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Khuyến nghị đầu tư MUA 

Giá thị trường 9.750 

Giá mục tiêu 12.900 

Thời gian đầu tư TRUNG HẠN 

 

Thông tin cổ phiếu 

Vốn hóa thị trường 2098.5 tỉ đồng 

Số lượng CP lưu hành 238.194.819 

Số lượng CP niêm yết 238.194.819 

Giá cao nhất 52 tuần 9.500 

Giá thấp nhất 52 tuần 6.600 

KLGDBQ 50 phiên 699.868 CP 

Free - float (%) 21.45% 

 

Biến động giá CP/ Vnindex 

  

 

 

Cổ đông lớn (%) 

Bộ Xây dựng 49,65% 

Vietnam Enterprise Investments 

Limited 
7,92% 

PYN Elite Fund 7,49% 

Nhà đầu tư nước ngoài  28,23% 

Room còn lại với NĐTNN 20,76% 
 

 

 

 

ĐIỂM NHẤN DOANH NGHIỆP VÀ QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

 Kết quả kinh doanh khởi sắc trở lại: năm 2016, doanh thu 

và  LNST của DIG lần lượt đạt mức 1323.5 tỉ đồng và 65.6 tỉ 

đồng, tăng lần lượt 91.3% và 375% và so với năm 2015. Trong 

đó, LNST của công ty mẹ chiếm hơn 90%. Nguyên nhân chính 

đến từ tăng trưởng mảng kinh doanh bất động sản (tăng trưởng 

doanh thu 3.3 lần so với năm 2015). 

 Kế hoạch kinh doanh: dự kiến năm 2017, nguồn thu của DIG 

là 2.959 tỷ đồng, trong đó: thu từ các dự án (Khu trung tâm 

Chí Linh, KĐT mới Nam Vĩnh  Yên, KĐT Du lịch sinh thái 

Đại Phước, KDC Hiệp Phước, DIC Phoenix, DIC The 

Landmark Residence….) là 1.859 tỷ đồng; thu thoái vốn 650 

tỷ đồng; thu hồi công nợ và thu từ hoạt động tài chính 450 tỷ. 

 Bộ Xây dựng thoái vốn: dự kiến năm 2017 - 2018, Bộ Xây 

dựng sẽ thoái về mức vốn tối thiểu là 36%. Hiện tại Bộ Xây 

dựng đang nắm giữ 49,65%, như vậy lượng vốn thoái ra là 

khoảng 13,65% cổ phần tương đương 32,5 triệu cổ phiếu. 

 Rủi ro: các dự án của DIG tập trung tại thành phố loại 2, vì 

vậy khả năng hấp thụ sẽ thấp hơn so với các thị trường lớn hơn 

như Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh. 

 Quan điểm đầu tư: với kế hoạch công ty đưa ra, chúng tôi 

thận trọng dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017 

đạt 1.800 tỷ đồng (+51%yoy) và 120 tỷ đồng (+80%). Với mức 

doanh thu và lợi nhuận như vậy, EPS dự kiến đạt 504 đồng/cp. 

Giá mục tiêu kì vọng đạt 12.000 đồng. 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 

Mã: DIG (HOSE) | Ngành: BĐS 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHANH 

25.04.2017 
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây 

dựng tiền thân là Nhà nghỉ Bộ Xây dựng, được 

thành lập ngày 26/05/1990. Sau gần 30 năm 

phát triển, DIG hiện tại là một trong những 

công ty bất động sản hàng đầu cả nước, với 6 

công ty con và 9 công ty liên kết hoạt động trong 

lĩnh vực xây dựng – bất động sản. 

 

 
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017 

Chỉ tiêu Kế hoạch 
2017 

Tăng 
trưởng 

Doanh thu 1.406,3 22.2% 
LNTT 160 74.3% 
LNST 128 95.1% 

Cổ tức (%) 8-10  

 

 

 

 

Biến động EPS 4 năm 

Năm 2013 2014 2015 2016 

EPS 380 250 40 276 

 

 

 

 

 
 

TRIỂN VỌNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 Kết quả kinh doanh tăng trưởng trờ lại: năm 2016, doanh 

thu và  LNST của DIG lần lượt đạt mức 1323.5 tỉ đồng và 65.6 

tỉ đồng, tăng lần lượt 91.3% và 375% và so với năm 2015. 

Trong đó, LNST của công ty mẹ chiếm hơn 90%. Đóng góp 

chính trong đó là thu nhập từ các dự án DIC – Phoenix (280 

tỷ), KDC Hiệp Phước Đồng  Nai (250 tỷ) và một phần KĐT 

Nam Vĩnh  Yên (242 tỷ)… 

Tên dự án Doanh số 

(tỷ đồng) 

Ghi chú 

KĐT mới Nam Vĩnh  
Yên – Vĩnh  Phúc 

243.5 Chuyển nhượng 197 lô với tổng diện 
tích 3,4 ha 

DIC – Phoenix Vũng 
Tàu 

280 Chuyển nhượng 190 căn 

Khu trung tâm Chí Linh 104 Chuyển nhượng mới 43 lô; chuyển 
nhượng lô đất A2,A5. 

KDC Hiệp Phước – 
Đồng  Nai 

249.7 Chuyển nhượng 574/622 lô trong 
năm 2016. 

Khu biệt thự đồi An Sơn 
– Đà Lạt 

24.7 Chuyển nhượng 07 lô, móng nhà 

Các dự án khác 342.23  
Tổng cộng 994.43  

 

Theo thông tin phía doanh nghiệp, năm 2017 DIG tiếp tục đầu tư 

vào các dự án chính: Khu trung tâm Chí Linh & dự án thành phần 

(DIC Phoenix, Gateway) – 340 tỷ; KĐT Nam Vĩnh Yên, Vĩnh Phú 

– 300 tỷ; Khu sinh thái Đại Phước, Đồng Nai – 80 tỷ; KĐT Long 

Tân, Nhơn Trạch – 100 tỷ; … 

 

 Bàn giao dự án bất động sản trong năm 2017: dự kiến năm 

2017, DIG bàn giao 2 dự án chính là block A và B (thuộc giao 

đoạn 1 của DIC Phoenix Vũng Tàu) với doanh thu ước tính là 

700 tỷ; một phần dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc, ước tính 400 tỷ. Ngoài ra, DIG dự kiến chuyển nhượng 

TỶ LỆ ĐỊA BÀN
KINH DOANH

Vũng Tàu

Đồng Nai

Kiên Giang

Vĩnh Phúc

Hà Nam

Hậu Giang

Khác
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 Ảnh Khu sinh thái Đại Phước và KDC 

Hiệp Phước – gần sân bay Long Thành. 

13,43 ha đất thuộc dự án sinh thái  Đại  Phước (giá thương lượng 

65 USD/m2, doanh thu xấp xỉ 200 tỷ). Nếu đúng như kế hoạch, 

với 3 dự án này, DIG sẽ thu về 1.300 tỷ doanh thu, tương đương 

97% so với năm 2016 (chưa tính các mảng kinh doanh khác cũng 

như dự án khác). 

Dự án Diện 
tích 

Tổng 
đầu tư 

Đã đầu 
tư 

Đặc điểm 

Dự án KĐT 
trung tâm Chí 
Linh 

100 ha 4.200 tỷ     

Dự án DIC 
Phoenix  

2,7 ha 1.620 tỷ 698 tỷ Dự kiến bàn giao giai đoạn 
1 trong năm nay (block A 
và B chung cư 25-27 tầng). 

Dự án Gateway   700 tỷ 72.5 tỷ   

Dự án Pullman 2.9 ha 1.800 tỷ   Đã đưa vào hoạt động 
Block A (trung tâm hội 
nghị quốc tế). 

Dự án sinh thái 
Đại Phước 

464.6 
ha 

7.506 tỷ 805 tỷ Dự kiến chuyển nhượng 
13.4 ha đất nền trong năm 
2017. 

Khu dân cư Hiệp 
Phước 

21.5 ha   74 tỷ Đã chuyển nhượng 
555/622 lô đất năm 2016. 

KĐT Long Tân 328.7 
ha 

  7.17 tỷ   

Dự án KĐT mới 
Nam Tp. Vĩnh 
Yên 

446.92 
ha 

8.700 tỷ 719 tỷ Dự kiến chuyển nhượng 
một phần dự án trong 
năm nay. 

Khách sạn DIC 
Star 

- - 2.4 tỷ   

Dự án KĐT cảng 
An Thới 

-   20 tỷ   

Khu biệt thự An 
Sơn - Đà Lạt 

3.7 ha     Tìm đối tác chuyển 
nhượng nốt các lô đất còn 
lại. 

Khu dân cư 
thương mại P4. 
Vị Thanh 

202.8 
ha 

  104 tỷ   

Khu du lịch Hồ 
Ba Hang 

650 ha   21.5 tỷ   

Cảng thông 
quan nội địa 

300 ha   29.4 tỷ   

Tổng 2190 ha       

CƠ CẤU DOANH THU 2016

Doanh thu bán 
căn hộ

Doanh thu dịch 
vụ

Doanh thu xây 
lắp

Doanh thu kinh
doanh BĐS
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Ảnh dự án DIC – Phoenix Vũng  Tàu. 

 

 

 
  

 

 

 
 

 Hưởng lợi từ sự ấm lên của thị trường bất động sản: trong 

năm qua, tín dụng bất động sản tăng mạnh, ở mức 14,2% trong 

khi nợ xấu chỉ chiếm 2,6% và có thể giảm thấp hơn. Ngoài ra 

lượng kiều hối và FDI giải ngân đổ về Việt Nam cũng tăng 

mạnh trong năm qua, đặc biệt trong Q1/2017, nguồn vốn FDI 

đầu tư vào Việt Nam tăng 77,6% so với cùng kỳ, tạo cơ sở phát 

triển thị trường bất động sản trong các năm tới. 

 

 Tái cấu trúc doanh nghiệp:  

 Thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết: tiếp tục đẩy 

nhanh tiến độ thoái vốn. Dự kiến tổng thu về sau khi thoái vốn 

đạt 650 tỷ đồng trong đó CTCP Vina Đại Phước (440 tỷ tương 

đương 28% cổ phần) và CTCP Đầu tư Việt  Thiên Lâm (83,4 

tỷ tương đương 22% cổ phần), tiếp tục triển khai thoái vốn tại 

CTCP Sông Đà – Hà Nội (6 tỷ), CTCP Cao su Phú Riêng 

Kratie (20 tỷ), Ngân hàng TMCP Quân đội (24 tỷ), DIC Hội 

An (15,9 tỷ),…. Theo thông tin mới đây, VinaCapital đã thoái 

toàn bộ vốn tại dự án CTCP Vina Đại Phước – chủ dự án Đại  

Phước Lotus (dự án khu biệt thự thuộc khu du lịch sinh thái  

Đại Phước) cho 1 tập đoàn Trung Quốc. Khả năng lớn tập đoàn 

này sẽ mua nốt 28% cổ phần của DIG tại Đại Phước  Lotus.  

 Nhà nước thoái vốn: theo chỉ thị đầu năm nay của Thủ tướng  

Chính  phủ, DIG thuộc nhóm các DNNN thực hiện thoái vốn 

về mức 36% hoặc không cần nắm giữ trong năm 2017-2018. 

Tuy nhiên, tháng 2/2017 DIG đã có báo cáo gửi Bộ Xây Dựng 

lộ trình thoái vốn tại DIG, theo đó dự kiến sẽ thoái hết vốn nhà 

nước tại DIG trước năm 2018. 
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BIỂU ĐỒ ĐỊNH GIÁ 

 

 Tình hình tài chính:  

DIG sở hữu cơ sở tài chính lành mạnh khi nhiều năm liền tỷ 

lệ Nợ/ Tổng tài sản dao động quanh mức 50%. Trong đó nợ 

chủ yếu là vay vốn ngân hàng để thực hiện các dự án (1.730 

tỷ đồng, lãi suất trung bình 8%/năm) và một phần vốn chiếm 

dụng từ người mua trả tiền trước  (500 tỷ đồng). 

DIG không tiềm ẩn nhiều rủi ro về khả năng thanh toán nghĩa 

vụ nợ ngắn hạn, khi chỉ số thanh toán hiện hành luôn lớn hơn 

2 và có xu hướng tăng trong các năm qua. 

 

 Kết luận: hiện tại  DIG đang được giao dịch với thị giá chỉ 

tương đương 0.8 giá trị sổ sách, P/E đạt mức xấp xỉ 30 lần. Với 

những nhận định đánh giá như trên, chúng tôi đưa ra mức giá 

mục tiêu cho năm nay đối với  DIG là 12.900đ/CP, lợi nhuận 

kỳ vọng đạt 32.3%. 
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DIỄN GIẢI 

 
Khuyến nghị Diễn giải 

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 15% 

Nắm giữ Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -15% đến 15% 

Bán Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường dưới -15% 

 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 
 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này đã được xem xét cẩn thận và được cho là đáng tin 

cậy nhất, tuy nhiên Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia (IRS) không đảm bảo tuyệt đối độ 

chính xác và đầy đủ của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo 

cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích tại thời điểm viết báo cáo và có thể 

thay đổi bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. 

Báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý chào bán, lôi kéo, khuyên người 

đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như 

một nguồn thông tin tham khảo. 

IRS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh, tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ 

ngân hàng đầu tư với đối tượng được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng IRS 

có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này.  

 

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
 

Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia 

Trụ sở: 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: (+84.4) 3 944 6666 

Fax: (+84.4) 3 944 6969 

Email: contact@irs.com.vn 


