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Khuyến nghị đầu tư NẮM GIỮ 

Giá thị trường 27.700 

Giá mục tiêu 39.000 

Thời gian đầu tư TRUNG HẠN 

 

Thông tin cổ phiếu 

Vốn hóa thị trường 1.161 tỉ đồng 

Số lượng CP lưu hành 42.999.997 

Số lượng CP niêm yết 32.999.997 

Giá cao nhất 52 tuần 29.600 

Giá thấp nhất 52 tuần 12.700 

KLGDBQ 50 phiên 507.110 

Free - float (%)   

 

Biến động giá CP/ Vnindex 

 

 

 

 

 

 

  

 

Biến động EPS 4 năm 

Năm 2012 2013 2014 2015 

EPS 83 165 2879 1953 

 

Cổ đông lớn (%) 

Victory Holding Investment Fund 9.77% 

Trương Hồng Loan 9.57% 

Kingsmead Vietnam Fund 4.79% 

Nhà đầu tư nước ngoài 14.05%  

Room còn lại với NĐTNN  34,95% 
 

 

 

 

ĐIỂM NHẤN DOANH NGHIỆP VÀ QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

 LNST tăng mạnh so với cùng kỳ: năm 2015, doanh thu và 

LNST của CTI lần lượt đạt mức 829.7 tỉ đồng và 73.4 tỉ đồng, 

tăng lần lượt 14.9% và 47.8% và so với cùng kỳ năm 2014. 

Nguyên nhân của việc tăng doanh thu là do công ty có them 

doanh thu từ mảng bán hàng hóa và doanh thu từ mảng thu phí 

tỉnh lộ 16 và mảng thu phí giao thông tại trạm thu phí 

Km184+192 Quốc lộ 1 tăng đáng kể. 

 3 tháng đầu năm 2016: DTT đạt 262 tỷ đồng (+13% yoy), 

LNST đạt 27.2 tỷ đồng (+78% yoy). Nguyên nhân là do đóng 

góp từ mảng thu phí trên QL1A và dịch vụ & xây lắp. 

 Triển vọng từ các dự án BOT: 

 Nhiều dự án BOT đi vào hoạt động trong thời gian tới: 

CTI hiện có 6 dự án BOT với kế hoạch triển khai tổng vốn 

đầu tư hơn 8.400 tỉ. Hai dự án trong số đó đang trong giai 

đoạn thu phí, một dự án cũng sẽ bắt đầu thu phí từ T4/2016 

(doanh thu mỗi tháng dự kiến 13 tỉ đồng). Một dự án sẽ bắt 

đầu thu phí vào năm 2017, hai dự án còn lại sẽ cho doanh 

thu từ năm 2018. 

 Mở rộng mạng lưới BOT: CTI đang thương lượng để mua 

lại 49% cổ phần của ba trạm thu phí trên quốc lộ 51. Các 

trạm thu phí này đã đi vào hoạt động từ T7/2014, với doanh 

thu tổng cộng 450 tỉ đồng (tương đương ½ doanh thu năm 

2015). Hiện vẫn chưa có công bố về việc đàm phán thành 

công. 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 

Mã: CTI (HOSE) | Ngành: BĐS – Xây dựng 
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 Phí đường bộ tăng trung bình 50% tại QL1A: mức thu 

phí gia tăng xuất phát từ Nghị định 15/2015 của Chính Phủ 

về quy định đầu tư theo hình thức hợp tác Công – Tư (PPP). 

Việc điều chỉnh này sẽ diễn ra 3 năm 1 lần (lần tới là năm 

2019). Với việc điều chỉnh này sẽ mang lại doanh thu tăng 

ước chừng 100 tỉ trong năm nay từ QL1A. 

 Tiềm năng dài hạn từ dự án nhà ở và các mỏ đá: CTI hiện 

nắm giữ 3 dự án nhà ở xã hội (tổng vốn đầu tư xấp xỉ 900 tỷ) 

và 5 mỏ đá chưa được đẩy mạnh khai thác. Dự đoán trong năm 

nay sẽ hai mảng kinh doanh này vẫn duy trì ổn định và không 

có đột biến. Tuy nhiên về dài hạn, tiềm năng của mảng này là 

rất lớn. 

 Rủi ro: hiện tại CTI đang phải vay nợ khá nhiều (khoảng 

2.300 tỷ đồng) nhằm tài trợ cho các hoạt động xây dựng. Do 

đó chi phí lãi vay sẽ gia tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên 

chúng tôi đánh giá áp lực này là không lớn do dòng tiền ổn 

định từ việc vận hành 2 dự án BOT ở QL1A và QL91A trong 

năm nay. 
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Xu hướng trung hạn Tăng 

Xu hướng ngắn hạn Đi ngang 

Kháng cự trung hạn 34.000 

Kháng cự ngắn hạn 29.500 

Sóng 5 – V 

MACD Tích cực 

RSI Tích cực 

Mục tiêu ngắn hạn 33.000 

Mục tiêu dài hạn 39.000 

  

     NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT 

 

 Giá đang có xu hướng tích lũy đi ngang trong ngắn hạn, với volume nhỏ 

và biên dao động hẹp dần trong những phiên gần đây quanh đường 

MA10. Tín hiệu bùng nổ phiên 28/7 xác nhận điểm mua số 1: mua tích 

lũy. 

 Trong trung hạn (3-6 tháng), giá vẫn nằm trong một up-trend, đang có 

xu hướng test lại kênh giá phía dưới. Chúng tôi nhận định đây là quá 

trình điều chỉnh thuộc sóng 4 trong một chu kỳ 5 sóng đi lên. Vì vậy 

chúng tôi kì vọng sau khi giá tiệm cận đường trend này sẽ là quá trình 

tăng giá đi lên – sóng 5. 

 

 

 Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với mã cổ phiếu CTI. Giá mục tiêu 

ngắn hạn là 33.000 và dài hạn là 39.000. Giá hiện tại là 27.000. Lợi suất 

ngắn hạn 22.2%. 

NHẬN ĐỊNH 

KHUYẾN NGHỊ 
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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 


