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NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 
 

Các chỉ tiêu chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD) N.a 

Giá trị vốn hoá (tỷ đồng)  N.a 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 322,4 

Tỷ lệ sở hữu nuớc ngoài (%) N.a 

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước (%) 0,0% 

Tỷ lệ sở hữu Ban lãnh đạo (%)              15,8% 

 

Tình hình hoạt động 

Tỷ đồng 2019A 2020A 

Doanh thu 4.091 3.249 

Lợi nhuận ròng 1.633 1.136 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 
(%) 65,4 71,9 

Tỷ suất lợi nhuận ròng 
(%) 39,9 34,9 

ROA (%) 21,8 11,3 

ROE (%) 44,7 20,8 

Tổng VCSH 5.079 5.839 

Tổng tài sản 8.993 11.095 

   

Thông tin cơ bản về công ty 

CTCP Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh (DXS) ban đầu hoạt 
động dưới Tập đoàn Đất Xanh (DXG) như một trong 
những ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn, chuyên 
cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản nhà ở kể từ 
khi DXG thành lập vào năm 2003. Sau khi thực hiện tái 
cấu trúc vào năm 2018, DXS được tách ra trở thành 
một công ty dịch vụ bất động sản chuyên biệt. Vốn 
điều lệ của DXS trước IPO là 3,2 nghìn tỷ đồng. DXS 
dự kiến sẽ IPO vào tháng 4/2021 với tổng cộng 71,66 
triệu cổ phiếu (tương đương 20% cổ phiếu sau IPO) sẽ 
được chào bán với giá 32.000 đồng/cổ phiếu. Công ty 
dự kiến niêm yết trên sàn HOSE vào tháng 5/2021. 

 
 

 

 
Thông tin IPO 

DXS dự kiến sẽ IPO vào tháng 4/2021 và niêm yết trên sàn HOSE vào tháng 5/2021. Vốn điều 
lệ của DXS trước IPO là 3,2 nghìn tỷ đồng. Tổng cộng có 71,7 triệu cổ phiếu (tương đương 20% 
cổ phiếu sau IPO) sẽ được chào bán với giá 32.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 35,8 triệu cổ 
phiếu công ty phát hành mới ra công chúng và 35,8 triệu cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu 
chào bán. 

Thông tin cơ bản 

CTCP Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh (DXS) ban đầu hoạt động dưới Tập đoàn Đất Xanh (DXG) như 
một trong những ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới bất 
động sản nhà ở kể từ khi DXG thành lập vào năm 2003. Sau khi thực hiện tái cấu trúc vào năm 
2018, DXS được tách ra trở thành một công ty dịch vụ bất động sản chuyên biệt, DXG đóng vai 
trò là công ty mẹ và là cổ đông kiểm soát với 84,2% cổ phần. Sau khi hợp nhất với nhiều đơn 
vị - các công ty con của DXG hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bất động sản, DXS trở 
thành một trong những công ty môi giới lớn nhất Việt Nam với 48 công ty con trực tiếp và gián 
tiếp cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản trên cả nước. 

DXS đã khẳng định vị thế dẫn đầu về dịch vụ môi giới bất động sản trên thị trường sơ cấp với 
hai mô hình dịch vụ chính bao gồm môi giới truyền thống và môi giới toàn diện. Hiện tại, DXS 
đứng đầu về đội ngũ nhân viên kinh doanh và sàn giao dịch trên cả nước, với gần 4.000 nhân 
viên và 132 sàn giao dịch. Công ty cũng đã xây dựng mạng lưới khoảng 83.000 cộng tác viên 
và 1.000 sàn giao dịch liên kết trên cả nước. 

Triển vọng 

Trong thời gian tới, DXS đặt kế hoạch củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi giới bất động 
sản sơ cấp, bằng cách mở rộng hơn nữa khả năng cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản toàn 
diện từ đầu đến cuối. Do đó, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào mảng dịch vụ môi giới sơ cấp, 
đồng thời mở rộng hơn sang mảng môi giới thứ cấp bằng cách áp dụng nền tảng công nghệ 
“trực tuyến đến trực tiếp”. 

Trong giai đoạn 2021-2023, Công ty đặt kế hoạch khá tham vọng cho doanh thu và lợi nhuận 
sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lần lượt là 53% 
và 45%. Kế hoạch tăng trưởng ấn tượng như vậy chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động kinh 
doanh môi giới sơ cấp ngày càng phát triển, với số lượng sản phẩm được phân phối ngày càng 
tăng trong giai đoạn này. Theo ban lãnh đạo của công ty, khoảng 70% số sản phẩm đã được 
cam kết với các chủ đầu tư và họ khá tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch. 

Báo cáo trước IPO 

 
 

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) 
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Giả định là thị trường bất động sản tiếp tục duy trì xu hướng tích cực cùng với việc gia tăng dòng 
thu từ hoạt động môi giới toàn diện, dịch vụ môi giới thứ cấp và các dịch vụ thu phí không mang 
tính chu kỳ trong tổng thu nhập, chúng tôi tin rằng DXS có thể đạt được kế hoạch trong năm 
2021. 

Định giá và quan điểm đầu tư 

Phân tích DXS trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng phát triển, ngành 
môi giới còn khá non trẻ và phân mảnh với hầu hết các công ty có quy mô nhỏ, chúng tôi cho 
rằng DXS nổi bật hơn với lợi thế về quy mô. Theo đó, chúng tôi xem xét 7 công ty dịch vụ bất 
động sản tương đồng được niêm yết tại Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ và 
Việt Nam để tham khảo và so sánh. Các công ty này đang giao dịch ở mức TTM P/E bình quân 
là 18,6x và P/E dự phóng năm 2021 là 11x. 

Giả định DXS có thể hoàn thành kế hoạch NPATMI năm 2021 là 1,5 nghìn tỷ đồng, thì EPS năm 
2021 sẽ là 4.139 đồng/cổ phiếu sau IPO. Với mức giá chào bán dự kiến là 32.000 đồng/cổ 
phiếu, P/E năm 2021 của DXS là 7,7x, thấp hơn mức bình quân của các công ty cùng ngành. 

Rủi ro 

Dưới đây là những rủi ro chính đối với DXS: 

(1) Tính chất chu kỳ của ngành bất động sản 

(2) Mối quan hệ với các chủ đầu tư bất động sản không được duy trì tốt. 
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1. Thông tin IPO 

DXS dự kiến sẽ IPO vào tháng 4/2021 và niêm yết trên sàn HOSE vào tháng 5/2021.  

Vốn điều lệ của DXS trước IPO là 3,2 nghìn tỷ đồng. Tổng cộng có 71,66 triệu cổ phiếu (tương đương 20% cổ 
phiếu sau IPO) sẽ được chào bán với giá 32.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 35,8 triệu cổ phiếu công ty phát hành 
mới ra công chúng và 35,8 triệu cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu chào bán. Theo đó, vốn điều lệ của công ty 
sẽ được nâng lên 3,6 nghìn tỷ đồng sau IPO. Vốn hóa thị trường của DXS ước đạt 11.5 nghìn tỷ đồng (~ 499 triệu 
USD). 

 

2. Tổng quan về công ty 

2.1. Công ty môi giới bất động sản hàng đầu trên thị trường nhà ở sơ cấp tại Việt Nam 

CTCP Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh (DXS) ban đầu hoạt động dưới Tập đoàn Đất Xanh (DXG) như một trong những 
ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản nhà ở kể từ khi DXG thành 
lập vào năm 2003. Sau khi thực hiện tái cấu trúc vào năm 2018, DXS được tách ra trở thành một công ty dịch vụ 
bất động sản chuyên biệt, DXG đóng vai trò là công ty mẹ và là cổ đông kiểm soát với 84,2% cổ phần.  

Tính đến ngày 31/12/2020, vốn điều lệ của DXS là 3,22 nghìn tỷ đồng, tương ứng với ~ 322 triệu cổ phiếu đang 
lưu hành. Sau khi hợp nhất với nhiều  pháp nhân - các công ty con của DXG hoạt động trong lĩnh vực cung cấp 
dịch vụ bất động sản, DXS trở thành một trong những công ty môi giới lớn nhất Việt Nam với 48 công ty con trực 
tiếp và gián tiếp cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản trên cả nước. Để gắn kết lợi ích của Công ty với người lao 
động, DXS chỉ nắm giữ cổ phần chi phối tại các công ty con thay vì sở hữu toàn bộ. Do đó, số cổ phần còn lại 
được phân bổ cho ban lãnh đạo của các công ty con cùng sở hữu để khuyến khích họ cam kết với sự phát triển 
của Công ty, đồng thời đảm bảo những lợi ích liên quan cho họ.  

Từ năm 2007 đến nay, Công ty đã phục vụ hơn 200 chủ đầu tư với 500 dự án và đã bán được tổng số khoảng 
130.000 sản phẩm sơ cấp. Năm 2019, với gần 24.500 sản phẩm được bán ra, DXS dẫn đầu trong số các công 
ty môi giới bất động sản tại Việt Nam với 29% thị phần trên khắp cả nước, cao gấp 2 lần so với công ty đối thủ 
ngay sau DXS. Năm 2020, mặc dù số lượng sản phẩm bán ra giảm xuống còn 17.900 sản phẩm (-23,6% so với 
cùng kỳ) do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng DXS vẫn giữ được thị phần cao nhất là 29%, càng thể hiện rõ 
vai trò dẫn đầu thị trường của Công ty. 

Biểu đồ 1: Thị phần môi giới bất động sản sơ cấp tại Việt Nam 
(2019) 

Biểu đồ 2: DXS, số sản phẩm đã bán qua các năm 

  

Nguồn: CBRE, Savills Nguồn: DXS, SSI Research 
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2.2. Mô hình kinh doanh 

Kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2003, Công ty đã tạo dựng được uy tín trong ngành bất động 
sản nhà ở trên cả nước và từ đó đã xây dựng được vị thế dẫn đầu về dịch vụ môi giới bất động sản trên thị trường 
sơ cấp với 2 mô hình dịch vụ chính bao gồm môi giới truyền thống và môi giới toàn diện. 

Biểu đồ 3: Cơ cấu dịch vụ môi giới sơ cấp (%) 

 

Nguồn: DXS, SSI Research 

(i) Dịch vụ môi giới truyền thống 

• DXS sẽ cung cấp dịch vụ tiếp thị và phân phối sản phẩm cho chủ đầu tư và nhận khoản hoa hồng dao động 
từ 3% đến 8% trên giá trị sản phẩm bán được. Với mô hình này, Công ty không cần quản lý hàng tồn kho và 
phí hoa hồng sẽ được thanh toán sau khi người mua thanh toán lần đầu tiên. 

• Nhìn chung, dịch vụ môi giới truyền thống có hàng rào gia nhập thấp và cạnh tranh khá gay gắt giữa các 
cộng tác viên vì yêu cầu thấp về khả năng tài chính và khả năng thực hiện, do các cộng tác viên tham gia 
không phải đặt cọc nhiều cho lô sản phẩm mà họ sẽ phân phối và đảm bảo cho kết quả bán hàng. 

(ii) Dịch vụ môi giới toàn diện 

• Khác với dịch vụ môi giới thông thường trong đó môi giới chỉ tham gia vào quá trình bán hàng của dự án và 
không chịu bất kỳ rủi ro nào nếu không đạt được doanh số mục tiêu đặt ra, DXS cũng cung cấp dịch vụ môi 
giới toàn diện trong đó Công ty sẽ tham gia từ giai đoạn đầu phát triển của dự án. Như vậy, với bề dày kinh 
nghiệm, thành tích và uy tín trong lĩnh vực mua bán bất động sản của công ty được tận dụng tốt hơn. 
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Biểu đồ 4: Dịch vụ được cung cấp dưới hình thức môi giới toàn diện 

 

• Với mô hình này, DXS có thể được chỉ định phân phối số lượng sản phẩm nhiều hơn và cũng cần cam kết về 
kết quả bán hàng. Đổi lại, Công ty có thể nhận được một khoản hoa hồng cao hơn, ở mức thấp nhất là 10% 
trên giá trị sản phẩm bán được và phí cho dịch vụ tư vấn. Tùy thuộc vào thỏa thuận với các chủ đầu tư, DXS 
có thể được quyền quyết định giá bán và hưởng phần chênh lệch gữa giá bán thực tế so với mức giá đã cam 
kết.  

• Tuy nhiên, mô hình dịch vụ môi giới này thường đi kèm với rủi ro hàng tồn kho và yêu cầu khoản đầu tư trước 
đáng kể vào vốn lưu động để nắm giữ số sản phẩm từ chủ đầu tư trước khi mở bán cho người mua.  Một 
nhược điểm khác của mô hình này là tổng hoa hồng môi giới không được nhận trước, không giống như các 
dịch vụ môi giới truyền thống. Với khả năng lựa chọn các dự án có vị trí thuận lợi, tiềm năng tăng giá tốt, DXS 
có thể giảm thiểu rủi ro chậm luân chuyển hàng tồn kho và nâng cao khả năng sinh lời. 

2.3. Mạng lưới phân phối lớn nhất cả nước 

• Việc cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản chủ yếu dựa vào số lượng và phạm vi địa lý của các văn phòng 
môi giới. Đối với các sản phẩm bất động sản nhà ở mới, các công ty môi giới bất động sản thường bố trí 
nhân viên bán hàng của họ tại các địa điểm dự án của chủ đầu tư để cung cấp dịch vụ cho khách hàng tiềm 
năng. Những công ty môi giới có năng lực dịch vụ tốt cũng có thể giúp các chủ đầu tư lập các kế hoạch 
quảng cáo phù hợp và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Do đó, với phạm vi hoạt động trên khắp 63 
tỉnh thành trên cả nước, DXS nổi bật là một trong những đơn vị có năng lực phục vụ nhiều chủ đầu tư ở nhiều 
khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, mạng lưới môi giới dày đặc trên cả nước cũng giúp DXS thu về nhiều nhất 
có thể nguồn lực bất động sản trên thị trường thứ cấp. 

• Theo quan sát của chúng tôi, các công ty môi giới hiện tại chủ yếu sử dụng mô hình ‘sàn giao dịch tự sở hữu’ 
và ‘liên kết với các sàn giao dịch và cộng tác viên độc lập’ để mở rộng và duy trì độ bao phủ thị trường. Hiện 
tại, DXS đang đứng đầu về đội ngũ nhân viên kinh doanh và sàn giao dịch trên cả nước, với gần 4.000 nhân 
viên và 132 sàn giao dịch. Công ty cũng đã xây dựng mạng lưới khoảng 83.000 cộng tác viên và 1.000 sàn 
giao dịch liên kết trên cả nước. Do đó, DXS rõ ràng là một trong những công ty hàng đầu, với lợi thế về phạm 
vi địa lý lớn hơn các công ty khác. 

 

 

 

 

Tư vấn sơ bộ về dự án

•Nghiên cứu và đánh giá vị
trí dự án.

•Xác định khách hàng mục 
tiêu.

•Tối ưu hóa thiết kế (ví dụ 
về bố cục, tiện ích, diện 
tích căn nhà, cảnh 
quan...).

Tư vấn phát triển dự án

•Tối ưu hóa chi phí xây
dựng.

•Đảm bảo chất lượng xây
dựng.

Bán hàng và quảng cáo

•Tư vấn chiến lược quảng
cáo và bán hàng.

•Tận dụng mạng lưới bán
hàng trên cả nước để đẩy
nhanh tiến độ bán hàng.

•Hoạt động giống như
người tạo lập thị trường để
gia tăng giá trị dự án

Dịch vụ  hậu mãi

•Hỗ trợ về mặt thủ tục và 
giấy tờ pháp lý.

•Cung cấp dịch vụ khách 
hàng.

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty 

Trang  7 

 

Biểu đồ 5: Số lượng nhân viên bán hàng (*) Biểu đồ 6: Số lượng sàn giao dịch (**) 

  

Nguồn: CBRE, Savills Nguồn: DXS, SSI Research 

Biểu đồ 7: Số lượng cộng tác viên (***) Biểu đồ 8: Số lượng sàn giao dịch liên kết (****) 

  

Nguồn: DXS, SSI Research Nguồn: DXS, SSI Research 

* Nhân viên bán hàng: Nhân viên của DXS, phân phối độc quyền các dự án của DXS, hưởng lương và hoa hồng. 

** Cộng tác viên:  môi giới tự do, hưởng hoa hồng từ DXS cho các giao dịch bán hàng thành công. 

*** Sàn giao dịch: văn phòng bán hàng thuộc sở hữu của DXS, đặt tại các dự án DXS phân phối. 

**** Sàn giao dịch liên kết: Văn phòng bán hàng thuộc sở hữu của bên khác, hưởng hoa hồng từ DXS đối với giao dịch bán hàng thành 
công. DXS cung cấp tài liệu quảng cáo và hỗ trợ đào tạo bán hàng. 

 

3. Tình hình hoạt động kinh doanh 

Tăng trưởng doanh thu song song với việc gia tăng doanh số bán hàng 

Trong giai đoạn 2017 – 2020, doanh thu của công ty chủ yếu bao gồm (1) doanh thu từ dịch vụ môi giới truyền 
thống (2) doanh thu từ dịch vụ môi giới toàn diện. Doanh thu từ dịch vụ tài chính chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng 
doanh thu năm 2020 (0,1%). 

Mặc dù doanh thu năm 2020 giảm -20,6% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên tốc độ tăng 
trưởng kép doanh thu của công ty vẫn duy trì ở mức 14,5% trong giai đoạn 2018-2020, dẫn đầu khi so sánh với 
các công ty trong khu vực nhờ tăng trưởng ổn định về doanh số bán hàng và phí hoa hồng trong giai đoạn này. 
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Về cơ cấu doanh thu, tăng trưởng doanh thu của DXS chủ yếu đến từ doanh thu ngày càng tăng từ mảng dịch vụ 
môi giới toàn diện, thường chiếm tỷ trọng hơn 70% trong tổng doanh thu, trong khi phần còn lại đến từ dịch vụ 
môi giới truyền thống. 

Biểu đồ 9: DXS, tổng doanh thu (tỷ đồng) 
Biểu đồ 10: Doanh số bán hàng (sản phẩm) và phí hoa hồng bình 
quân 

  

Nguồn: DXS, SSI Research Nguồn: DXS, SSI Research 

Biểu đồ 11: Cơ cấu doanh thu năm 2020 từ 10 chủ đầu tư lớn nhất 
Biểu đồ 12: CAGR doanh thu (2018-2020) của các công ty trong 
nước và khu vực 

  

Nguồn: DXS, SSI Research Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

(i) Dịch vụ môi giới truyền thống: 

• Với mô hình này, DXS thường nhận phí hoa hồng thành hai đợt, trong đó ~ 50% đến 70% sẽ được thanh toán 
sau khi người mua đặt cọc, và phần còn lại sẽ được thanh toán khi hợp đồng mua bán (SPA) được ký kết 
giữa chủ đầu tư và người mua. Doanh thu từ hoạt động môi giới truyền thống thường được ghi nhận sau khi 
phí hoa hồng được thanh toán đủ. 

• Trong giai đoạn 2018 - 2020, doanh thu mảng này lần lượt chiếm 26,4%, 21,8% và 27,7% trên tổng doanh 
thu. CAGR doanh thu của mảng này là 17,2% trong giai đoạn 2018-2020, được thúc đẩy nhờ doanh số bán 
hàng tăng và phí hoa hồng cao hơn. 
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(ii) Dịch vụ môi giới toàn diện: 

• Do DXS cung cấp dịch vụ tư vấn qua các giai đoạn phát triển của dự án, nên phí của DXS có thể được thanh 
toán khi hoàn thành từng giai đoạn trước khi mở bán. Do đó, doanh thu có thể được ghi nhận sau khi chủ đầu 
tư thanh toán cho từng phần dịch vụ đã cung cấp. Trong quá trình bán hàng, doanh thu từ mô hình này sẽ 
được ghi nhận sau khi phí hoa hồng được thanh toán hết khi SPA được ký kết (giống như môi giới truyền 
thống). 

• Tùy thuộc vào thỏa thuận với các chủ đầu tư, DXS có thể có quyền quyết định giá bán cho dự án và cần đặt 
cọc để nắm giữ số sản phẩm bán ra và cam kết cho kết quả bán hàng.. Trong trường hợp này, DXS thường 
nhận được phí hoa hồng cao hơn, vì công ty có thể thu về phần chênh lệch giữa giá bán thực tế so với giá đã 
cam kết với chủ đầu tư. Do đó, tổng phí hoa hồng mà DXS có thể kiếm được từ mô hình này có thể dao động 
từ 10% đến 40%, tùy thuộc vào mức tăng giá của sản phẩm. 

• Để giảm thiểu rủi ro không được chủ đầu tư thanh toán do số tiền thu được từ chênh lệch giá lớn, DXS  quản 
lý khoản tiền thanh toán của người mua thông qua tài khoản ngân hàng đồng sở hữu với chủ đầu tư. Do đó, 
ngay khi người mua chuyển tiền thanh toán đợt đầu tiên vào tài khoản này, DXS có thể giữ lại khoản tiền cọc 
đã thanh toán trước cho chủ đầu tư và thu được khoảng 15% phí hoa hồng dự kiến. 

• Trong giai đoạn 2018 - 2020, doanh thu mảng này lần lượt chiếm 73,6%, 78,2% và 72,3% trên tổng doanh 
thu. CAGR doanh thu của mảng này là 13,5% trong giai đoạn 2018-2020, nhờ phí hoa hồng và chênh lệch 
giá cao hơn. 

Khả năng sinh lời được duy trì tốt 

• Cùng với kết quả hoạt động khả quan ở cả hai mô hình dịch vụ môi giới, lợi nhuận gộp của DXS cũng tăng 
trưởng tích cực trong 3 năm qua với mức CAGR là 12%, trong đó mảng dịch vụ môi giới toàn diện chiếm 
phần lớn lợi nhuận. Năm 2020, lợi nhuận gộp giảm -12,7% sát với mức sụt giảm doanh thu, do tác động của 
dịch Covid-19 đến nguồn cung. 

Biểu đồ 13: DXS, lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp giai đoạn 
2018-2020 

Biểu đồ 14: DXS, lợi nhuận ròng và tỷ suất lợi nhuận ròng giai đoạn 
2018-2020 

  

Nguồn: DXS, SSI Research Nguồn: DXS, SSI Research 

• Tỷ suất lợi nhuận gộp cũng được duy trì ở mức cao, bình quân ở mức 71% trong giai đoạn 2018-2020. So 
với các công ty cùng ngành trong khu vực, tỷ suất lợi nhuận gộp giai đoạn 2018 - 2020 chỉ dao động từ 10% 
đến 30%, DXS đạt mức vượt trội hơn hẳn. 
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Biểu đồ 15: Các công ty trong khu vực, tỷ suất lợi nhuận gộp giai 
đoạn 2018-2020 (%) 

Biểu đồ 16: Các công ty trong khu vực, tỷ suất lơi nhuận ròng giai 
đoạn 2018-2020 (%) 

  

Nguồn: Bloomberg, SSI Research Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

• Năm 2020, DXS có tỷ suất lợi nhuận gộp là 71,9%, tăng từ mức 65,4% trong năm 2019, chủ yếu nhờ tỷ suất 
lợi nhuận gộp của mảng dịch vụ môi giới toàn diện tăng từ 68,4% trong năm 2019 lên 79,8% trong năm 
2020. 

• Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 1,14 nghìn tỷ đồng (-30,5% so với cùng kỳ) do doanh thu sụt giảm, nhưng 
giảm với tốc độ cao hơn do (i) không có thu nhập tài chính từ việc thanh lý các khoản đầu tư trong năm 2020 
so với khoản 106,4 tỷ đồng được ghi nhận trong năm 2019 (tiền thu được từ việc thoái 6% cổ phần tại LDG), 
và (ii) chi phí bán hàng & quản lý tăng (+21,3% so với cùng kỳ), chủ yếu do chi phí quảng cáo và chi phí dự 
phòng tăng cao cho một dự án ở khu vực Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, khi so sánh với tỷ suất lợi nhuận ròng 
của các công ty cùng ngành trong khu vực, DXS vẫn dẫn đầu với mức 34,9% trong năm 2020, trong khi mức 
bình quân của các công ty cùng ngành chỉ ở mức 9%. 

• Tổng NPATMI trong năm 2020 đạt 873,3 tỷ đồng, giảm -17,7% so với cùng kỳ. Mức giảm này thấp hơn so 
với mức giảm của LNST, do có các giao dịch hoán đổi cổ phiếu trong kỳ làm giảm lợi ích của cổ đông thiểu 
số tại các công ty con. 

Bảng cân đối kế toán lành mạnh với vị thế tiền mặt ròng 

• Trong giai đoạn 2018 - 2020, tổng tài sản DXS tăng trưởng với tốc độ CAGR là 36,2%, đạt 11,1 nghìn tỷ 
đồng tại ngày 31/12/2020, trong đó khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là 67%. Cụ thể, tổng cộng các 
khoản phải thu là 7,43 nghìn tỷ đồng, chủ yếu dưới dạng tiền đặt cọc cho các chủ đầu tư để thực hiện các 
dịch vụ quảng cáo và phân phối dự án. Trong khi đó, số lượng hàng tồn kho là 1,7 nghìn tỷ đồng tính đến 
ngày 31/12/2020, chiếm tỷ trọng 15,3% trong tổng tài sản. 
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Biểu đồ 17: DXS, tổng tài sản (tỷ đồng) 

 

Nguồn: DXS, SSI Research 

• Tính đến ngày 31/12/2020, tổng nợ phải trả là 5,26 nghìn tỷ đồng, trong đó các khoản nhận thanh toán hộ 
cho các chủ đầu tư dự án (được ghi nhận vào chỉ tiêu các khoản phải trả khác) chiếm tỷ trọng cao trong nợ 
phải trả, chiếm 51,3%. Về các khoản vay có phát sinh lãi, tại ngày 31/12/2020, tổng dư nợ của công ty là 
775,6 tỷ đồng và hệ số nợ/VCSH là 13% trong đó phần lớn dư nợ là nợ ngắn hạn được sử dụng cho vốn lưu 
động và mua phương tiện đi lại. Do bản chất của một công ty môi giới với mô hình kinh doanh ít tài sản, DXS 
có vị thế tiền mặt ròng tại ngày 31/12/2020, với số dư tiền mặt lớn. 

Biểu đồ 18: DXS, tổng nợ phải trả (tỷ đồng) 

 

Nguồn: DXS, SSI Research 

Vòng quay phải thu dài 

Do chu kỳ đặc trưng của ngành bất động sản tương đối dài, DXS cũng có vòng quay phải thu dài. Từ khâu đặt cọc 
cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối, công ty thường mất từ 3 đến 6 tháng để hoàn thành các giao dịch mua 
bán với người mua, sau đó chốt mức phí hoa hồng thanh toán với chủ đầu tư. Tổng các khoản phải thu khách 
hàng tăng 53% vào cuối năm 2019 và tăng thêm 11% tính đến ngày 31/12/2020, chủ yếu do sự gia tăng của hoạt 
động kinh doanh trên tổng thể. Vòng quay các khoản phải thu khách hàng lần lượt là 74, 118 và 176 ngày trong 
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các năm 2018-2020. Chúng tôi cho rằng vòng quay các khoản phải thu khách hàng sẽ tiếp tục duy trì ở mức này 
trong giai đoạn tới.  

Bảng 19: DXS, vòng quay giao dịch 

  2018 2019 2020 
Vòng quay hàng tồn kho (ngày) 239 252 568 
Vòng quay phải thu khách hàng (ngày) 74 118 176 
Vòng quay các khoản phải trả (ngày) 60 49 77 
Vòng quay tiền mặt (ngày) 252 321 668 

Nguồn: DXS, SSI Research 

Giao dịch của các bên liên quan cần được lưu ý 

Chúng tôi lưu ý rằng trong năm 2020, doanh thu từ DXG (cổ đông chi phối của DXS) và các công ty con chuyên 
phát triển mảng bất động sản nhà ở chiếm 21,4% tổng doanh thu của DXS. Chúng tôi cho rằng các bên liên quan 
này sẽ tiếp tục là khách hàng quan trọng của DXS. Theo ban lãnh đạo của công ty, phí hoa hồng áp dụng cho các 
bên này thường được đặt ở mức trung bình của thị trường để tránh xung đột lợi ích. 

Tính đến cuối năm 2020, DXS có 2,5 nghìn tỷ đồng phải thu liên kết với các bên liên quan, đây là tiền đặt cọc để 
nhận quyền phân phối dự án, chiếm tỷ trọng 33% trong tổng các khoản phải thu và 22% trong tổng tài sản. 

4. Triển vọng 

4.1. Chiến lược kinh doanh 

Củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi giới bất động sản sơ cấp 

Trong thời gian tới, DXS đặt kế hoạch củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi giới bất động sản sơ cấp, bằng 
cách mở rộng hơn nữa khả năng cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản toàn diện từ đầu đến cuối. Do đó, Công 
ty sẽ tiếp tục tập trung vào mảng dịch vụ môi giới sơ cấp, đồng thời mở rộng hơn sang mảng môi giới thứ cấp 
bằng cách áp dụng nền tảng công nghệ “trực tuyến đến trực tiếp” (O2O) mà công ty đã ra mắt trong năm 2019. 
Cụ thể, với nền tảng O2O (DXres.vn), chỉ có nhân viên kinh doanh được phép đăng bán cả bất động sản sơ cấp 
và thứ cấp; trong khi đó, nền tảng niêm yết mở (NHADAT.net) cho phép mọi chủ sở hữu bất động sản, cộng tác 
viên cá nhân hoặc công ty môi giới đăng bán bất động sản. Cả hai nền tảng được vận hành liên thông, giúp nâng 
cao sự quan tâm của khách hàng đối với bất động sản. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thu phí không mang tính chu kỳ cũng sẽ là trọng tâm phát triển để hoàn thiện hệ 
sinh thái dịch vụ bất động sản từ năm 2021 trở đi. 

 

 

Môi giới sơ cấp

•Môi giới truyền thống
•Môi giới toàn diện

Môi giới thứ cấp

•Môi giới bán lại
•Môi giới cho thuê

Dịch vụ tài chính bất 
động sản

•Môi giới thế chấp
•Môi giới bảo hiểm
•Quản lý tài sản

Quản lý bất động sản

•Quản lý và vận hành bất 
động sản

•Quản lý cho thuê

Dịch vụ khác

•Niêm yết bất động sản
•Định giá bất động sản
•Dịch vụ nghiên cứu thị 

trường
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Về mức độ bao phủ thị trường, cùng với việc duy trì vị thế dẫn đầu tại các thị trường trong nước như Đà Nẵng, 
Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương ..., DXS sẽ tiếp tục mở rộng thị trường trên cả nước 
với mức độ thâm nhập mạnh hơn tại các tỉnh/thành phố mới đang phát triển nhanh để nắm bắt cơ hội tăng trưởng 
hấp dẫn. 

Thêm vào đó, công ty cũng sẽ nắm bắt các cơ hội trong quá trìnhhợp nhất liên tục trong lĩnh vực phát triển bất 
động sản của Việt Nam. DXS đã xây dựng mối quan hệ tốt với một số chủ đầu tư hàng đầu trong nước như 
Vingroup, Capitaland, FLC Group, TNR, IDICO ... Chúng tôi cho rằng sự hợp tác chiến lược toàn diện và có chiều 
sâu với các chủ đầu tư bất động sản hàng đầu này sẽ thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Công ty. 
Trong khi đó, DXS cũng đang phát triển mối quan hệ với các đối tác mới như Sunshine Group, Refico, BRG, Phát 
Đạt, Khang Điền và với khoảng 100 chủ đầu tư nhỏ khác trên cả nước để đảm bảo gia tăng danh mục dự án cho 
giai đoạn tới . 

Mở rộng hơn sang dịch vụ môi giới bất động sản thứ cấp với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến 

Theo công ty, thị trường thứ cấp tại Việt Nam có tiềm năng rất lớn, với quy mô thị trường lớn hơn khoảng 1,5 lần 
so với thị trường sơ cấp. Tuy nhiên, do rào cản gia nhập thấp, bất kỳ cộng tác viên nào cũng có thể tham gia vào 
cuộc cạnh tranh, nên thị trường thứ cấp ở Việt Nam khá phân mảnh, chưa chuẩn hóa và nhìn chung thiếu sự dẫn 
dắt chuyên nghiệp. Do đó, lợi ích của người mua vẫn chưa được tối ưu hóa do thông tin thị trường còn thiếu minh 
bạch. 

Với vị thế dẫn đầu trong ngành môi giới bất động sản, DXS có chiến lược rõ ràng để mở rộng phạm vi hoạt động 
trong thị trường này thông qua nền tảng công nghệ và các ứng dụng trên điện thoại di động mà đội ngũ công ty 
đang phát triển ví dụ như Ihouzz và Realagent. Do đó, với mục đích hợp nhất tất cả các nguồn lực trên thị trường 
bao gồm (i) nguồn cung cấp thứ cấp (ii) cộng tác viên tự do và (iii) khách hàng tiềm năng. Với dữ liệu lớn (big 
data) về khách hàng và nguồn cung thị trường mà DXS đã xây dựng từ hoạt động môi giới sơ cấp, công ty kỳ vọng 
sẽ định hình quan điểm của không chỉ người mua mà còn cả các cộng tác viên tham gia vào thị trường thứ cấp 
tại Việt Nam, nâng cao tính minh bạch và nhìn chung sẽ tạo ra được cách thức hoạt động chuyên nghiệp hơn khi 
đề cập đến giao dịch bất động sản thông qua môi giới. 

Về lợi nhuận, DXS kỳ vọng dịch vụ môi giới thứ cấp sẽ bắt đầu đóng góp tỷ trọng ~ 3% vào doanh thu trong năm 
2021, sau đó tăng lên mức ~ 10% trong năm 2023 và có lãi từ năm 2023 trở đi. 

4.2. Triển vọng lơi nhuận năm 2021- 2023: Dịch vụ môi giới sơ cấp vẫn là động lực tăng 
trưởng chính  

Trong giai đoạn 2021-2023, Công ty đặt kế hoạch khá tham vọng cho doanh thu và NPATMI với tốc độ tăng 
trưởng kép (CAGR) lần lượt là 53% và 45%. Kế hoạch tăng trưởng ấn tượng như vậy chủ yếu được thúc đẩy bởi 
hoạt động môi giới sơ cấp ngày càng phát triển, với số lượng sản phẩm được phân phối ngày càng tăng trong giai 
đoạn này. Theo ban lãnh đạo của công ty, khoảng 70% số sản phẩm đã được cam kết với các chủ đầu tư và họ 
khá tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch. 

Giả định là thị trường bất động sản tiếp tục duy trì xu hướng tích cực cùng với việc gia tăng dòng thu từ hoạt động 
môi giới toàn diện, dịch vụ môi giới thứ cấp và các dịch vụ thu phí không mang tính chu kỳ trong tổng thu nhập, 
chúng tôi tin rằng DXS có thể đạt được kế hoạch trong năm 2021. 
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Bảng 20: Danh mục dự án 2021-2023 được cam kết 

Khu vực Loại hình dịch vụ 
Số sản phẩm 

Tổng giá trị hợp đồng 2021-2023 (tỷ đồng) 
2021 2022 2023 

Miền Bắc 
Môi giới truyền thống 3.469 6.820 7.100 2.608 
Môi giới toàn diện 842 750 800 1.251 

Miền Trung 
Môi giới truyền thống 989 1.250 4.000 567 
Môi giới toàn diện 1.653 2.457 4.451 11.075 

Miền Nam 
Môi giới truyền thống 7.800 13.137 8.987 3.891 
Môi giới toàn diện 9.054 13.314 10.758 14.110 

 Tổng cộng 23.807 37.728 36.096 33.502 

Nguồn: DXS, SSI Research 

Dưới đây là tóm tắt về kế hoạch lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2021-2023: 

Tóm tắt KQKD (tỷ đồng) 2020A 2021P 2022P 2023P 
Môi giới sơ cấp 3.247,5 7.292,4 10.824,6 15.385,3 

Môi giới truyền thống 898,1 1.586,4 2.703,9 2.775,0 
Môi giới toàn diện 2.349,4 5.706,0 8.120,6 12.610,4 

Môi giới thứ cấp - 266,4 564,7 1.868,90 
Quản lý tài sản - - 76,9 439,5 

Quản lý văn phòng - - 23,2 227,6 
Quản lý căn hộ - - 31,3 125,4 
Quản lý cho thuê (sản phẩm nhà ở) - - 22,5 86,5 

Dịch vụ tài chính 1,7 38,7 72,3 182,7 
Tổng doanh thu 3.249,2 7.597,5 11.538,5 17.876,4 

% Tăng trưởng -20,6% 133,8% 51,9% 54,9% 
Lợi nhuận gộp 2.336,3 3.840,9 5.687,2 7.570,8 

% Tăng trưởng -12,7% 64,4% 48,1% 33,1% 
Tỷ suất lợi nhuận gộp 71,9% 50,6% 49,3% 42,4% 

Chi phí SG&A 898,7 1.127,1 1.318,4 1.602,6 
% doanh thu 27,7% 14,8% 11,4% 9,0% 

Lợi nhuận trước thuế 1.444,2 2.624,6 4.286,1 5.864,1 
% Tăng trưởng -29,5% 81,7% 63,3% 36,8% 

Lợi nhuận ròng 1.131,9 2.092,9 3.427,5 4.691,2 
% Tăng trưởng -30,7% 84,9% 63,8% 36,9% 
Tỷ suất lợi nhuận ròng 34,8% 27,5% 29,7% 26,2% 

NPATMI 871,7 1.483,0 2.397,8 3.138,3 
% Tăng trưởng -17,9% 70,1% 61,7% 30,9% 
Tỷ suất lợi nhuận 26,8% 19,5% 20,8% 17,6% 

EPS 2.817,0 4.139,1 6.692,1 8.758,8 
% Tăng trưởng -31,5% 46,9% 61,7% 30,9% 

Nguồn: DXS, SSI Research 

 

5. Định giá và quan điểm đầu tư 

Phân tích DXS trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng phát triển, ngành môi giới còn khá non 
trẻ và phân mảnh với hầu hết các công ty có quy mô nhỏ, chúng tôi cho rằng DXS nổi bật hơn với lợi thế về quy 
mô. Theo đó, chúng tôi xem xét 7 công ty dịch vụ bất động sản tương đồng được niêm yết tại Singapore, Hồng 
Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ và Việt Nam để tham khảo và so sánh. Các công ty này đang giao dịch ở mức 
TTM P/E bình quân là 18,6x và P/E dự phóng năm 2021 là 11x. 
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Bảng 21: So sánh với các công ty cùng ngành 

Công ty Quốc gia Vốn hóa (triệu USD) TTM P/E P/B 2021E P/E 2021E P/B FY2020 ROE FY2020 ROA FY2020 EV/EBITDA 
-House China Enterprise HONG KONG 1.649 27,2 1,1 7,8 1 4,1 1,9 11,8 
5I5J Holding Group Ltd CHINA 1.347 20,1 0,8 10,7 0,8 4,3 2,2 N/A 
Re/Max US 1.292 37,7 1,5 19,6 3,1 2,2 2 20 
Sinyi Realty TAIWAN 775 14,2 1,9 9,8 n.a 13,9 4,9 9,9 
Propnex SINGAPORE 245 11,3 3,9 11,6 3,4 37,8 16,8 5,7 
APAC SINGAPORE 124 10,2 1,1 10,7 1 10,9 5,3 7,9 
Cenland VIETNAM 118 9,2 1,3 6,7 1 15,3 9 7,9 
Trung vị    18,6 1,7 11 1,7 12,6 6 10,5 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

Giả định DXS có thể hoàn thành kế hoạch NPATMI năm 2021 là 1,5 nghìn tỷ đồng, thì EPS năm 2021 sẽ là 4.139 
đồng/cổ phiếu sau IPO. Với mức giá chào bán dự kiến là 32.000 đồng/cổ phiếu, P/E năm 2021 của DXS là 7,7x, 
thấp hơn mức bình quân của các công ty cùng ngành. 

Với triển vọng tích cực của thị trường bất động sản Việt Nam, chúng tôi cho rằng DXS sẽ tiếp tục được hưởng lợi. 
Trong suốt 18 năm hoạt động, DXS nổi bật là công ty cung cấp dịch vụ bất động sản toàn diện, tạo sự khác biệt 
với các công ty nhỏ khác, cung cấp các dịch vụ hoàn chỉnh từ A-Z cho các chủ đầu tư – hoạt động từ nghiên cứu 
thị trường đến phân phối sản phẩm. Mạng lưới rộng khắp với đội ngũ bán hàng chất lượng, cùng với các công ty 
môi giới liên kết trên toàn quốc, cũng giúp công ty nắm bắt tốt nhu cầu của thị trường để tiếp tục phát triển. Tuy 
nhiên, do đặc điểm có tính chu kỳ của thị trường bất động sản và có độ nhạy cao với tình hình kinh tế vĩ mô, 
chúng tôi cho rằng để duy trì tốc độ tăng trưởng cao liên tiếp không phải là điều dễ dàng. 

Rủi ro chính: 

Dưới đây là những rủi ro chính đối với DXS: 

(i) Tính chất chu kỳ của ngành bất động sản: Lợi nhuận của DXS chủ yếu đến từ hoạt động môi giới sơ cấp bắt 
nguồn từ việc bán các dự án khu dân cư, do đó gắn liền với sự biến động theo chu kỳ của ngành. Trong  
trường hợp quá trình phát triển dự án và tiến độ bán hàng không đúng tiến độ thì tăng trưởng lợi nhuận của 
công ty có thể sẽ biến động theo dòng doanh thu không ổn định. 

(ii) Mối quan hệ với các chủ đầu tư bất động sản không được duy trì tốt: Mặc dù DXS đã xây dựng thành công 
mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư bất động sản nhà ở lớn trong nước, nhưng bất kỳ vấn đề nào xảy ra có 
thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ hợp tác hiện tại, đều có thể dẫn đến việc công ty không được chỉ 
định làm đại lý tiếp thị và bán hàng cho các dự án. Trong trường hợp mức độ DXS tham gia vào các dự án 
mới giảm, doanh thu từ hoạt động bán hàng sẽ bị ảnh hưởng. 
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Phụ lục 1: Danh sách ban lãnh đạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•Hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành bất động sản
•Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của DXG và Chủ tịch của các công ty con khác.
•Thành lập DXG trong năm 2003 và dẫn dắt phát triển các hoạt động kinh doanh

chính, trong đó có dịch vụ bất động sản (DXS).

Ông Lương Trí Thìn
Chủ tịch HĐQT

•Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
•Giám đốc tài chính và Thành viên ban đầu tư của DXG

Ông Hà Đức Hiếu
Giám đốc

•Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
Ông Nguyễn Trường Sơn

Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành

•Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính.
•Phó Giám đốc DXG.

Bà Đỗ Thị Thái
Giám đốc

•Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản.
•Trước khi gia nhập DXS, ông là Giám đốc tại Colliers International và Phó Giám

đốc tại Knight Frank (AUS).
Ông Alex Khôi Phạm

Giám đốc

•Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.
•Trước khi gia nhập DXS, ông là Giám đốc đầu tư và Phát triển dự án tại KN Group,

Trợ lý Tổng giám đốc Phát triển dự án và đầu tư của VinEco .

Ông Dương Văn Bắc
Phó Giám đốc Điều hành (hoạt động)

•Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở cả các ngành tư
nhân và nhà nước.

•Trước khi gia nhập DXS, ông đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại FPT Asia
pacific, bao gồm Giám đốc dự án cao cấp và Giám đốc dự án chuyển đổi số.

Ông Lê Thế Bảo
Phó Giám đốc Điều hành (công nghệ)

•Hơn 15 năm kinh nghiệm trong hoạt động marketing.
•Trước khi gia nhập DXS, bà là Giám đốc Kinh doanh & Marketing và Vận hành tại

CEO Sacomreal-M, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị tại Petro Paint, và
Giám đốc Marketing & Kinh doanh Quốc gia tại Tập đoàn Thành Công.

Bà Phạm Thị Nguyễn Thanh
Phó Giám đốc Điều hành (bán hàng và marketing)
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PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ VND 2018 2019 2020  Tỷ VND 2018 2019 2020 
Bảng cân đối kế toán     Báo cáo kết quả kinh doanh    

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 322 351 1.146  Doanh thu thuần 2.479 4.091 3.249 
+ Đầu tư ngắn hạn 48 98 110  Giá vốn hàng bán -618 -1.413 -913 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 4.366 6.674 7.428  Lợi nhuận gộp 1.861 2.677 2.336 
+ Hàng tồn kho 808 1.144 1.699  Doanh thu hoạt động tài chính 6 127 34 
+ Tài sản ngắn hạn khác 49 72 141  Chi phí tài chính -19 -33 -46 
Tổng tài sản ngắn hạn 5.591 8.339 10.525  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 194 380 36  Chi phí bán hàng -331 -435 -485 
+ GTCL Tài sản cố định 54 140 145  Chi phí quản lý doanh nghiệp -190 -325 -437 
+ Bất động sản đầu tư 0 9 46  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.327 2.012 1.402 
+ Tài sản dài hạn dở dang 37 33 43  Thu nhập khác -13 37 42 
+ Đầu tư dài hạn 68 30 31  Lợi nhuận trước thuế 1.314 2.048 1.444 
+ Tài sản dài hạn khác 38 62 270  Lợi nhuận ròng 1.041 1.633 1.136 
Tổng tài sản dài hạn 392 654 570  Lợi nhuận chia cho cổ đông 511 1.061 873 
Tổng tài sản 5.983 8.993 11.095  Lợi ích của cổ đông thiểu số 530 572 262 
+ Nợ ngắn hạn 3.747 3.912 5.104      

Trong đó: vay ngắn hạn 238 677 630  EPS cơ bản (VND) 4.648 3.538 2.708 
+ Nợ dài hạn 1 2 151  Giá trị sổ sách (VND) 11.705 11.524 12.457 
Trong đó: vay dài hạn 1 2 145  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 0 0 0 
Tổng nợ phải trả 3.748 3.915 5.256  EBIT 1.334 2.081 1.489 
+ Vốn góp 1.100 3.000 3.225  EBITDA 1.340 2.094 1.518 
+ Thặng dư vốn cổ phần 0 0 341      

+ Lợi nhuận chưa phân phối 192 462 456  Tăng trưởng    

+ Quỹ khác 943 1.617 1.818  Doanh thu  65,0% -20,6% 
Vốn chủ sở hữu 2.235 5.079 5.839  EBITDA  56,2% -27,5% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 5.983 8.993 11.095  EBIT  56,0% -28,4% 
     Lợi nhuận ròng  56,8% -30,5% 
Lưu chuyển tiền tệ     Vốn chủ sở hữu  127,2% 15,0% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 146 -661 1.013  Vốn điều lệ  172,7% 7,5% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -506 -652 -410  Tổng tài sản  50,3% 23,4% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 488 1.342 193      

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 128 29 796  Các hệ số khả năng sinh lời    

Tiền đầu kỳ 193 322 351  Tỷ suất lợi nhuận gộp 75,1% 65,4% 71,9% 
Tiền cuối kỳ 322 351 1.146  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 54,3% 50,0% 44,5% 
     Tỷ suất lợi nhuận ròng 42,0% 39,9% 34,9% 
Các hệ số khả năng thanh toán     Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 13,4% 10,6% 14,9% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,49 2,13 2,06  Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 7,7% 7,9% 13,4% 
Hệ số thanh toán nhanh 1,26 1,82 1,7  ROE 93,2% 44,7% 20,8% 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,1 0,11 0,25  ROA 34,8% 21,8% 11,3% 
Nợ ròng / EBITDA -0,03 0,06 -0,01  ROIC 85,4% 40,3% 18,9% 
Ngày phải thu 74,2 118,2 176,2      

Ngày phải trả 60,3 49,3 76,6      

Ngày tồn kho 238,6 252 568,3      
         
Cơ cấu vốn         
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,37 0,56 0,53      
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,63 0,44 0,47      
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1,68 0,77 0,9      
Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,11 0,13 0,13      
Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,11 0,13 0,11      

Nguồn: Công ty, SSI Research  
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên phân tích  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn 
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Chuyên viên phân tích cao cấp  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
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