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Biến động cổ phiếu so với 

UpcomIndex 

 

Thông tin giao dịch 
Giá đóng cửa (02/11) 88,800 đồng 

Giá cao 52W 91,500 đồng 

Giá thấp 52W 36,304 đồng 

Tỷ lệ sở hữu NN 3.51 % 

KLGDTB 10 phiên 711,706 cp 

  

Thông tin cơ bản 
Vốn hóa TT 8,201037 tỷ 

P/E  25.00 

BVPS 14.78 

ROA 2020 8.67 % 

EPS 2020 3,258 đồng 

Tăng trưởng LNST Q3.2021 31.2 % 

Triển vọng bứt phá nhờ mô hình Towerco và hưởng lợi từ kế hoạch cấp phép 

tần số 5G tại Việt Nam 
_________________________________________________________________________________________________ 

Cập nhật kết quả kinh doanh 

• CTR ghi nhận kết quả kinh doanh bán niên với doanh thu thuần 3,542.6 tỷ đồng, tăng 

31.9% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp tăng từ 6.4% lên 7.2%. Lợi nhuận trước 

thuế đạt 194.3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 153.7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 

56.9% và 56.1% so với kết quả 6 tháng đầu năm 2020. CTR đặt kế hoạch kinh doanh 

cho năm 2021 với doanh thu 6,600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 351 tỷ đồng. Như 

vậy sau nửa năm doanh nghiệp đã hoàn thành được 53.7% mục tiêu doanh thu và 

55.4% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. 

• CTR ghi nhận kết quả quý 3/2021 với doanh thu 1,922 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 

117.5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 24% và 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi 

nhuận sau thuế tăng 31.2% so với cùng kỳ lên mức 91.65 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, CTR 

ghi nhận doanh thu đạt 5,464 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ, hoàn thành 

Cập nhật triển vọng DN Tổng CTCP Công trình Viettel 

(HOSE: CTR) 
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Biến động giá cổ phiếu so với  

ngành  

 
 

Hiệu quả cổ phiếu 1 năm 

 
 

Giao dịch NĐTNN 

 

82.8% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 311.8 tỷ đồng, tăng trưởng 46.7% so với 

cùng kỳ và hoàn thành 88.8% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.   

• Trong quý 4/2021, CTR đặt mục tiêu doanh thu 1,848 tỷ đồng, lũy kế cả năm ước đạt 

7,324.3 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt mức 98.2 tỷ 

đồng, lũy kế năm 2021 dự kiến đạt 403.7 tỷ đồng, tương đương mức vượt 15% so với 

mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm. 

 

Nguồn: CafeF 
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Cơ cấu sở hữu 

 
 

 

Lịch sử định giá 

 

________________________________________________________________________________________ 

Triển vọng doanh nghiệp 

Khởi đầu là nhà thầu chuyên xây dựng hạ tầng viễn thông trong nước và quốc tế cho công 

ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, từ năm 2010 CTR cổ phần hóa 

và dần mở rộng thêm các mảng kinh doanh khác. Hiện công ty hoạt động trong 5 lĩnh vực 

trụ cột gồm: Đầu tư và cho thuê hạ tầng (trạm thu phát sóng, hạ tầng thu phát sóng tòa nhà, 

hạ tầng truyền dẫn, năng lượng); Xây lắp (xây lắp hạ tầng viễn thông và xây dựng dân dụng); 

Vận hành khai thác (mạng lưới viễn thông, home care, solar care, IT support, fiber care – 

tower care); Giải pháp tích hợp (năng lượng, cơ điện M&E, ICT, smart solutions); Công nghệ 

thông tin. Giai đoạn 2016-2020, CTR gây ấn tượng mạnh khi đạt tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 

kép (CAGR) doanh thu ở mức cao – 40%, CAGR lợi nhuận 29%. Tiềm năng phát triển của 

CTR giai đoạn 2021-2025 đến từ kế hoạch nhận chuyển nhượng các vị trí lắp đặt trạm thu 

phát sóng (BTS) từ Viettel, định hướng trở thành Towerco lớn nhất nước; kế hoạch triển khai 

mạng 5G tại Việt Nam từ Q4/2021-2022 và xu hướng tất yếu phát triển nền kinh tế số. Doanh 

thu của CTR theo chiến lược đến 2025 dự kiến đạt mốc 11,400 tỷ. 

• Mô hình Towerco có tiềm năng tăng trưởng bứt phá và bền vững trong giai đoạn 

2021-2025 

Giai đoạn mới hình thành, các trạm viễn thông từng thuộc sở hữu của các nhà khai 

thác mạng di động (Mobile Network Operators - MNOs) như một phần cốt lõi trong 
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Doanh thu của CTR qua từng năm 

(2016-2021) 

 
Nguồn: CTR 

 

 

Quy mô trạm viễn thông các nước 

tính tới Q3/2019  

 
Nguồn: TowerXchange 

 

 
 

cơ sở hạ tầng mạng, là lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp này. Tuy nhiên khi 

mở rộng quy mô phát triển thị trường, những áp lực cạnh tranh và tối ưu tài chính 

yêu cầu MNOs phải cắt giảm chi phí và nợ để tìm kiếm khả năng tăng trưởng lợi 

nhuận đã khiến các nhà mạng thoái vốn khỏi tài sản thụ động này. Điều này đã tạo 

ra thị trường mới – Towerco. Đây là mô hình kinh doanh chuyên sở hữu các hạ tầng 

viễn thông, cung cấp và quản lý hạ tầng cho khách thuê (thường là MNOs).  

Doanh thu của Towercos thông thường ổn định và bền vững bởi các thỏa thuận thuê 

dài hạn (5-10 năm), kèm theo điều kiện không thể hủy bỏ. Chỉ thị số 52/CT-BTTTT 

ngày 11/11/2019 về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông tạo điều kiện thuận lợi cho 

Towercos mở rộng hoạt động và tăng trưởng lợi nhuận. Đối với CTR, doanh thu mảng 

cho thuê hạ tầng của doanh nghiệp còn phần nào được đảm bảo nhờ có khách hàng 

lớn là Công ty mẹ (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel). Cho đến 

Q1/2021, Viettel đang giữ vị trí là nhà mạng 4G lớn nhất Việt Nam với gần 42,000 

trạm BTS và 33 triệu thuê bao; dự kiến đầu tư thêm khoảng 4,600 trạm 4G mới trong 

năm 2021. CTR định hướng trở thành Towerco lớn nhất tại Việt Nam sau giai đoạn 

2021-2025 nhờ số lượng trạm BTS nhận chuyển nhượng từ Công ty mẹ Viettel, theo 

kế hoạch sẽ là 10,000 trạm, tương ứng với 2,000 trạm/năm.  
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Nguồn: Google, Temasek & Bain 

 

 

 

 

Mô hình Towerco ở Việt Nam mới ở giai đoạn đầu phát triển và còn nhiều tiềm năng 

trong tương lai khi mức phí cho thuê tower và tenancy ratio (tỷ lệ thuê trạm dùng 

chung) ở Việt Nam hiện đang thấp so với khu vực và thế giới: 

- Tenancy ratio của thị trường Việt Nam hiện vào khoảng 1.2-1.3x, khá thấp so với 

các nước khác trong khu vực cũng như trên thế giới: tại Mỹ: 2.5; Trung Quốc: 1.48; 

Ấn Độ: 2.1; Myanmar: 1.6; Indonesia: 1.8. 

- Mức phí cho thuê tower: 300 USD/tower/tháng, thấp hơn rất nhiều so với các nước 

khác trong ASEAN; Mynamar: 900 USD/tower/tháng; Indonesia: 1,150 

USD/tower/tháng; Malaysia: 1,250 USD/tower/tháng.  

Tính đến cuối tháng 7/2021, Viettel Construction đã sở hữu 1,360 trạm BTS, 2,600 km 

cáp quang treo, 4 tuyến cống bể ngầm, phủ sóng di động tòa nhà với 3 triệu m2 và 47 

hệ năng lượng mặt trời công suất 17.7 MWp. Dù mới triển khai nhưng doanh thu năm 

2020 của mảng hạ tầng cho thuê đã đạt hơn 65 tỷ đồng, gấp 7.6 lần năm trước đó. Sau 

6 tháng đầu năm 2021, doanh thu mảng này ghi nhận tăng trưởng đột biến 516% so 

với cùng kỳ, đạt 91.2 tỷ đồng, hoàn thành được 45.6% kế hoạch năm. 

Biên lợi nhuận gộp của hạ tầng cho thuê cũng ở mức cao (30%). Hiện ngoài Viettel thì 

có Mobifone đang thuê hạ tầng của CTR. Tỷ lệ dùng chung (tenancy ratio) tính tới 

hồi giữa năm đang là 1.1 và doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng lên 1.2-1.3 trong thời gian 

tới. Tenancy ratio tăng sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp của mảng này.  
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 • CTR hưởng lợi từ cấp phép tần số 4G và 5G cho các nhà mạng tại Việt Nam 

Cuối tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết rằng Chính 

phủ sẽ ký Nghị định về đấu giá tần số trong quý 4/2021 để Bộ TT&TT cấp được tần 

số 4G/5G cho các nhà mạng đầu tư tăng dung lượng và đặc biệt là phủ sóng 5G toàn 

quốc vào năm 2022. Ông cũng cho hay chiến lược hạ tầng số Việt Nam đặt mục tiêu 

xếp hạng Top 30 thế giới trước năm 2025, như vậy các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ 

có hạ tầng số hiện đại để phát triển kinh tế số. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mục 

tiêu 100% người dân dùng điện thoại thông minh vào năm 2023. Ba nhà mạng lớn 

nhất của Việt Nam là Viettel, VNPT và MobiFone đều đang thử nghiệm 5G và chờ 

đấu giá tần số này để chính thức cung cấp dịch vụ. (https://ictnews.vietnamnet.vn) 

Thông tin từ Viettel cho biết Tập đoàn đang cung cấp thử nghiệm miễn phí mạng 5G 

cho các khách hàng, đối tác đầu cuối, chủ động làm việc với các hãng smartphone 

lớn để có thể sẵn sàng, chính thức kinh doanh thương mại dịch vụ 5G tại Việt Nam 

chỉ sau thời gian 3 tháng kể từ khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan được hoàn 

thiện. Công nghệ 5G sẽ là động lực thúc đẩy cho các dịch vụ IoT, điện toán đám mây, tính 

toán tại biên, AI,…  

Theo Cục Viễn thông, với đặc điểm sử dụng băng tần có bước sóng milimet, vùng 

phủ sóng của các trạm BTS 5G đạt vài trăm mét so với bán kính vùng phủ từ 2-3km 

của các trạm 2G/3G/4G như trước đây; do vậy đòi hỏi cần số lượng trạm BTS 5G nhiều 

https://ictnews.vietnamnet.vn/
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(khoảng 40,000 trạm để phủ sóng cả nước - số do Viettel ước lượng). Ngoài ra khi 

triển khai 5G sẽ có các trạm 5G Massive MIMO loại lớn (kỹ thuật sử dụng rất nhiều 

anten, lên đến hàng trăm hoặc hàng ngàn anten) lắp trên cột anten ngoài trời và rất 

nhiều các loại trạm thu phát sóng công suất nhỏ (Small Cell), thường lắp trên thân cột 

đèn, trên tường nhà,...  Song song đó, yếu tố quan trọng là mỗi nhà mạng phải đáp 

ứng tốt nhu cầu mạng 5G cho hàng chục triệu người dân Việt Nam nhằm phục vụ 

cho nhiều loại hình dịch vụ tiên tiến trong tương lai. Cho nên việc triển khai dùng 

chung hạ tầng/vị trí lắp trạm 5G là rất cần thiết. Towercos như CTR sẽ được hưởng 

lợi từ kế hoạch triển khai 5G này, giúp tăng tenancy ratio và tăng trưởng mạnh về 

doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tới.  

• Giải pháp tích hợp và Công nghệ thông tin – nền tảng của nền kinh tế số  

Báo cáo “Tiềm năng kinh tế số Việt Nam” được phát hành bởi AlphaBeta (trong 

khuôn khổ Hội thảo “Tiềm năng kinh tế số Việt Nam” do Trung tâm Đổi mới sáng 

tạo quốc gia (NIC) phối hợp của Google tổ chức) cho thấy, nếu được tận dụng tối đa 

trong nền kinh tế, công nghệ số có thể đem lại hơn 1,733 triệu tỷ đồng (74 tỷ USD) 

cho Việt Nam vào năm 2030. Khoản tiền này tương đương 27% GDP của Việt Nam 

trong năm 2020.  Ngoài ra, việc áp dụng kỹ thuật số cũng rất thiết yếu để Việt Nam 

ứng phó và phục hồi trong cuộc khủng hoảng COVID-19 và sau đại dịch. 
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Trước đó, Báo cáo phân tích nền Kinh tế số Đông Nam Á do Google, Temasek và Bain 

công bố hồi 10/2019 cho thấy, Việt Nam có nền kinh tế số đang phát triển nhanh thứ 

2 Đông Nam Á (sau Indonesia), đạt đến 12 tỷ USD trong năm 2019 và tốc độ tăng 

trưởng 38% đều mỗi năm từ 2015 đến 2019. 

 
  Nguồn: Google, Temasek & Bain 

Có thể thấy phát triển kinh tế số là xu hướng tất yếu của cả thế giới và Việt Nam đang 

có nhiều lợi thế trong cuộc đua này. Dân số trẻ, có học thức và am hiểu công nghệ tại 

Việt Nam chiếm 70% công dân dưới 35 tuổi, tỷ lệ biết đọc và viết ở nhóm 15-35 tuổi 

trên 98% (cao hơn tỷ lệ trung bình toàn cầu là 91%) và khoảng hơn 70% dân số sử 

dụng điện thoại thông minh (Báo cáo “Tiềm năng kinh tế số Việt Nam” của AlphaBeta). 

Các lĩnh vực giải pháp tích hợp (ICT, smart home, solarcare, homecare) và công nghệ 

thông tin của CTR đang thể hiện tăng trưởng tốt, phù hợp với xu hướng và còn nhiều 

tiềm năng trong thời gian tới.  
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________________________________________________________________________________________ 

Rủi ro đầu tư 

Chúng tôi đánh giá các mảng kinh doanh của CTR đều có tiềm năng tốt trong dài hạn, tuy nhiên 

mảng cho thuê hạ tầng đang có động lực tăng trưởng mạnh nhất trong giai đoạn hiện tại lại phụ thuộc 

khá nhiều vào tiến độ chuyển nhượng các trạm BTS từ Tập đoàn Viettel sang CTR sau đó Tập đoàn 

thuê lại. Để đánh giá khả năng thực hiện tham vọng trở thành Towerco lớn nhất Việt Nam sau giai 

đoạn 2021-2025 của CTR, cần theo dõi thêm quá trình chuyển nhượng tài sản này có diễn ra thuận lợi 

không trong thời gian tới.  

 

________________________________________________________________________________________ 

Định giá và Khuyến nghị 

CTR là doanh nghiệp có triển vọng phát triển tốt trong ngành xây dựng viễn thông, có lợi thế từ các 

hoạt động kinh doanh với tập đoàn mẹ - Viettel mang lại nguồn doanh thu chính ổn định. Bên cạnh 

đó, CTR cũng đang không ngừng nỗ lực mở rộng đa dạng hóa lĩnh vực, gia tăng tỷ trọng nguồn thu 

ngoài tập đoàn. Năm 2020, tỷ trọng doanh thu ngoài tập đoàn chỉ chiếm 18%, năm nay mục tiêu 

doanh thu ngoài tập đoàn được tăng lên trên 20%. 

Doanh thu CTR năm 2021 ước tính đạt 7,324.3 tỷ đồng và LNTT ước đạt 403.7 tỷ đồng, chúng tôi kỳ 

vọng giá cổ phiếu hợp lý ở mức 103,400 đồng/cp.  
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Phụ lục: Hoạt động quý 3/2021 và phương hướng hoạt động cho quý 4/2021 ở các mảng 

(Nguồn: CTR) 

Lĩnh vực Q3/2021 Q4/2021 

VẬN HÀNH 

KHAI THÁC 

– Hoạt động trong nước: 

+ Đảm bảo chất lượng vận hành khai thác mạng lưới của Tập đoàn 

Viettel và các đối tác (CMC Telecom, MobiFone) trong điều kiện 

dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây lan phạm vi diện rộng. 

+ Xây dựng 29 gói sản phẩm cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, 

vận hành các thiết bị và đưa vào kinh doanh. 

+ Xúc tiến hợp tác với các đối tác lớn như Samsung và Karofi cung 

cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa các thiết bị. Giai đoạn 1 đã tiến hành 

triển khai tại 8 tỉnh Samsung đang hoạt động và 5 tỉnh đối với 

Karofi. 

– Hoạt động nước ngoài: 

+ Viettel Construction tiếp tục duy trì chất lượng ổn định hạ tầng 

mạng lưới của Metfone tại Campuchia, Mytel tại Myanmar trong 

điều kiện bất ổn về chính trị. 

+ Tiếp nhận và đảm bảo chất lượng hạ tầng mạng lưới của nhà mạng 

MNTI, duy trì chất lượng mạng lưới đối tác NTD tại Myanmar. 

- Hoàn thành công tác tiếp nhận Vận hành khai 

thác nhà mạng YGN (quy mô 1500 trạm, 15 đội 

kỹ thuật, doanh thu dự kiến 4.8 tỷ đồng/tháng). 

Tiếp xúc đàm phán Vận hành khai thác cho đối 

tác OCK. 

- Tiếp tục đàm phán mở rộng phạm vi cung cấp 

dịch vụ cho đối tác Karofi và Samsung. Đàm 

phán các chương trình hợp tác với đối tác lớn 

như: Standard trust bank, Ferroli, Pharmacity, 

TH true milk,… 

 

XÂY DỰNG – Đảm bảo tiến độ thi công nâng cao chất lượng mạng lưới, tiến độ 

triển khai các chương trình/ dự án quan trọng của Tập đoàn và Bộ 

Quốc Phòng (Bảo dưỡng 47/47 trạm BTS Trường Sa; Phối hợp VHT 

lập thiết kế; Dự toán 28 trạm thuộc dự án tiếp địa, lắp đặt thiết bị 

đài radar CSX – Dự án radar năm 2021 của Quân chủng Hải quân 

và Quân chủng Phòng không Không quân). 

– Ký kết hợp đồng giai đoạn 2 dự án Louis City – Hoàng Mai Hà 

Nội trị giá 415 tỷ đồng (trước đó đã ký kết hợp đồng giá trị 440 tỷ 

đồng), dự án Kim Chung Di Trạch giai đoạn 2 trị giá 145 tỷ đồng, 

Đẩy mạnh triển khai thi công giai đoạn 2 các dự 

án lớn (Louis City, Hinode Royal Park,…) đảm 

bảo tiến độ theo yêu cầu Chủ đầu tư. Tiến hành 

tiếp xúc các Chủ đầu tư mới để mở rộng nguồn 

việc quý 4/2021 và năm 2022 (như TNR, 

MBLand,…). 
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giai đoạn 2 dự án Aqua City Đồng Nai gần 81 tỷ đồng và dự án 

Danko Thái Nguyên gần 50 tỷ. 

GIẢI PHÁP 

TÍCH HỢP 

– Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp trên diện rộng, ảnh hưởng 

nhu cầu tiêu dùng và khả năng tiếp cận khách hàng, tuy nhiên lĩnh 

vực GPTH vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu quý 3/2021 đạt 174.3 

tỷ, lũy kế năm 2021 đạt 592 tỷ đồng. 

– Phát triển kinh doanh các sản phẩm, giải pháp phục vụ công tác 

học tập, làm việc của người dân, mang lại giá trị cho xã hội như: giải 

pháp cầu truyền hình trực tuyến cho doanh nghiệp/trường học, 

laptop và máy tính bảng cho học sinh/sinh viên,… 

– Đẩy mạnh hợp tác với các hãng sản xuất có thương hiệu để đa 

dạng hóa sản phẩm trong thời kỳ dịch bệnh như: AI camera Hanet, 

điều hòa, máy lọc không khí Carrier,… Doanh thu đạt 26.5 tỷ đồng. 

Đẩy mạnh công tác tiếp xúc với các doanh nghiệp 

lớn để triển khai các dự án điện năng lượng mặt 

trời theo cơ chế DPPA, mục tiêu doanh thu 100 tỷ 

trong quý 4/2021. 

ĐẦU TƯ HẠ 

TẦNG 

– Hoàn thành đồng bộ hạ tầng 910 trạm BTS trong Quý 3/2021, đạt 

61% kế hoạch năm. Tính đến hết tháng 9/2021, lũy kế số trạm do 

Viettel Construction sở hữu là 1,740 trạm. 

– Hoạt động tìm kiếm nhà mạng thứ 2 cho thuê lũy kế đạt 25 trạm. 

– Truyền dẫn (treo, ngầm): Đưa vào kinh doanh 36.2 km truyền dẫn, 

lũy kế sở hữu 2,610 km cáp quang treo, 4 tuyến cống bể ngầm. 

– Ký hợp đồng triển khai 166,000 m2 DAS trong 9 tháng đầu năm, 

lũy kế triển khai 3 triệu m2, đã đưa vào kinh doanh 1.4 triệu m2. 

– Lũy kế sở hữu 47 hệ năng lượng mặt trời với tổng công suất 17.7 

MWp. 

+ Hoàn thành đồng bộ hạ tầng 576 trạm BTS 

trong quý 4/2021, lũy kế hoàn thành cam kết triển 

khai 1,484 trạm với VTNet năm 2021. 

+ Hoàn thành kế hoạch tăng tỷ lệ dùng chung hạ 

tầng với lũy kế 93 vị trí có từ 2 nhà mạng trở lên. 

 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

Tiếp tục duy trì kinh doanh các sản phẩm 1Office, Sapo, Viettel sale, 

TC soft và EZ Cloud, Bussiness Household, E-Office và E-Edu). 

Doanh thu quý 3/2021 đạt 7 tỷ, bằng 1.25 lần tổng doanh thu 6 tháng 

đầu năm 2021 (5.6 tỷ đồng). 

Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh với 8 sản phẩm 

(1Office, Sapo, Viettel sale, TC soft và EZ Cloud, 

Bussiness Household, E-Office và E-Edu). 
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Phụ lục chỉ số so sánh với các doanh nghiệp trong cùng ngành (xếp theo vốn hoá giảm dần): 

STT Mã CK 

Vốn hóa thị 

trường 

(tỷ đồng) 

Doanh thu 

thuần hợp 

nhất 2020 

(tỷ đồng) 

LNST hợp 

nhất 2020 

(tỷ đồng) 

Doanh thu 

thuần hợp 

nhất 6M2021 

(tỷ đồng) 

LNST hợp 

nhất 6M2021 

(tỷ đồng) 

Tốc độ 

tăng 

trưởng 

EPS YoY 

(TTM) 

P/E 4 

quý 

gần 

nhất 

BVPS 4 

quý gần 

nhất 

(đồng)  

1 VCG 18,202.96 5551.44 1690.32 2340.92 248.84 -21.71% 12.60 13,170 

2 SNZ 12,546.97 4974.92 1269.79 2492.85 611.06 -7.12% 19.80 14,860 

3 SJG 8,741.70 5999.66 178.74 2850.37 53.13 69.08% 65.00 10,400 

4 CTR 8,091.25 6359.19 274.17 3542.60 153.69 -13.29% 25.00 14,780 

5 PC1 8,087.24 6678.60 544.08 4536.06 421.74 41.70% 11.67 21,750 

6 SCG 6,698.00 1420.35 90.17 1533.35 103.48 33.80% 39.35 11,290 

7 HHV 5,590.73 1201.34 175.56 793.29 137.21 21.62% 24.15 23,800 

8 CII 5,303.13 5374.09 472.02 1964.62 115.27 60.58% 136.12 19.82 

9 CTD 5,280.95 14558.09 334.55 5118.98 99.39 -24.44% 30.16 110.92 

10 L14 5,055.65 116.78 35.10 82.73 31.40 31.45% 121.12 14.32 

11 DPG 5,039.96 2118.34 235.95 986.25 231.46 -12.52% 15.03 19,860 

12 HBC 4,290.76 11224.65 83.67 5443.47 68.09 59.05% 56.96 15,830 

 

 

 

 

Phụ lục Báo cáo tài chính (BCĐKT và B.KQHĐKD) 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Bảng cân đối kế toán             

TỔNG TÀI SẢN 1,295.02 1,831.71 2,320.86 2,443.64 3,879.10 - 

Tổng nợ phải trả 649.45 1,131.87 1,545.04 1,576.58 2,818.24 - 

Vốn chủ sở hữu 645.57 699.83 775.82 867.06 1,060.86 - 

Vốn điều lệ 428.40 471.23 518.35 606.98 717.82 - 
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Phụ lục Báo cáo tài chính (BCĐKT và B.KQHĐKD) (tiếp theo) 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Báo cáo kết quả kinh doanh             

Doanh số 1,678.48 3,302.04 4,276.73 5,099.89 6,359.19 - 

Các khoản giảm trừ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

Doanh số thuần 1,678.48 3,302.04 4,276.73 5,099.89 6,359.19 7,324.3 

Giá vốn hàng bán -1,517.54 -3,093.21 -4,017.97 -4,795.99 -5,884.63 - 

Lãi gộp 160.94 208.83 258.76 303.90 474.56 - 

Thu nhập tài chính 6.53 6.10 17.58 21.35 19.59 - 

Chi phí tài chính -11.71 -4.16 -0.49 -1.77 -2.61 - 

     Trong đó: Chi phí lãi vay -7.90 -2.42 -0.22 0.00 0.00 - 

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh (từ năm 2015) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

Chi phí bán hàng 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -54.23 -83.36 -104.69 -101.09 -147.54 - 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 101.54 127.42 171.16 222.39 343.99 - 

     Thu nhập khác 30.33 28.91 18.72 19.42 1.60 - 

     Chi phí khác -0.27 -1.48 -0.22 -2.11 -0.48 - 

Thu nhập khác, ròng 30.07 27.44 18.50 17.31 1.11 - 

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 131.60 154.86 189.66 239.71 345.10 403.7 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -31.78 -36.94 -42.70 -50.75 -70.93 - 

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 99.82 117.91 146.96 188.96 274.17 - 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 0.07 0.07 0.05 0.01 0.01 - 

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ 99.76 117.84 146.91 188.94 274.16 - 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 2,496.00 2,273.00 2,834.00 2,684.00 3,892.00 - 
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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 
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Fax: (028) 6295.9178 
 

             

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

Đ/c: Số 90-92 Hồ Xuân Hương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ 
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