mức trần. Thoạt nhìn qua, NĐT tài chính sẽ đánh giá thấp mảng kinh doanh này. 

Nhưng nếu hiểu đúng trong tổng thể các chiến lược kinh doanh của CII thì sẽ thấy mảng hạ tầng 

này rất tiềm năng. Bởi lẽ, khi có quyền thu phí, dòng tiền thu phí (tiền mặt lớn) sẽ tạo cho CII sức 

mạnh thương lượng với ngân hàng và người cho vay (trái chủ) để có thể đòn bẩy đầu tư sang 

mảng khác có ROE cao hơn hoặc vòng đời lâu dài hơn. Cụ thể, CII đã đa dạng hóa ngành nghề 

sang đầu tư vào mảng nước (mang về dòng tiền đều và ROE xấp xỉ BOT nhưng có thời gian 

hoạt động gần như vĩnh viễn thay vì có giới hạn như thu phí BOT) và mảng bất động sản (tạo ra 

tiềm năng tăng trưởng đột biến lợi nhuận và cũng có ROE cao hơn mảng thu phí BOT). 

Danh mục dự án Cầu đường (B&R) đang thực hiện 
Tên dự án Trạng thái Thông tin dự án 

Xa lộ Hà Nội 
mở rộng 

Đang xây dựng giai đoạn 2 
và đã vận hành giai đoạn 1 

Vốn đầu tư: 4733 tỷ đồng 
Dài 15.7 km, 16 làn đường 
LGC sở hữu 51%, CII sở hữu 49% 
Dự án gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đã đi vào vận hành và đang 
mang về quyền thu phí cho CII. Giai đọan 2 đang xây dựng, dự 
kiến hoàn thành 2022. 

DT 741 Đã vận hành thu phí Vốn đầu tư: 700 tỷ 
Dài 40km, gồm 6 làn đường 
LGC sở hữu 100% 
Dự án đường tỉnh 741 tại Bình Dương. 

Dự án Ninh 
Thuận 

Đã vận hành thu phí Giai đoạn 1: 
Tổng vốn đầu tư: 612 tỷ đồng 
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Dài 8.7 km, gồm 6 làn xe 
LGC sở hữu 100% 
Dự án mở rộng đường vành đai quanh thành phố Phan Rang 
(Tháp Chàm) 
Giai đoạn 2 
Tổng vốn đầu tư: 1,669 tỷ 
Dài 36km, gồm 6 làn xe 
LGC sở hữu 100% 
Dự án mở rộng phần Quốc lộ 1 đi ngang tỉnh Ninh Thuận 

Cao tốc Trung 
Lương - Mỹ 
Thuận GĐ1 

Đang xây dựng Vốn đầu tư: 12,668 tỷ đồng 
Dài 55.6km, gồm 4 làn xe 
CII sở hữu 90% 
Dự án là gói thấu nhỏ trong đại dự án cao tốc Cần Thơ - HCM 

Cầu Rạch Miễu  Đã vận hành thu phí Giai đoạn 1 
Vốn đầu tư: 1,187 tỷ đồng 
Dài 2.9km, gồm 4 làn xe 
LGC sở hữu 51% 
Dự án cầu Rạch Miễu kết nối HCM và tỉnh Bến Tre 
Giai đoạn 2 
Vốn đầu tư: 1,752 tỷ đồng 
Dài 22.3 km, gồm 4-6 làn xe 
LGC sở hữu 51% 
Dự án mở rộng Quốc lộ 60 từ cầu Rạch Miễu đi cầu Cổ Chiên 

Cầu Cổ Chiên Đã vận hành thu phí Vốn đầu tư: 791 tỷ đồng 
Dài 1.6km, 4 làn xe 
LGC sở hữu 51% 
Dự án cầu Cổ Chiên kết nối tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh 

Nguồn: CII, Funan Securities 

Triển vọng dài hạn của mảng này được đảm bảo bởi đại dự án cao tốc khu vực Đồng bằng 

Sông Cửu Long (tiêu biểu là đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận). Triển vọng dự án có thể sẽ tiếp 

tục được CII (hay LGC) đảm nhiệm trong tương lai: 

Tên dự án Thông tin dự án 

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 Dự án nhằm mở rộng giai đoạn 1 cao tốc Trung 
Lương - Mỹ Thuận từ 4 làn xe lên 6 làn xe 

Cầu Rạch Miễu giai đoạn 3 Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu mới và 15km đường 
kết nối 

Nguồn: CII, Funan Securities 

Dòng tiền thu phí tăng trưởng ổn định trong 5 năm tới 

Với danh mục dự án đã và đang đầu tư như trên, chúng tôi kỳ vọng CII sẽ có dòng tiền (tiền 

mặt) tăng trưởng đều đặn hàng năm từ mảng thu phí khoảng 10%/năm. Riêng năm 2021, 

doanh thu mảng này sẽ tăng trưởng đột biến hơn 50% do có thêm đóng góp của dự án Trung 

Lương - Mỹ Thuận và Xa Lộ Hà Nội mở rộng. 

Bảng ước tính doanh thu từ thu phí của CII từ 2020 - 2026 
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Tỷ lệ sở hữu 
CII  

Năm hoàn 
thành thu phí 
dự kiến 

Cầu Cổ Chiên 28% 2029 

Rạch Miễu (GĐ1 và 2) 28% 2027 

ĐT 741 55% 2035 

Ninh Thuận (GĐ1 và 2) 55% 2031 

Xa lộ Hà Nội mở rộng 77% 2034 
Trung Lương - Mỹ 
Thuận 90% 2035 

 

 

 
   

Nguồn: CII, Funan Securities 

Doanh thu thu phí giao thông của CII 
giai đoạn 2015-2019 (Đvt: tỷ đồng) 

 Ước tính doanh thu phí hợp nhất về CII 
giai đoạn 2020-2026 (đvt: tỷ đồng) 

 

 

 

   
Nguồn: CII, Funan Securities 

Quỹ đất bất động sản chưa được phản ánh vào giá cổ phiếu 

CII đã tích lũy được quỹ đất với giá rất tốt nhờ (1) triển khai dự án BT trong quá khứ (trước 

2018) đổi lấy quỹ đất có vị trí cực đẹp và (2) kinh nghiệm và mối quan hệ vốn có trong ngành 

làm hạ tầng lớn cho Chính Phủ đã giúp CII đi trước tích lũy quỹ đất giá tốt (quy hoạch hạ tầng 

luôn là động lực tăng trưởng lớn nhất cho giá nhà đất tại Việt Nam); (3) thâu tóm doanh nghiệp 

bất động sản có quỹ đất tốt và có mối quan hệ (NBB). 

Tổng quỹ đất của CII vào khoảng 322 ha, tọa lạc tại HCM, Quảng Ninh, Quảng Ngãi và Bình 

Thuận. 

 

Phân bổ quỹ đất CII theo địa phương  Phân bổ quỹ đất CII theo mục đích sử 
dụng 
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Nguồn: CII, NBB, Funan Securities   

 

#Thông tin quỹ đất vàng của CII: Thủ Thiêm 
Quỹ đất Thủ Thiêm của CII nằm trong khu “kim cương” của thành phố hành chính mới của 

HCM (Quận 2). Hạ tầng kết nối Q1 và Quận 2 đã và đang được gia cố. Cụ thể, cầu Thủ Thiêm 

1 và hầm Thủ Thiêm đã đi vào hoạt động. Cầu Thủ Thiêm 2 đang xây dựng và 3 cầu khác và 

metro cũng sẽ được kết nối vào khu vực CII sở hữu. 

Quy hoạch tổng thể khu Thủ Thiêm   
 

 

 Tổng diện 
tích 

216 ha, gồm 8 phân khu 

Khu 1 và 2 63 ha, dịch vụ tài chính, căn 
hộ dịch vụ và thương mại 

Khu 3 và 4 Khu dân cư nhà thấp tầng và 
thương mại 

Khu 5 và 6 Khu dân cư nhà thấp tầng và 
tiện ích công 

Khu 7 Phức hợp resort 

Khu 8 Công viên 
 

  Nguồn: CII, Funan Securities 

 

#CII đã đầu tư gì và được đổi lại quỹ đất nào ở Thủ Thiêm? 
   

19%

HCM Quảng Ninh Quảng Ngãi Bình Thuận

42%

Căn hộ Đất nền Đất ven biển Văn phòng và khác
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 Nguồn: CII, Funan Securities 

Đầu tư hạ tầng của CII tại Thủ Thiêm chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: CII có nghĩa vụ làm 

đường và cầu tại khu vực 3 và 4, với tổng giá trị đầu tư 120 triệu USD. Đổi lại, CII được giao 

9.6ha đất tại khu vực 1, 3 và 4 (hướng hồ và sông) 

Giai đoạn 2, CII phải đầu tư 100 triệu USD để làm hạ tầng xung quanh khu hồ để đổi lấy thêm 

đất (chưa công bố) tại khu vực này. Hiện đang trong quá trình đàm phán dự án BT mở rộng này 

và được kỳ vọng sẽ ký kết trong năm 2020 hoặc đầu 2021. 

>>>Thông tin ký kết dự án này cũng là 1 động lực giá cực mạnh cho CII hồi lại giá trị thật 

nếu diễn ra. 

Thông tin các lô đất CII được quyền khai thác tại Thủ Thiêm 

5 Lô khu vực hồ  

Lô 3.1 và 4.7 Lô 3.2 & 4.8 & 3.6 Lô 3.15 

Tổng diện tích: 20,575 m2 
GFA: 33,000 m2 
NFA: 25,650 m2 
Tình trạng: đã bàn giao 
Tổng doanh thu: 63 triệu USD 

Tổng diện tích 28.421 m2 
GFA: 70,000 m2 
NFA: 54,425 m2 
Tình trạng: bàn giao 2020-2022 
Doanh thu dự kiến 175 triệu USD 

Tổng diện tích: 15,377 m2 
GFA: 90,000m2 
NFA: 60,807 m2 
Tình trạng: bàn giao 2021-2022 
Doanh thu dự kiến: 305 triệu USD 

Lô 3.13 Lô 3.16  

Tổng diện tích: 5,787 m2 
GFA: 60,000 m2 
NFA: 44,850 m2 
Tình trạng: dự kiến khởi công từ 
2021, sẽ tìm đối tác cùng triển khai 
Doanh thu dự kiến: >250 triệu USD  

Tổng diện tích: 19,881 m2 
GFA: 100,000 m2 
NFA: 70,185 m2 
Tình trạng: dự kiến khởi công từ 
2021 
Doanh thu dự kiến: >350 triệu USD 

 

NFA: Net Floor Area: Diện tích sàn kinh doanh 
GFA: Gross Floor Area: Tổng diện tích sàn xây dựng 

Nguồn: CII, Funan Securities 

#Thâu tóm NBB tại vùng định giá hợp lý mở ra giá trị gia tăng cho cổ đông 

CII trong tương lai 
CII đã gia tăng sở hữu tại NBB lên gần như gấp đôi từ giai đoạn 2017-2018 đến nay. Hiện CII 

đã sở hữu ~94% NBB. Giá vốn trung bình khoản đầu tư của CII tại NBB vào khoảng 19,000-
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20,000 đồng/cp. Trong khi đó thị giá NBB hiện đang gia dịch quanh vùng 22-24,000 đồng/cp, 

tăng trưởng ~20% so với giá vốn của CII. 

Giá vốn thâu tóm NBB của CII 

  2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 

Giá trị 0 560 810.6 1257 1313 1447 1448 

Số lượng cổ phiếu 0 31 43 63.6 66.2 73.3 73.3 

Giá trung bình cuối kỳ   

     
16,351  

     
17,264  

     
17,334  

     
19,741  

     
19,754  

Giá trung bình mua thêm       
     
19,170  

     
19,038  

     
18,873  #DIV/0! 

 

 
Lưu ý: tại 1/4/2020, NBB có chia cổ tức tiền mặt 2,500đ/cp. Giá trên đã điều chỉnh ngược cộng dồn giảm giá vốn từ tiền cổ tức. 

Nguồn: CII, NBB, Funan Securities 

Quan sát thanh khoản và giá NBB, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy CII luôn tích lũy thêm 

được NBB tại các vùng giá thấp cận biên dưới. 

Vùng giao dịch mua vào của CII tại NBB 

 
Nguồn: Fireant, Funan Securities 

NBB là công ty bất động sản có quy mô trung bình nhưng có quỹ đất lớn cả về quy mô lẫn giá 

trị, đặc biệt là cụm dự án tại khu vực Tây Nam Tp.HCM.  

NBB là một trong những doanh nghiệp có quỹ đất lớn nhất tại Tp.HCM với tổng diện tích quỹ 

đất lên đến 58 ha và chủ yếu là đất sạch. Công ty hiện có 5 dự án lớn nằm ở những vị trí đắc 

địa trên địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh. Dọc theo trục đại lộ Đông Tây, chỉ mất khoảng 

15-25 phút để đi từ cụm dự án của NBB đến trung tâm thành phố. Thêm vào đó, theo quy 
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hoạch của huyện Bình Chánh, nhiều khu dân cư mới đang hình thành gần cụm dự án của NBB 

như KDC Tân Kiên, Phong Phú, An Phú Tây… 

Khu vực Tây Nam Sài Gòn là địa bàn có giao dịch nhà đất rất sôi động trong thời gian gần đây, 

nhất là ở phân khúc căn hộ trung cấp. Lợi thế về vị trí sẽ cho phép NBB đón đầu làn sóng dịch 

chuyển dân cư từ các quận trung tâm thành phố ra khu vực ven đô trong thời gian tới. Ngoài ra, 

NBB còn có một số dự án biệt thự cao cấp và khu du lịch nghỉ dưỡng với diện tích lớn ở khu 

vực miền Trung (790 ha). 

So sánh NBB với doanh nghiệp cùng ngành 

Mã CK VHTT Tổng quỹ đất (ha) 
Diện tích đất tại HCM 
(ha) P/B P/E 

DIG 
           
6,732  2100 0 1.63 16.3 

NLG 
           
7,909  570 51 1.27 6.34 

BCI 
           
3,633  470 470 1.73 33 

NTL 
           
1,299  71 0 1.18 2.79 

KDH 
         
14,541  69 69 1.9 15.5 

NBB 
           
1,752  849 52 0.86 6.31 

TDH 
               
893  60 35 0.36 6.2 

 

 
Tổng quỹ đất được lấy trên số liệu quá khứ trước khi có sóng bất động sản (trước 2016) nhằm loại trừ đi yếu tố 
tăng giá và loại trừ các quỹ đất mới thâu tóm gần đây làm ảnh hưởng đến góc nhìn định giá. 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

Đánh giá tiềm năng quỹ đất và định giá theo giá trị sổ sách (P/B), chúng tôi nhận thấy NBB vẫn 

đang bị định giá thấp hơn 60% so với doanh nghiệp cùng ngành (với giả định mức P/B ngành 

hợp lý là 1.4) 

 

Cập nhật các dự án của NBB: 
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Nguồn: NBB 

Thông tin chi tiết dự án trọng điểm của NBB 

NBB 1 (Diamond) và NBB 3 Dự án Villa đồi Thủy sản và Sơn 
Tịnh 

Khu Resort nghỉ dưỡng De Lagi 

Tổng diện tích đất: 119,025 m2 
GFA: 448,954 m2 
NFA: 330,204 m2 
Gồm: 3,872 căn hộ, 17 villas, 133 
nhà liền kề 
NBB1: đã cất nóc, đang hoàn thiện 
NBB3: thi công cọc thử nghiệm 
Tiến độ bán hàng: NBB1 đã bán 
hết 100%, giá bán trung bình 990 
USD/m2 
NBB3 bán hết 100%, giá bán trung 
bình 1,095 USD/m2 
 

Đồi Thủy Sản tại Quảng Nam 
Sơn Tịnh tại Quảng Ngãi 
Tổng diện tích đất: 1,346,918 m2 
NFA: 543,954 m2 
2,666 nền 
 
Tiến độ đền bù: Đồi Thủy sản đã 
đền bù 85%, Sơn tịnh đã đền bù 
90% 
 
Tiến độ bán hàng: Đồi Thủy Sản đã 
bán hết 100%, giá bán trung bình 
252USD/m2 
Sơn Tịnh đã bán 54%, với giá bán 
trung bình 305 USD/m2 

Tọa lạc tại Bình Thuận 
 
Tổng diện tích đất: 1,247,000 m2 
NFA: 636,423 m2 
Gồm:  

- Diện tích dân cư: 260,452 
m2 

- Diện tích thương mại: 
28,703 m2 

- Diện tích resort: 399,358 
m2 

 
Đã bồi thường 85% 
Dự kiến xây dựng: Q1/2021-
Q3/2023 
 
 

Nguồn: NBB, CII, Funan Securities 

#Cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ cũng là một tài sản cần đánh giá khi 

đầu tư vào CII 
  

Cao ốc 152 Điện Biên Phủ nằm cạnh Pearl Plaza trên Xa lộ Hà Nội  
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Thông tin dự án 
Gồm khối căn hộ và khối văn phòng cho thuê 
Khối căn hộ 

- Tổng diện tích: 2800 m2 
- GFA: 35,616 m2 
- NFA: 17813 m2 

Khối văn phòng cho thuê 
- tổng diện tích: 2800 m2 
- GFA: 29772 m2 
- NFA 15612 m2 

 

 Tiến độ công trình: đã hoàn thành cất nóc 
Tiến độ kinh doanh:  

- Khối căn hộ: bán 100%, giá bán trung bình 
1900USD/m2 

- Khối văn phòng: đã nhận đặt chỗ trước 100% 
 

Nguồn: CII, Funan Securities 

Tái đầu tư dòng tiền mảng thu phí sang mảng cung cấp nước sạch 

là quyết định thông minh mang lại giá trị lâu bền cho NĐT 

Trong mô hình kinh doanh của CII, dòng tiền chính sẽ đến từ mảng đầu tư xây dựng hạ tầng để 

đổi lại dòng tiền thu phí. Vì mảng BOT (thu phí) bị chặn trần ROE và có giới hạn thời gian được 

phép thu. Do đó, công ty làm ngành này muốn tạo ra giá trị gia tăng phải biết cách tận dụng 

dòng tiền này để đòn bẩy đầu tư thêm sang lĩnh vực khác nhằm phá bỏ giới hạn ROE và thời 

gian giới hạn của dự án BOT. Tuy nhiên, làm BOT cũng cần vốn lớn nên không thể đầu tư vào 

các ngành quá rủi ro mà phải chọn ngành có dòng tiền ổn định. 

Tại CII, Ban lãnh đạo đã chọn đầu tư vào mảng cung cấp nước sạch, là ngành phòng thủ tốt 

trong mọi chu kì nền kinh tế và dòng tiền ổn định. Đồng thời, ROE của ngành điện nước 

thường vào khoảng 10% (cao hơn lãi suất ngân hàng 3-4%). Quan trọng là nếu so với thu phí 

BOT (cũng có ROE xấp xỉ mảng nước) thì mảng nước sẽ có thời gian thu tiền (doanh thu cấp 

nước) dài hơn rất nhiều so với dự án BOT. 

CII thực hiện chiến lược đầu tư khép kín mảng cung cấp nước (từ nhà máy đến phân phối) và 

tập trung vào khu vực lân cận trung tâm HCM. 

Khoảng đầu tư mảng nước của CII đang tập trung tại Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn 

(SII, niêm yết sàn HSX). 
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Danh sách các khoản đầu tư của SII 

Tên khoản đầu 
tư 

 
Tỷ lệ sở 
hữu 

Giá trị sổ sách 
(tỷ đồng) 

Mô tả hoạt động chính 

CTCP Kỹ thuật 
Enviro 

HCM 85% 2.5  

CTCP Cấp 
nước Sài Gòn 
Đan Kia 

Lâm Đồng 90% 49.5 

Sản xuất và phân phối nước sạch cho thành phố Đà Lạt và huyện 
Lạc Dương 
Công suất tối đa: 30 triệu lít ngày 
Công suất vận hành hiện tại: 85% 

CTCP Cấp 
nước Sài Gòn - 
Pleiku 

Giá Lai 55% 105 

Sản xuất và phân phối nước sạch cho tỉnh Gia Lai và khu vực lân 
cận 
Công suất thiết kế: 30 triệu lít ngày 
Công suất vận hành hiện tại: 25% 

CTCP Cấp 
Thoát nước Củ 
Chi 

HCM 50,98% 321 Phân phối nước sạch cho quận Củ Chi và khu vực lân cận 

CTCP Cấp 
thoát nước Gia 
Lai 

Gia Lai 51% 121.1 

Sản xuất và cung cấp nước sạch cho tỉnh Gia Lai và khu vực lân 
cận 
Công suất tối đa: 21 triệu lít/ngày 
Công suất hiện tại: 80% 
 

Cty TNHH MTV 
Đầu tư nước 
SGN 

HCM 100% 220  

CTCP Đầu tư 
nước Tân Hiệp 

HCM 43% 119.6 

Sản xuất và bán sỉ nước sạch cho SAWACO (DNNN cung cấp nước 
sạch cho Thành phố HCM). Khu vực phục vụ là khu tây của HCM 
Công suất tối đa: 300 triệu lít/ngày 
Công suất vận hành hiện tại: 85% công suất thiết kế 

CTCP nước Sài 
Gòn – An Khê 

Gia Lai 49% 19.6  

Cty BOO Nước 
Thủ Đức 

  143.1 

Sản xuất và bán sỉ nước sạch cho SAWACO. Phục vụ khu vực 
Quận 2,7,9, Thủ Đức, Nhà Bè 
Công suất tối đa: 300 triệu lít/ngày 
Công suất vận hành hiện tại: 100% 

 

Đánh giá lại các tài sản của CII 

Do CII sở hữu nhiều khoản đầu tư dàn trải nên chúng tôi tiến hành định giá theo phương pháp 

đánh giá lại các khoản đầu tư và tổng các thành phần định giá (SOTP) lại để tìm ra phần thặng 

dư gia tăng. Các giá trị gia tăng trong đánh giá của chúng tôi chủ yếu tập trung tại các khoản 

bất động sản của CII. Phương pháp định giá lại các khoản BĐS này là dùng phương pháp so 

sánh tương quan PB các doanh nghiệp cùng ngành. Chúng tôi đánh giá mức giá trị hợp lý của 

CII vào khoảng 27,038 đồng/cp, cao hơn 55% so với giá thị trường hiện tại. Khi thị trường đón 

nhận các thông tin về việc triển khai và hạch toán dự án bất động sản trọng yếu của CII (Khu 

Thủ Thiêm, cao ốc 152 Điện Biên Phủ và khoản đầu tư vào NBB), khả năng cao giá cổ phiếu 

CII sẽ tịnh tiến về vùng giá 24-27,000 đồng để phù hợp hơn với giá trị của Công ty. 

 

Công ty con 
Tỷ lệ 
sở 
hữu 

Q3/2020 
(tỷ 
đồng) 

Định giá 
lại (tỷ 
đồng) 

Diễn giải 

Cty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm 100% 1,500 3,975 

Sử dụng định giá lại theo phương pháp PB, với 
PB tham chiếu là trung bình của NVL và VHM. 
Do dự án tại khu Thủ Thiêm là khu cao cấp và 
có tiềm năng tăng giá lớn so với mức giá vốn 
của CII tích lũy quỹ đất. 

CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC) 54.46% 1,285 1,285 Giữ nguyên theo giá trị sổ sách 

NBB 68.21% 1,448 2,027 
Định giá lại theo PB trung bình doanh nghiệp 
cùng ngành (như đã bình luận trong phần đánh 
giá khoản đầu tư NBB) 

CTCP Hạ tầng nước SG (SII) 50.61 485 485 Giữ nguyên theo giá trị sổ sách 

CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) 66.99% 361 361 Giữ nguyên theo giá trị sổ sách 
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Cty TNHH Đầu tư Cao ốc Văn phòng Điện Biên 
Phủ 

100% 770 1,078 Tham chiếu tương tự định giá NBB 

Cty TNHH MTV Địa ốc Lữ Gia 100% 751 751 Giữ nguyên theo giá trị sổ sách 

CTCP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình 
Triệu 

98.85% 69 69 Giữ nguyên theo giá trị sổ sách 

Cty TNHH MTV Địch vụ Hạ tầng CII 100% 10 10 Giữ nguyên theo giá trị sổ sách 

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật vinaphil 99.99% 5 5 Giữ nguyên theo giá trị sổ sách 

Cty TNHH Đô thị Xanh Sài Gòn Long Khánh 95% -   

Tổng giá trị công ty con  6,685 10,047 >>>Tạo ra giá trị gia tăng 3,361 tỷ đồng 

Công ty liên doanh liên kết     

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội 49% 906 906 Giữ nguyên theo giá trị sổ sách 

Tổng giá trị công ty liên doanh liên kết  906.4 906.4  

Tổng giá trị gia tăng từ đánh giá lại khoản 
đầu tư 

  3,361  

Giá trị sổ sách công ty mẹ   3,097  

Tổng giá trị CII định giá lại   6,458  

SL CPĐLH (cp)   238,838,282 

Giá trị/cp (VNĐ/cp)   27,038 

    

    

    
 

Giá cổ phiếu CII đang tích lũy với khối lượng lớn trong vùng giá 16,500-18,500 
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Thông tin doanh nghiệp qua các con số 

Thông tin cổ phiếu  Thông tin định giá 

nhanh 

Ngành  Xây dựng hạ tầng và BĐS 

VHTT (tỷ đồng)  4,156 

SLCP ĐLH (triệu cp)  238.3 

KLGDTB 1 tháng  (cp)  2,145,700 

Giá cao nhất 52T  24,600 

Giá thấp nhất 52T  16,200 

Tỷ lệ sở hữu NN còn có thể 

mua 

 19.23% 

 

  Hiện tại 

P/E trượt 23.17 

P/B 0.49 

  
 

Phân tích điểm mua bán theo phân tích kỹ thuật 
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Một số chỉ số phân tích doanh nghiệp  

  Đơn vị 2015 2016 2017 2018 2019 
TTM 

Q3/2020 

Tiềm lực tài chính               

     Tỷ suất thanh toán tiền mặt   1.06 0.38 0.33 0.07 0.11 0.13 

     Tỷ suất thanh toán nhanh   1.88 1.37 1.06 0.69 0.42 0.64 

     Tỷ suất thanh toán hiện thời   2.80 1.56 1.40 0.91 0.98 1.23 

     Vốn vay dài hạn/Vốn CSH   1.57 0.69 0.94 0.82 1.01 1.48 

     Vốn vay dài hạn/Tổng Tài sản   0.48 0.29 0.35 0.28 0.30 0.41 

     Vốn vay ngắn dài hạn/Vốn CSH   1.73 0.83 1.23 1.41 1.59 1.90 

     Vốn vay ngắn dài hạn/Tổng Tài sản   0.53 0.35 0.45 0.49 0.47 0.53 

     Công nợ ngắn hạn/Vốn CSH   0.36 0.45 0.53 0.84 1.32 1.09 

     Công nợ ngắn hạn/Tổng Tài sản   0.11 0.19 0.19 0.29 0.39 0.30 

     Tổng công nợ/Vốn CSH   2.25 1.36 1.71 1.89 2.36 2.60 

     Tổng công nợ/Tổng Tài sản   0.69 0.58 0.63 0.65 0.70 0.72 

Tài chính hiện nay               

     Tỷ suất lợi nhuận gộp % 33.65% 34.38% 19.51% 27.88% 31.45% 27.57% 

     Tỷ suất EBITDA % 37.46% 46.84% 34.29% 29.09% 31.51% 26.20% 

     Tỷ suất EBIT % 21.92% 9.43% -5.31% 7.40% -0.68% 7.55% 

     Tỷ suất lợi nhuận trước thuế % % 53.50% 97.88% 82.16% 14.60% 28.83% 28.02% 

     Tỷ suất lãi hoạt động KD % 46.42% 97.92% 73.44% 6.24% 1.70% 26.14% 

     Tỷ suất lợi nhuận thuần % 45.21% 82.47% 79.01% 8.01% 28.78% 23.37% 

     Hệ số quay vòng tài sản   0.15 0.10 0.13 0.12 0.07 0.11 

     Hệ số quay vòng vốn CSH   0.48 0.27 0.34 0.35 0.22 0.38 

Hiệu quả quản lý               

     ROE% % 17.06% 18.76% 25.39% 1.24% 2.39% 6.29% 

     ROCE% % 3.83% 1.06% -0.87% 1.22% -0.07% 1.24% 

     ROA% % 5.18% 6.65% 9.82% 0.44% 0.76% 1.78% 

     ROIC% % 3.03% 1.45% -0.64% 1.07% -0.05% 53.06% 

     Hệ số quay vòng phải thu khách hàng   1.63 1.28 2.25 2.70 1.75 2.05 

     Thời gian trung bình thu tiền khách hàng Ngày 224.00 285.00 162.00 135.00 209.00 178.00 

     Hệ số quay vòng HTK   1.83 1.84 3.35 2.09 0.36 0.41 

     Thời gian trung bình xử lý HTK Ngày 200.00 198.00 109.00 174.00 1,017.00 897.00 

     Hệ số quay vòng phải trả nhà cung cấp   4.04 3.30 5.91 6.23 2.46 2.95 

     Thời gian trung bình thanh toán cho nhà 
cung cấp Ngày 90.00 110.00 62.00 59.00 149.00 124.00 

Cổ tức               

     Tỷ suất cổ tức % 9.20% 10.63% 0.00 0.00 5.75% 9.20% 

     Hệ số thanh toán cổ tức   0.62 0.63 0.00 0.00 1.51 0.00 

Định giá               

     Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ 3,968 4,782 4,869 4,925 4,927 4,156 

     Giá trị doanh nghiệp (EV) Tỷ VNĐ 10,232 7,610 12,948 15,286 18,142 23,047 

     P/E   6.70 5.89 3.22 51.84 26.21 7.70 

     P/E pha loãng   8.94 7.63 4.28 68.81 33.39 10.63 

     P/B   1.23 1.36 0.99 0.99 0.96 0.80 
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     P/S   2.27 3.95 2.39 1.83 2.72 1.26 

     P/Tangible Book   1.42 1.20 1.12 1.06 0.94 0.95 

     P/Cash Flow   -15.26 -11.12 -8.00 6.88 36.45 -3.55 

     Giá trị doanh nghiệp/Doanh số   5.84 6.29 6.34 5.69 10.01 6.99 

     Giá trị doanh nghiệp/EBITDA   15.60 13.42 18.50 19.56 31.75 26.69 

     Giá trị doanh nghiệp/EBIT   26.65 66.64 -119.44 76.94 -1,469.70 92.64 

Kế hoạch kinh doanh   2020           

     Doanh thu Tỷ VNĐ 5,800           

     Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 1,010           

     Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 808           

 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 
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KHUYẾN CÁO (Miễn trừ trách nhiệm): 

Nội dung bản tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) cung cấp chỉ mang tính 

chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng 

FNS không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu trách nhiệm đối với bất 

kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này. 

Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, 

báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào 

mua hay bán và nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. 

Báo cáo này là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép 

sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào 

nếu không có sự đồng ý của FNS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo 

cáo này. 

 

LIÊN HỆ: 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN 

Email: research@funan.com.vn 

Website : www.funan.com.vn 

TRỤ SỞ CHÍNH 

 

Đ/c: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Tel : (028) 6295.9158 

Fax: (028) 6295.9218 

 

CHI NHÁNH SÀI GÒN 

 

Đ/c: Tầng 3, số 353-353bis-355 An Dương 

Vương, Phường 3, Quận 5, TPHCM 

Tel : (028) 6295.9138 

Fax: (028) 6295.9178 

 
             

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

Đ/c: Số 90-92 Hồ Xuân Hương, Phường 

Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

Tel : (0236) 377.9655 

Fax: (0236) 377.9656 

 CHI NHÁNH HÀ NỘI 

 

Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ, 

Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel : (024) 6283.3666 

Fax: (024) 3206 8881 
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