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Tóm tắt quan điểm 

DIG là doanh nghiệp có kinh nghiệm và sở hữu quỹ đất lớn tại các tỉnh thành phố cấp 2 (vệ tinh quanh 
thành phố lớn), tiêu biểu là Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Xu hướng hạ tầng và đầu tư bất động sản trong 
giai đoạn 2021-2025 là tại các khu vực này. Đồng thời, DIG hiện là doanh nghiệp nằm trong nhóm 10 DN 
bất động sản của quy mô lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi kì vọng các giá trị này sẽ nâng 
định giá của DIG trong tương lai. Với mức P/B kỳ vọng trung bình DN bất động sản lớn trong 12 tháng tiếp 
theo vào khoảng 2.5 lần và mức giá trị sổ sách của DIG trong giai đoạn 1H2022 vào khoảng hơn 7,200 tỷ 
đồng. Chúng tôi đánh giá vốn hóa thị trường của DIG sẽ tăng thêm khoảng 30% so với hiện tại, tức mức 
giá kỳ vọng của DIG vào khoảng 44,000đ/cp cho kì đầu tư 6-9 tháng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảnh báo 
NĐT cẩn thận theo dõi khoản phải thu hơn 1,290 tỷ phát sinh từ Q4/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển 
Thiên Tân. Quý 4/2020 cũng là quý Thiên Tân đã mua lại cổ phần từ nhóm cổ đông tài chính lớn của DIG. 

DIG đang sở hữu quỹ đất có tiềm năng tăng giá mạnh theo chu kỳ của ngành 

 
Nguồn: Tradingview, Funan Securities 

 Báo cáo công ty Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG)  
 Ngành: Bất động sản 

Ngày báo cáo: 16/08/2021 
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DIG – Doanh nghiệp thuộc nhóm 10 DN bất động sản có tài sản lớn nhất sàn chứng khoán 

Tính đến hết quý 2/2021, DIG nằm trong nhóm 10 DN BĐS sở hữu tài sản lớn nhất sàn chứng 
khoán VN. 

Thông tin nhóm 10 DN bất động sản có tổng tản lớn nhất sàn chứng khoán VN 
Mã Tổng tài sản ROE ROA D/E P/B P/E 
VHM          210,000  37% 16% 23%             4.2            11.9  
NVL          171,523  13% 3% 129%             4.5            31.8  
DXG            27,749  9% 4% 54%             1.4            13.4  
NLG            20,123  13% 7% 29%             1.9            11.3  
PDR            18,717  24% 9% 20%             8.0            30.9  
HDG            14,774  16% 5% 153%             3.0            13.5  
KDH            14,024  15% 9% 30%             3.0            21.1  
DIG            12,296  14% 6% 37%             2.9            20.7  
AGG            11,926  19% 4% 104%             2.2              9.8  
SCR            10,580  6% 3% 44%             0.9            14.7  
Trung bình       41%             2.9            14.1  

 

 
DIG - Nhà đầu tư lâu đời tại Bà Rịa - Vũng Tàu với gần 30 năm kinh nghiệm. Công ty Cổ phần 
DIC (DIG) được thành lập vào năm 1990, khởi đầu là một công ty dịch vụ du lịch và cung cấp 
dịch vụ điều dưỡng cho công nhân xây dựng. Sau 2 năm, DIG mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh 
xây dựng và bất động sản dưới sự quản lý của Bộ Xây dựng (MoC). Năm 2007, Bộ Xây dựng 
ban hành Quyết định số 1302 / QĐ-BXD phê duyệt phương án cổ phần hóa DIG. Năm 2019, DIG 
được niêm yết trên sàn HOSE. Năm 2017, Bộ Xây dựng đã thoái toàn bộ cổ phần tại DIG (tỷ lệ 
sở hữu 49.65%). 

 



 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư 

 

  
DIG 

 16/08/2021 Giá mục tiêu: 44,000 

DIG đang hưởng lợi từ xu hướng đầu tư bất động sản tại các thành phố vệ tinh  

DIG là một trong những công ty sở hữu quỹ đất lớn nhất tại Đồng Nai và Vũng Tàu. 

DN sở hữu quỹ đất lớn tại Đồng Nai  DN sở hữu quỹ đất lớn tại BRVT 

 

 

 
Nguồn: Funan Securities và báo cáo các DN 
liên quan 

  

Cùng với đó, DIG cũng sở hữu đất ở một số vùng phía Bắc như Hà Nam, Vĩnh Phúc. Tổng cộng, 
DIG sở hữu gần 1,600 ha đất tại các vị trí này. Đáng chú ý, quỹ đất rộng 926 ha mà DIG đang 
phát triển sẽ là tài sản chính cho các dự án sắp tới của họ. 

Quan trọng hơn, DIG có lợi thế về chi phí khi đã sở hữu đất từ lâu nên chi phí rất thấp. 

Quỹ đất DIG phân theo địa lý tỉnh (đvt: ha)  Cơ cấu quỹ đất DIG phân theo phân đoạn phát 
triển dự án 

 

 

 
Nguồn: DIG, Funan Securities   
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Tình hình tài chính lành mạnh và có xu hướng cải thiện biên lợi nhuận trong tương lai 

DIG cũng duy trì nền tảng tài chính lành mạnh với tỷ lệ nợ/ tài sản dưới mức trung bình ngành. 

Tỷ lệ đòn bẩy (nợ/VCSH) của các DN BĐS lớn trên sàn 

 
Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

Trong giai đoạn 2015 - 2019, tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty khá biến động khi chủ yếu bàn 
giao căn hộ với tỷ suất lợi nhuận từ 25% đến 35%. Từ năm 2021 trở đi, chúng tôi dự báo tỷ suất 
lợi nhuận gộp ở mức trên 30-40% do (1) tỷ suất lợi nhuận đất nền sau thường cao hơn căn hộ, 
(2) giá bán tốt được hỗ trợ bởi sự phát triển cơ sở hạ tầng tại các thành phố cấp hai, (3) giá vốn 
đất thấp trong các giai đoạn trước sẽ bù đắp một phần cho chi phí đất cao hơn mà công ty sẽ trả 
để phát triển các dự án của họ trong thời gian tới. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp DIG 
 

 
Nguồn: DIG, Funan Securities 
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Tuy nhiên khoản phải thu từ Thiên Tân là điểm cần theo dõi 

Cột mốc giao dịch quan trọng của DIG 

 
 

Nguồn: Fireant, Funan Securities 

DIG liên tục có các giao dịch lớn chuyển giao sở hữu giữa các cổ đông lớn. 

 
Nguồn: DIG 
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Thiên Tân mua lại cổ phiếu từ nhóm cổ đông lớn cũ trước đó và đồng thời phát sinh khoản phải 
thu khác ngay trùng hợp vào thời điểm phát sinh giao dịch. 

Thông tin khoản phải thu lớn của DIG tại 
Q4/2020 

 Thông tin khooản phải trả lớn của DIG 
tại Q4/2020 

 

 

 
Nguồn: BCTC Q4/2020 DIG   

 

Cập nhật tiến độ triển khai dự án bất động sản dân cư  

Bảng 1: Cập nhật tiến độ triển khai đến cuối Q1/2021 
Dự án Quy mô Tiến độ 

Khu phức hợp CSJ - Giai đoạn 1 TP 
Vũng Tàu 

32 tầng, 372 căn, tổng đầu tư 798.55 
tỷ đồng 

Đã chuyển nhượng 229/372 căn hộ, dự kiến bàn giao 
căn hộ du lịch cho khách hàng vào cuối 2020 

Vũng Tàu Gateway 30 tầng, 1,538 căn, tổng đầu tư 1,572 
tỷ đồng 

Đã bán 98%, đã bàn giao 1,071 căn hộ dự kiến hoàn 
thành và bàn giao vào cuối 2020 

Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - TP Vĩnh 
Yên (cách Hà Nội 30km) 

Quy mô 192.91 ha, tổng đầu tư 3,789 
tỷ đồng 

Đã hoàn thành GPMB 180 ha. Đã chuyển nhượng 
1,280 lô Phân khu 1 và đang bán hàng 198 lô tại Phân 
khu 2 

Khu dân cư Vị Thanh - Cần Thơ Quy mô 83.46 ha, tổng đầu tư 1,211 tỷ 
đồng 

Đang thi công san nền, thi công hạ tầng kỹ thuật và thi 
công shophouse trên Phân Khu 1 (16.49 ha). Dự kiến 
mở bán cuối Q4/2020 

Dự án Long Tân - Đồng Nai Quy mô 332 ha, tổng đầu tư 4,750 tỷ 
đồng 

Được phê duyệt đầu tư, đã đền bù 80/332 ha 

Khu đô thị Đại Phước - Đồng Nai Quy mô 464.4 ha, tổng đầu tư 7,506 tỷ 
đồng 

Đã hoàn thành GPMB và nộp tiền SDĐ 100%. Đã 
chuyển nhượng nhà đầu tư thứ cấp 385.3/464.4 ha, 
còn sở hữu khoảng 80 ha. 

Trung tâm Chí Linh - TP Vũng Tàu Quy mô 99.7 ha, tổng đầu tư 1,113 tỷ 
đồng Đã đến bù GPMB 71.67/ 99.7 ha. 

Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu Quy mô 90.5 ha, tổng đầu tư 4,029 tỷ 
đồng Dự kiến triển khai phân khu 1 (20ha) vào cuối 2021 

 
Tiến độ ghi nhận doanh thu dự kiến 



 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư 

 

  
DIG 

 16/08/2021 Giá mục tiêu: 44,000 

 
Điểm rơi lợi nhuận vào năm 2021 với các dự án lớn ghi nhận doanh thu 

Kết thúc năm 2020, DIG ghi nhận kết quả rất khả quan với 2,487 tỷ đồng doanh thu và 711 tỷ 
đồng lợi nhuận sau thuế (LNST), đây cũng là kết quả tốt nhất kể từ khi DIG niêm yết. Trong năm 
2021, DIG đã đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 2,800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 
đạt 1,444 tỷ đồng, tăng 60.5% so với năm 2020; dự kiến cổ tức từ 18 - 22%. 

Kế hoạch 2021 được công ty xây dựng trên kế hoạch kinh doanh các dự án: (1) Khu đô thị mới 
Nam Vĩnh Yên; (2) Dự án Dân cư thương mại Vị Thanh – Hậu Giang; (3) Ghi nhận khoản lợi 
nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng dự án Khu đô thị sinh thái Đại Phước – Đồng Nai cho 
nhà đầu tư cấp 2. Các dự án trên hiện đang kinh doanh rất tốt và kết hoạch 2021 hoàn toàn khả 
thi. 

Theo đó, giá trị sổ sách của DIG trong giai đoạn 1H2022 sẽ vào khoảng ~7,200 tỷ đồng (đã khấu 
trừ phần phải thu liên quan Thiên Tân). Quan sát giá trị P/B của nhóm 10 DN bất động sản có 
giá trị tài sản lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy mức P/B trung bình là 
khoảng 2.9x lần và ROE vào khoảng 15%. Theo đó, chúng tôi sử dụng mức P/B kỳ vọng trong 
12 tháng tiếp theo vào khoảng 2.5x lần là mức hợp lý dành cho DIG. Do đó, chúng tôi kỳ vọng 
giá trị của DIG vào khoảng 18,000 tỷ đồng, cao hơn 30% so với mức vốn hóa hiện tại của DIG. 
Tương đương mức giá DIG kỳ vọng của chúng tôi trong giai đoạn 6-9 tháng tiếp theo là vào 
khoảng 44,000đ/cp. 

Bảng ước tính giá trị DIG trong giai đoạn 6-9 tháng tiếp theo 
Vốn chủ sở hữu 2020          5,718  
LNST 2021          1,138  
Vốn tăng thêm từ phát hành riêng 
lẻ          1,500  
Vốn chủ sở hữu 2021 (giả định 
không chia cổ tức tiền)          8,355  

 

 Mã 
Tổng tài 

sản ROE ROA D/E P/B P/E 
Biên 
gộp D/A 

VHM 
         

210,000  37% 16% 23% 
            

4.2  
          

11.9  41% 11% 

NVL 
         

171,523  13% 3% 129% 
            

4.5  
          

31.8  37% 30% 

DXG 
           

27,749  9% 4% 54% 
            

1.4  
          

13.4  58% 25% 

NLG 
           

20,123  13% 7% 29% 
            

1.9  
          

11.3  24% 14% 

PDR 
           

18,717  24% 9% 20% 
            

8.0  
          

30.9  56% 7% 

HDG 
           

14,774  16% 5% 153% 
            

3.0  
          

13.5  49% 45% 

KDH 
           

14,024  15% 9% 30% 
            

3.0  
          

21.1  40% 18% 

DIG 
           

12,296  14% 6% 37% 
            

2.9  
          

20.7  27% 14% 

AGG 
           

11,926  19% 4% 104% 
            

2.2  
            

9.8  18% 21% 

SCR 
           

10,580  6% 3% 44% 
            

0.9  
          

14.7  -9% 21% 
Trung 
bình   15% 5% 41% 

            
2.9  

          
14.1  38% 20% 

 

Nguồn: FiinPro, DIG, Funan Securities 
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Triển vọng 2021 -2022: Dịch chuyển dần sang dự án đất nền có suất sinh lời cao hơn so 
với bán chưng cư giai đoạn 2019-2020 
Trong năm 2021, 703 căn còn lại của Gateway sẽ được bàn giao với doanh thu ước tính là 
1,501 tỷ đồng. 
Năm 2021, cùng với Gateway, các lô đất tại Nam Vĩnh Yên và Đại Phước sẽ được bàn giao 
một phần. Ngoài ra, hai dự án CSJ và Vị Thanh cũng dự kiến tạo ra doanh thu từ năm 2021.  

2022 - 2025: Vị Thanh, Đại Phước, Nam Vĩnh Yên được kỳ vọng là các dự án 
tạo ra lợi nhuận tiếp theo trong khi Long Tân sẽ là dự án dự phòng 
Trong giai đoạn 2022 - 2023, Nam Vĩnh Yên và Đại Phước sẽ tiếp tục đóng góp lợi nhuận chính 
(khoảng 70% lợi nhuận ròng). Các dự án khác được kỳ vọng sẽ tạo ra doanh thu là Vị Thanh và 
Cap Saint Jacques nhờ tiến độ giải phóng mặt bằng và mở bán tốt.  

Long Tân là một dự án lớn nên sẽ khó khăn hơn cho DIG trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án. Do 
đó, chúng tôi sẽ liên tục theo dõi dự án này để cập nhật chi tiết hơn. Ngoài ra, bốn dự án trọng 
điểm này đều có vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện để có thể mang lại nguồn thu tốt cho DIG. 

Tỷ trọng lợi nhuận DIG phân theo dự án  Thời gian bàn giao 4 dự án trọng điểm giai 
đoạn 2021-2025  

 

 

 
Nguồn: Funan Securities ước tính   

Nam Vĩnh Yên:  

DIG đã bán hết các lô đất tại Phân kì 1 và đã bàn giao 66% tổng số lô đất vào cuối năm 2019. 
Do đó, chúng tôi tin rằng họ sẽ hoàn thành việc bàn giao quyền sử dụng đất trong năm 2022. 
Phân kì 2 Nam Vĩnh Yên có thể được ghi nhận doanh thu vào Q4/2020 khi ban lãnh đạo đang 
thảo luận với các đối tác về việc bán các lô đất thông qua hình thức bán sỉ. Đối với Phân kì 3, 
chúng tôi đề xuất thời gian bàn giao lâu hơn (2023 - 2028) do công tác đền bù ở khu vực này 
chưa hoàn thành. 

Long Tân:  

Dự án này sẽ cần nhiều nỗ lực của DIG hơn trong quá trình giải phóng mặt bằng do quy mô dự 
án lớn (332 ha). Ngoài ra, việc tiến độ giải phóng mặt bằng không hoàn thành với kế hoạch ban 
đầu của ban lãnh đạo khi DIG mới chỉ hoàn thành 120 ha so với kế hoạch ban đầu là 200 ha 
trong năm 2020. Do đó, chúng tôi lo ngại việc bàn giao có thể sẽ lâu hơn dự kiến và bắt đầu từ 
năm 2024. 

Vị Thanh:  

DIG đã mở bán đất nền Vị Thanh vào đầu quý 4 năm 2020. Do đó, chúng tôi kỳ vọng DIG sẽ có 
thể bàn giao một số lô đất trong năm 2021 và mất 5 năm để hoàn thành việc bàn giao. Thời gian 
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bàn giao của Vị Thanh lâu hơn Đại Phước khi tiến độ giải phóng mặt bằng của Đại Phước tốt 
hơn. 

Đại Phước:  

Theo quan sát của chúng tôi, đất nền khu Đại Phước đã sẵn sàng để bán trong 1-2 năm tới tuy 
nhiên các đề nghị chào mua hiện tại từ các đối tác chưa đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh 
đạo. Do đó, chúng tôi đánh giá thời gian đàm phán sẽ kéo dài một năm và sẽ bắt đầu bàn giao 
từ năm 2021. 

Hoạt động kinh doanh cốt lõi - Mảng bất động sản thúc đẩy kết quả kinh doanh của DIG. 

Trong năm 2015, mảng Phát triển chung cư, khu đô thị mới, dự án bất động sản du lịch chỉ đóng 
góp 22% vào doanh thu cao nhất của DIG trong khi mảng Thương mại & Xây dựng chiếm tỷ trọng 
cao (khoảng 62%). Thị trường bất động sản phục hồi từ năm 2015 khiến mảng bất động sản DIG 
cải thiện sau những đợt sóng gió trong giai đoạn 2009 - 2014. Theo đó, mảng này tăng trưởng 
vững mạnh với tốc độ CAGR 60% trong giai đoạn 2015-2021 và trở thành mảng đóng góp lợi 
nhuận chính cho DIG. 

Ngoài ra, DIG cũng kinh doanh các mảng khác như: thương mại, xây dựng, và dịch vụ nhưng 
đóng góp vào lợi nhuận không đáng kể (chỉ khoảng 10%). Cụ thể: 

(1) Thương mại & Xây dựng: Bao gồm kinh doanh hàng hóa xây dựng và xây dựng các 
công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Trong giai đoạn 2011 - 
2014, DIG đã sử dụng mảng này như một khoản tiết kiệm để bù đắp một phần cho tình 
hình hoạt động khiêm tốn của mảng bất động sản. Điều này khá phù hợp khi kinh doanh 
thương mại và xây dựng sẽ ít rủi ro hơn và chi phí thấp hơn so với phân khúc bất động 
sản trong điều kiện thị trường chững lại. 

(2) Dịch vụ: Bao gồm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ lữ hành, tư 
vấn quản lý dự án, tư vấn đầu tư và đầu tư tài chính vào mảng kinh doanh khác. Mảng 
này đóng góp nhỏ cả về doanh thu và lợi nhuận.  

Cơ cấu doanh thu 1H/2021  Cơ cấu LNG 1H/2021 

 

 

 
Nguồn: DIG, Funan Securities   

 

 

Vị trí các dự án của DIG  Phát triển hạ tầng tại các dự án của DIG 
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Nguồn DIG, Funan Securities   

 

Tăng tốc đầu tư phát triển quỹ đất nhà ở mới cho giai đoạn phát triển sau 2022 

DIG lên kế hoạch ngân sách cho hoạt đồng đầu tư năm 2021, theo đó tổng mức đầu tư năm 
2021 ước tính 9,436 tỷ đồng, tăng 2.9% so với năm 2020. 

Khác với năm 2020 khi phần lớn chi phí đầu tư dùng cho việc đầu tư tài chính (cấu trúc lại Tổng 
công ty, đầu tư góp vốn) lên đến 6,986/ 9,166 tỷ đồng, năm 2021 hầu hết ngân sách đầu tư sẽ 
được DIG dùng để đầu tư phát triển dự án, lên đến 9,264/ 9,436 tỷ đồng. Có thể xem 2021 là 
năm công ty tăng tốc mở rộng quỹ đất kinh doanh để sẵn sàng cho mục tiêu phát triển bền vững 
và bứt phá trong dài hạn (sau 2025). 

Trong danh mục đầu tư của năm 2021, Bắc Vũng Tàu và Long Tân (Đồng Nai) là 2 dự án được 
đầu tư lớn nhất với giá trị lần lượt là 2,190 tỷ đồng và 1,694 tỷ đồng. 

Mở rộng quỹ đất khu công nghiệp (KCN) 

Trong năm 2020, DIG cũng bắt đầu tham gia vào mảng bất động sản công nghiệp khi góp vốn 
vào công ty CP Đầu tư Đức Hòa III – Resco với giá trị đầu tư 1,729 tỷ đồng. Công ty đang quản 
lý KCN Đức Hòa III – Resco có diện tích 296 ha tại xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
Dự án có vị trí tiếp giáp giữa Long An và TP HCM, khu vực khá thuận lợi để thu hút nhà đầu tư. 

Năm 2018, dự án này đã được ngân hàng Sacombank đấu giá thành công quyền sử dụng 
2,753,730 m2 đất với giá 2,630 tỷ đồng để xử lý nợ xấu. Việc đầu tư vào dự án được chúng tôi 
kỳ vọng công ty đang mua quỹ đất khu công nghiệp với giá hợp lý hơn giá thị trường hiện nay. 

Kế hoạch huy động vốn năm 2021 nhằm phát triển Bắc Vũng Tàu.  

Tại cuộc họp ĐHCĐ diễn ra vào tháng 1/2021, các cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành 
riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu mới (tương ứng 24% số lượng cổ phiếu hiện tại) với giá phát hành hơn 
20,000 đồng/cổ phiếu dự kiến thực hiện vào quý 2/2021. DIG dự kiến đầu tư số tiền thu được từ 
đợt phát hành riêng lẻ này chủ yếu vào dự án Bắc Vũng Tàu. Ban lãnh đạo cũng chia sẻ rằng 
DIG gần đây đã ký Biên bản ghi nhớ với một nhà phát triển nước ngoài và nhận được khoảng 20 
triệu USD để thành lập liên doanh phát triển dự án Bắc Vũng Tàu. Chúng tôi hiện chưa đưa kế 
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hoạch phát hành riêng lẻ vào dự báo và định giá của chúng tôi do các thông tin chi tiết liên quan 
đến kế hoạch tăng vốn này hiện chưa được công bố. 

Các dự án trọng điểm 2021 
KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH LONG TÂN 

 

 Vị trí: xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. 
Tổng mức đầu tư: 4,752 tỷ đồng. 
Quy mô: 332 ha.  
Tiến độ thiết kế và xây dựng: Đã bồi thường, GPMB được 
107/332 ha; Chuẩn bị thi công kè khu vực sạt lở phía Bắc dự 
án; Thi công đường giao thông trục chính Bắc – Nam, đường 
nối từ cầu Đại Phước. 
Tiến độ pháp lý: Đang điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500, 
thiết kế cơ sở, thiết kế Bản vẽ thi công toàn bộ hệ thống kỹ 
thuật dự án, đã được phê duyệt tác động môi trường. 
Tiến độ bán hàng: Dự kiến Quý 2/2022 mở bán.  

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM VĨNH YÊN  

 

 Vị trí: Tp Vĩnh Yên & Huyện Bình Xuyên (cách Hà Nội 30 km). 
Tổng mức đầu tư: 3,789 tỷ đồng. 
Quy mô: 192.91 ha.  
Tiến độ thiết kế và xây dựng: Đã thi công hạ tầng kỹ thuật 
Phân khu 1; Đang thi công Hạ tầng kỹ thuật Phân khu 2, 3; 
Đang hoàn thiện pháp lý triển khai xây thô và hoàn thiện mặt 
ngoài tại một số tuyến đã hoàn thành xong hạ tầng kỹ thuật. 
Đang thực hiện san lấp, kè hồ, nạo vét lòng hồ điều hòa. 
Tiến độ pháp lý: Lũy kế Bồi thường/Giải phóng mặt bằng là 
188.45/198.4ha. Sở Xây dựng đang trình phương án điều 
chỉnh Quy hoạch lần 6. 
Tiến độ bán hàng: Đã chuyển nhượng 502 lô đất nền tại 
Phân khu 2. Mở bán tiếp đợt 5 Phân khu 2 với 303 lô liên kế 
vào Q2/2021.  

DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP CSJ GIAI ĐOẠN 1  

 

 Vị trí: Bãi Sau, TP Vũng Tàu 
Tổng mức đầu tư: 798.55 tỷ đồng. 
Số lượng căn hộ: 372 căn 
Số lượng tầng: 32 tầng (1 tầng hầm + 1 tầng bán hầm) 
 
 Tiến độ thiết kế và xây dựng: Đã cất nóc ngày 
18/01/2020, đang hoàn thiện kiến trúc, nội thất, M&E, công 
trình đã đạt khoảng 95% tiến độ. 
 Tiến độ pháp lý: Đủ điều kiện chuyển nhượng căn hộ du 
lịch hình thành trong tương lai. 
 Tiến độ bán hàng: Đã chuyển nhượng 334/372 căn hộ 
đến thời điểm 31/3/2021. đang triển khai bàn giao căn hộ du 
lịch cho khách hàng.  

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC VŨNG TÀU 

 

 Vị trí: Phường 12, TP. Vũng Tàu 
• Tổng mức đầu tư: 4,029 tỷ đồng. 
• Quy mô: 90.5 ha. 
• Công tác BT, GPMB: Đã bồi thường giải phóng mặt bằng 
8.22 ha. 
• Dự kiến triển khai giai đoạn 1 (diện tích 20 ha) vào cuối 
Q3/2021.  

DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI VỊ THANH 

 

 Vị trí: Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 
• Tổng mức đầu tư: 1,211.2 tỷ đồng. 
• Quy mô: 83.46 ha. 
 Tiến độ thiết kế và xây dựng: Đang thi công san nền, thi 
công hạ tầng kỹ thuật; Thi công Shophouse trên Phân Khu 1 
(16.49 ha). 
 Tiến độ pháp lý: Đã được phê duyệt thiết kế cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật toàn bộ dự án, Thiết kế bản vẽ thi công và 
GPXD cho hạ tầng kỹ thuật và Shophouse tại Phân khu 1, 
Đang làm thủ tục xin phép chuyển nhượng Shophouse và 
QSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà. 
 Tiến độ bán hàng: Dự kiến mở bán cuối Q3/2021.  

Các dự án trọng điểm khác 
DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC  
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 Vị trí: Cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, 
Tỉnh Đồng Nai. 
• Tổng mức đầu tư: 7,506 tỷ đồng. 
• Quy mô: 464.4 ha 
 Tiến độ thiết kế và xây dựng: 
- Đã hoàn thành công tác bồi thường và giải phóng mặt 
bằng và nộp 100% tiền sử dụng đất. 
- Hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính đến các dự án 
cấp 2; đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước. 
 Tiến độ pháp lý: Pháp lý dự án đã hoàn chỉnh, đang xin 
xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng QSD đất tại Phân 
khu 1, 2, 3. 
 Tiến độ bán hàng: Đã chuyển nhượng cho 6 nhà đầu tư 
cấp 2 với diện tích khoảng 400 ha.  

DỰ ÁN: VŨNG TÀU GATEWAY  

 

 Vị trí: Khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu 
• Tổng mức đầu tư: 1,572.10 tỷ đồng. 
• Số lượng căn hộ: 1,538 căn. 
• Số lượng tầng: 30 tầng (1 tầng hầm). (02 tầng thương 
mại + 02 tầng penhouse)  
Tiến độ thiết kế và xây dựng: Đã đầu tư hoàn thành công 
trình và đưa vào sử dụng từ ngày 10/11/2020. 
 Tiến độ bán hàng: Đã bán 1,535 căn hộ. 
 Tiến độ bàn giao căn hộ: Đến thời điểm hiện nay, đã 
bàn giao 1.386 căn hộ cho khách hàng  

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở LAM HẠ, TP. PHỦ LÝ, HÀ NAM 

 

 • Vị trí: Phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý 
• Tổng mức đầu tư: 1,566 tỷ đồng. 
• Quy mô: 13.56 ha.  
Công tác BT, GPMB: 
Đã BT, GPMB 8.65/13.56 ha. 
• DIC Corp đã được UBND tỉnh Hà Namphê duyệt là Chủ 
đầu tư Dự án, hiện Chủ đầu tư đang triển khai thủ tục chấp 
thuận đầu tư, xin phê duyệt Thiết kế cơ sở. Dự kiến triển 
khai đầu tư xây dựng vào Quý 3/2021.  

DỰ ÁN: TRUNG TÂM CHÍ LINH – VŨNG TÀU  

 

 Vị trí: TP. Vũng Tàu. 
Tổng mức đầu tư: 1,113 tỷ đồng. 
Quy mô: 99.7 ha  
Đã đền bù GPMB 719,132.37m2 
 Thi công hoàn chỉnh Hạ tầng kỹ thuật trên diện tích đã 
đền bù giải phóng mặt bằng; 
 Tổ chức đền bù phần diện tích còn lại của khu A, B, D.  

 

 
 

 



 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư 

 

  
DIG 

 16/08/2021 Giá mục tiêu: 44,000 

  

Thông tin doanh nghiệp qua các con số 

Thông tin cổ phiếu  Thông tin định giá 
nhanh 

Ngành  Bất động sản 

VHTT (tỷ đồng)  13,655 

SLCP ĐLH (triệu cp)  401,6 

KLGDTB 1 tháng  (cp)  18,581,000 

Giá cao nhất 52T  35,000 

Giá thấp nhất 52T  9,800 

Tỷ lệ sở hữu NN còn có thể 
mua 

 1.4% 

 

  Hiện tại 

P/E trượt 15.76 

P/B 2.87 

ROE (%) 14 
 

Phân tích điểm mua bán theo phân tích kỹ thuật 

 
Nguồn: Fireant, Funan Securities 
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Một số chỉ tiêu tài chính DIG 

  Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 TTM Q2/2021 

     Số cổ phiếu lưu hành bình quân Triệu CP 238 238 253 315 319 407 

     Giá trị sổ sách/CP VNĐ 11,467 11,829 12,406 12,525 14,859 11,687 
     Giá trị sổ sách hữu hình/một cổ 
phiếu VNĐ 11,697 12,062 12,672 12,668 14,982 11,774 

     EPS cơ bản VNĐ 223 792 1,283 1,166 2,126 1,646 

     Vốn vay dài hạn/Vốn CSH   0.51 0.48 0.13 0.18 0.17 0.18 

     Vốn vay dài hạn/Tổng Tài sản   0.24 0.23 0.06 0.09 0.07 0.07 

     Vốn vay ngắn dài hạn/Vốn CSH   0.62 0.61 0.50 0.32 0.32 0.37 
     Vốn vay ngắn dài hạn/Tổng Tài 
sản   0.30 0.29 0.24 0.16 0.13 0.14 

     Công nợ ngắn hạn/Vốn CSH   0.46 0.56 0.93 0.82 1.25 1.31 

     Công nợ ngắn hạn/Tổng Tài sản   0.22 0.26 0.44 0.40 0.51 0.52 

     Tổng công nợ/Vốn CSH   1.10 1.10 1.12 1.04 1.47 1.54 

     Tổng công nợ/Tổng Tài sản   0.52 0.52 0.53 0.51 0.59 0.61 

Tài chính hiện nay               

     Tỷ suất lợi nhuận gộp % 27.66% 24.59% 24.08% 30.28% 25.75% 27.46% 

     Tỷ suất EBITDA % 15.99% 14.23% 14.37% 19.55% 15.73% 16.28% 

     Tỷ suất EBIT % 14.04% 13.02% 13.39% 17.78% 13.92% 16.28% 

     Tỷ suất lợi nhuận trước thuế % % 7.97% 16.02% 18.26% 22.27% 36.18% 31.66% 

     Tỷ suất lãi hoạt động KD % 7.88% 12.98% 14.47% 25.20% 11.55% 12.04% 

     Tỷ suất lợi nhuận thuần % 5.70% 12.70% 14.20% 17.57% 29.02% 25.20% 

     Hệ số quay vòng tài sản   0.21 0.27 0.36 0.28 0.25 0.25 

     Hệ số quay vòng vốn CSH   0.42 0.56 0.77 0.59 0.57 0.58 

     ROE% % 2.14% 6.90% 10.61% 10.82% 16.17% 14.44% 

     ROA% % 1.07% 3.28% 5.02% 5.20% 7.10% 6.09% 
     Thời gian trung bình thu tiền 
khách hàng Ngày 245 201 148 171 150 141 

     Thời gian trung bình xử lý HTK Ngày 1,160 971 685 909 850 804 

     Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ 8,099 8,099 8,585 10,708 10,829 13,936 

     P/E   152.37 42.96 26.50 29.16 15.99 20.65 

     P/B   2.97 2.87 2.74 2.71 2.29 2.91 

     P/S   7.03 5.08 3.66 5.06 4.35 5.15 

Kế hoạch kinh doanh   2021           

     Doanh thu Tỷ VNĐ 2,800           

     Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 1,444           

     Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 1,155           

  
Nguồn: FiinPro
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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. 
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