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Điểm nhấn đầu tư 

Đột biến lợi nhuận. Lượng tiền đặt cọc từ dự án Monarchy B vẫn 

tiếp tục chảy về công ty. Riêng quý I/2019, công đã có thêm 330 tỷ 

đồng. Thời điểm bàn giao nhà vào quý I/2020 và đến thời điểm hiện 

tại, dự án vẫn đang đúng tiến độ. Dự kiến tổng lợi nhuận đem lại cho 

công ty ở mức 700 tỷ đồng, mức lợi nhuận đột biến trong vòng 12 

tháng tới. 

Lượng tiền mặt dồi dào. Lượng tiền mặt công ty đang nắm giữ xấp 

xỉ 1,130 tỷ đồng. Hiện tại, con số này đang gấp 1.9 lần vốn hóa của 

công ty. Đồng thời nợ tài chính của công ty rất thấp so với quy mô 

công ty, khoảng 27 tỷ đồng. Giá trị sổ sách lớn, tập trung ở tiền gửi 

tiết kiệm tạo biên an toàn cao cho Nhà đầu tư. 

Trả cổ tức đều đặn. Công ty duy trì cổ tức ổn định ở mức 10% - 

15%/năm. Trong năm 2019, công ty dự kiến tiếp tục trả cổ tức ở mức 

16%. Các nhà đầu tư trung và dài hạn có thể chú ý điểm mạnh này 

của công ty. 

Rủi ro đầu tư 

Rủi ro đầu tư ngoài ngành. Ban lãnh đạo của công ty có lịch sử sử 

dụng tiền công ty đầu tư vào chứng khoán. Tôi đánh giá rủi ro này 

lớn do đầu tư vào chứng khoán với lượng tiền mặt lớn có rủi ro cao, 

kèm theo NDN không có chuyên môn đầu tư lĩnh vực này. 

Rủi ro dự án gối đầu. NDN chỉ công bố một dự án gối đầu cho tương 

lai, dự án Paracel. Do hoạt động công ty bất động sản yêu cầu phải 

có dự án gối đầu, đây là điểm nhà đầu tư cần lưu ý về dài hạn. 

  

Khuyến nghị MUA 
Giá thị trường (VNĐ) (30/5/2019) 14,500 

Giá mục tiêu (VNĐ)  (+33%) 20,000  

Thời gian đầu tư TRUNG & DÀI HẠN 

 

Thông tin cổ phiếu 

Ngành Bất động sản 

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 582 

Số lượng CP lưu hành (CP) 44,432,398 

Beta 1.39 

Free float 51.58% 

Giá cao nhất 52 tuần (VNĐ) 15,200 

Giá thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 10,800 

KLGD bình quân 10 phiên (CP) 134,094 

Cơ cấu Cổ đông 

Trong nước 91.5% 

Nước ngoài 8.5% 

Giới hạn cổ đông nước ngoài 49% 

Sở hữu của cổ đông lớn (%) 

Nguyễn Quang Trung 8.8% 

JPMC-EVLI Emerging Frontier Fund 5.38% 

Acadian Frontier Markets Equyti Fund 5.36% 

Tổng quan chung 

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng là 

một doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 5-

11-1992 của UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. So với 

các công ty nhà nước hoạt động cùng ngành nghề 

của thành phố Đà Nẵng, Công ty Đầu tư Phát triển 

Nhà Đà Nẵng là một trong các đơn vị hàng đầu của 

thành phố trong việc quản lý đầu tư xây dựng các 

khu quy hoạch, tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng và 

khai thác quỹ đất tăng nguồn thu cho Ngân sách 

thành phố. 

Chỉ tiêu tài chính   2015 2016 2017 2018 2019F 

Doanh thu (tỷ VNĐ) 242 282 231 171 880 

LN gộp (tỷ VNĐ) 83 95 54 45 361 

LNST (tỷ VNĐ) 59 44 89 89 301 

EPS (VNĐ) 2,073  1,027  2,122  1,653  6,289  

ROA (%) 12% 7% 12% 5% 13% 

ROE (%) 14% 9% 16% 15% 49% 

 

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX: NDN 

Ngành: Bất động sản | 30 Tháng 05, 2019 
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Tổng quan doanh nghiệp 
Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng là một Doanh nghiệp Nhà 

nước được thành lập năm 1992. Qua hơn 20 năm hình thành và phát 

triển, công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư bất động 

sản chủ yếu tại thành Phố Đà Nẵng.  

Điển hình một số dự án lớn trong quá khứ của công ty: 

Dự án Tổng vốn đầu tư Diện tích 

Chung cư Danang Plaza 185 tỷ đồng 3,269 m2 
Chung cư La Paz Tower  106 tỷ đồng 811 m2 
KĐT Green Lake 135 tỷ đồng 11 ha 
Monarchy A 106 tỷ đồng 1,842 m2 

 

 

Phân tích hiệu quả hoạt động 

Trong năm 2018, công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu giảm so với 

năm 2017, tuy nhiên doanh thu không hoàn toàn phản ảnh tiềm năng 

của công ty.  

Lí do LNST của công ty được duy trì và biên LNST tăng mạnh là nhờ 

doanh thu từ hoạt động tài chính. Trong năm 2018, doanh thu hoạt 

động tài chính tăng 100% từ 55 tỷ đồng (2017) lên 110 tỷ đồng 

(2018), gánh một phần duy trì lợi nhuận sau thuế của công ty. Khoản 

doanh thu tài chính này có được nhờ nguồn lãi tiền gửi tiết kiệm từ 

tiền người mua trả trước cho khu chung cư Monarchy B và một phần 

do NDN kinh doanh chứng khoán. 

Cập nhật dự án hiện tại của công ty: 

Dự án Vốn 

đầu tư 

Tiến độ Ghi nhận 

Monarchy 

A 

106  

tỷ đồng 

Hoàn thành; Tiêu thụ 

100% 

Đã hạch toán 

hết doanh thu 

trong 2018 

Monarchy 

B 

1,038 

tỷ đồng 

Đã tiêu thụ 90%; Người 

mua đã ứng trước 1,281 

tỷ đồng 

Dự kiến hạch 

toán vào 

Q1/2020 
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Do công ty chưa ghi nhận doanh thu, nên khoản tiền vẫn nằm trên 

bằng cân đối kế toán dưới dạng người mua trả tiền trước. Dự báo 

vào Q4/2019 và Q1/2020, phần doanh thu từ dự án Monarchy B sẽ 

được ghi nhận hoàn toàn. Doanh thu đến từ toàn dự án Monarchy 

B, dự kiến sẽ ở mức 1,600 tỷ đồng đến 1,800 tỷ đồng. Với vốn đầu 

tư 1,038 tỷ đồng, lợi nhuận từ dự án sẽ rơi vào khoảng 600 tỷ đồng 

đến 800 tỷ đồng.  

Công ty NDN có khả năng tài chính mạnh do nguồn tiền lớn đến từ 

tiền người mua trả trước cho dự án Monarchy B. Trên BCTC 

Q1/2019, lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn đang ở mức 

xấp xỉ 1,130 tỷ đồng, con số này gấp 1.9 lần vốn hóa hiện tại của 

công ty tại ngày 13/05/2019, 582 tỷ đồng. Riêng chỉ với lượng tiền 

này, công ty đã có giá theo phương pháp Cash per share là 25,000 

đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, công ty còn sử dụng rất ít nợ vay tài chính 

do có nguồn vốn chiếm dụng lớn từ các dự án bất động sản. Đây là 

một điểm nhấn các nhà đầu tư dài hạn cần chú ý. 

Công ty có lịch sử duy trì trả cổ tức khá ổn định ở mức 16%/năm. 

Trong năm 2019, công ty dự kiến tiếp tục trả cổ tức 16%. Một điều 

đáng chú ý là công ty đã chấp nhận trả cổ tức cao năm 2018, mặc dù 

hoạt động kinh doanh chưa phải đến độ chín, doanh thu từ dự án 

lớn chưa được ghi nhận. Qua đây có thể đánh giá phần nào về mức 

độ tin cậy của ban lãnh đạo. 

Rủi ro đầu tư  
Rủi ro đầu tư ngoài ngành. Ban lãnh đạo của công ty có tiền sử sử 

dụng phần lớn tiền mặt của công ty để đầu tư vào chứng khoán. Đặc 

biệt trong giai đoạn 2015 – 2017, công ty tăng mạnh đầu tư vào thị 

trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong năm 2018 và Q1/2019, khoản 

tiền đột biến đi về từ dự án Monarchy B đang được ban lãnh đạo sử 

dụng để gửi tiết kiệm với kỳ hạn ngắn. Đây là một dấu hiệu tích cực 

cho hoạt động của công ty. Tôi đánh giá rủi ro này của công ty là lớn 

do đầu tư vào chứng khoán với lượng tiền mặt lớn có rủi ro cao và 

lợi nhuận không chắc chắn, kèm theo NDN không có chuyên môn 

đầu tư lĩnh vực này. Nếu trong tương lai, ban lãnh đạo có xu hướng 

đầu tư trở lại vào chứng khoán, các nhà đầu tư nên đánh giá chi tiết 

độ an toàn khoản mục này. 

Rủi ro dự án gối đầu. NDN sau dự án Monarchy thì quỹ đất đã không 

còn nhiều. Hiện tại, NDN chỉ công bố một dự án gối đầu cho tương 

lai, dự án Paracel với tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng. Nhà đầu tư dài 

hạn cần lưu ý về các dự án tương lai của doanh nghiệp do hoạt động 

công ty bất động sản yêu cầu phải có dự án gối đầu. Nếu khoản tiền 

đột biến được đầu tư vào quỹ đất, rủi ro này sẽ giảm đi đáng kể. Với 

lượng tiền mặt lớn, việc NDN có thể thâu tóm quỹ đất cho dự án mới 

là điều không khó khăn. 
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Định giá 

Dự phóng doanh thu & lơi nhuận 

Dự kiến dự án Monarchy B sẽ được hoàn thành trong 2019, doanh 

thu từ dự án sẽ được ghi nhận vào Q4/2019 và Q1/2020. Dự án có 

tổng 800 căn hộ với giá trung bình khoảng 2 tỷ/căn. Doanh thu đến 

từ toàn dự án, dự kiến sẽ ở mức 1,600 tỷ đồng đến 1,800 tỷ đông. 

Với vốn đầu tư 1,038 tỷ đồng, lợi nhuận từ dự án sẽ rơi vào khoảng 

600 tỷ đồng đến 800 tỷ đồng.  

Trong Q4/2019, dự kiến công ty sẽ ghi nhận 50% doanh thu từ 

Monarchy B, tương đương khoảng 880 tỷ đồng. Năm 2019, dự kiến 

lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ đạt mức 301 tỷ đồng, tăng trưởng 

240% so với 2018. EPS dự phóng đạt 6,289 đồng/cổ phiếu. 

Trong năm 2020, dự kiến công ty sẽ ghi nhận nửa còn lại của doanh 

thu từ dự án Monarchy B vào Q1/2020. Dự án Paracel dự kiến sẽ 

được mở bán trong năm 2020 – 2021.  

Phương pháp định giá RNAV 

Phương pháp RNAV được sử dụng để định giá công ty NDN tại thời 

điểm hiện tại, chưa tính đến các tiềm năng sau này. Do nhận thấy 

doanh nghiệp không còn nhiều quỹ đất để phát triển cũng như việc 

công ty chưa công bố thêm các dự án mới nên việc dự phóng cho 

tương lai xa của công ty không đủ chắc chắn. Phương pháp RNAV sẽ 

định giá lại các tài sản hiện có của công ty và cho giá trị hợp lí của vốn 

chủ sở hữu hiện tại. 

Theo phương pháp RNAV, tôi định giá cổ phiếu NDN có giá trị hợp lí 

là 28.986 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi chiết khấu 30% giá trị sổ sách 

của NDN nhằm có biên an toàn cho Nhà đầu tư. Theo đó, giá trị mỗi 

cổ phần của NDN ~ 20.290 đồng/CP, tương đương 70% giá trị sổ sách 

khi hạch toán lợi nhuận từ căn hộ Monarchy. 

Khuyến nghị 

Chúng tôi khuyến nghị MUA mã cổ phiếu NDN với giá hiện tại ngày 

30/5/2019 là 14,500 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cho cổ phiếu NDN 

trong TRUNG HẠN là 20,290 đồng/cổ phiếu, lợi nhuận kỳ vọng 

đạt +33%.  

Giá trị hợp lí của VCSH  

(tỷ đồng) 
1.287 

Cổ đông không kiểm soát  

(tỷ đồng) 
13 

Giá trị hợp lí của doanh 

nghiệp (tỷ đồng) 
1.274 

Số lượng cổ phiếu lưu 

hành 
44.432.398 

Giá hợp lí của cổ phiếu 

(VNĐ) 
28.986  

Chiết khấu rủi ro 30% 

Giá hợp lí sau chiếu khấu 

(VNĐ) 
20.290  
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KẾT QUẢ HĐKD  2015A 2016A 2017A 2018A  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2015A 2016A 2017A 2018A 

Doanh thu thuần  242 282 231 171  Tiền & tương đương  14 25 75 41 

Giá vốn  159 187 176 127  Phải thu NH  55 135 115 95 

 Lãi gộp  83 95 54 45  Tồn kho  122 136 174 402 

Chi phí bán hàng  0 0 0 0  TSNH khác  1 1 8 6 

Chi phí quản lý  6 5 6 5  Tài sản NH  353 562 675 1470 

DT HĐ tài chính  7 18 55 111  Phải thu DH  0 0 0 0 

Chi phí tài chính  18 45 4 40  TS cố định  47 38 37 47 

Lợi nhuận khác  10 0 1 -2  TS dở dang DH  57 16 31 16 

LN Công ty LD, LK  2 0 0 0  BĐS đầu tư  25 25 16 45 

Lợi nhuận trước thuế  78 62 100 108  Đầu tư TC DH  17 22 18 72 

Thuế TNDN hiện hành  19 18 10 19  TS DH khác  0 0 0 51 

Thuế TNDN hoãn lại  0 0 0 0  Lợi thế thương mại  0 0 0 0 

LN sau thuế  59 44 89 89  Tài sản DH  146 101 101 231 

LNST cổ đông thiểu số  0 0 1 1  TỔNG TÀI SẢN  500 663 776 1,701 

LNST (Công ty mẹ)  59 44 88 88  Phải trả người bán  25 41 45 54 

EBIT  79 63 100 110  Phải trả NLĐ  1 0 0 1 

EBITDA  80 65 101 111  Vay & nợ NH  9 5 10 3 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2015A 2016A 2017A 2018A  Phải trả dài hạn khác 8 7 4 2 

Tăng trưởng (%)  DT chưa thực hiện 0 0 41 16 

Doanh thu  3% 16% -19% -25%  Tổng nợ  94 153 217 1129 

Lợi nhuận gộp  -7% 13% -43% -18%  Vốn chủ sở hữu  405 510 559 572 

EBIT -14% 8% 36% 28%  Vốn ĐT CSH  323 421 421 479 

EBITDA -17% 6% 34% 27%  Thặng dư  0 0 0 0 

Lợi nhuận sau thuế  15% -26% 100% 1%  LN chưa phân phối 70 85 137 109 

Tổng tài sản  4% 33% 17% 119%  Quỹ đầu tư phát triển  10 10 10 10 

Vốn chủ sở hữu  77% 26% 10% 2%  Các quỹ khác  0 0 0 0 

Khả năng sinh lợi (%)  Lợi ích cổ đông thiểu số 2 13 13 13 

LN gộp / Doanh thu  34% 34% 24% 26%  TỔNG NGUỒN VỐN  500 663 776 1,701 

LN HĐKD / Doanh thu  28% 22% 43% 64%  LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  2015A 2016A 2017A 2018A 

EBITDA / Doanh thu  33% 23% 44% 65%  LNTT 78 62 100 108 

EBIT / Doanh thu  33% 22% 43% 64%  Khấu hao TSCĐ 1 2 1 1 

LNST / Doanh thu  24% 16% 39% 52%  Chi phí lãi vay 1 1 1 2 

ROA  12% 7% 12% 5%  Thay đổi VLĐ -89 -42 -44 823 

ROE  14% 9% 16% 15%  Tiền thuần từ HĐ KD 12 70 -34 844 

Hiệu quả hoạt động (x)  Thay đổi TSCĐ 15 -1 5 -25 

Vòng quay phải thu  3.8 3.1 2.4 4.3  Thu hồi đầu tư góp vốn  5 -5 4 34 

Vòng quay HTK  1.1 1.5 1.1 0.4  Lãi cho vay, cổ tức 3 14 20 28 

V/q khoản phải trả  2.3 5.6 4.0 2.5  Tiền thuần từ HĐ ĐT -59 -110 46 -765 

Khả năng thanh toán (x)  Thu/trả lại vốn góp 162 79 -2 -18 

Hiện hành  4.2 3.9 3.7 1.3  Vay/trả nợ gốc vay  -75 -6 31 -10 

Nhanh  2.7 2.9 2.7 1.0  Cổ tức, LN đã trả -17 -16 -15 -14 

Cấu trúc tài chính (%)  Tiền thuần từ HĐTC 51 51 -3 -73 

Tổng nợ/ Vốn CSH  23% 30% 38% 197%  Tiền thuần trong kỳ  4 11 10 7 

Vay NH/ Vốn CSH  21% 29% 33% 193%  Tiền đầu năm  10 14 25 35 

Vay dài hạn/ Vốn CSH  3% 1% 7% 5%  Tiền cuối kỳ  14 25 35 41 

 (Đơn vị: tỷ VNĐ) 

(Nguồn: NDN)
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1. CƠ SỞ KHUYẾN NGHỊ 

Với thời hạn đầu tư dài hạn (>12 tháng), DNSE Research đưa ra 

khuyến nghị MUA, NẮM GIỮ hoặc BÁN dựa trên khả năng sinh lời 

dự kiến của các cổ phiếu so sánh với tỷ lệ sinh lời yêu cầu của thị 

trường là 16% (*). 

Khuyến nghị MUA khi cổ phiếu dự kiến sẽ tăng tuyệt đối từ 16% 

trở lên, khuyến nghị BÁN khi cổ phiếu dự kiến giảm từ 8% trở lên 

và khuyến nghị NẮM GIỮ khi tỷ lệ sinh lợi dự kiến trong khoảng -

8% đến 16%. 

* Tỷ lệ sinh lời yêu cầu của thị trường được tính toán dựa trên lợi tức trái phiếu 

Chính phủ 1 năm và phần bù rủi ro thị trường sử dụng phương pháp độ lệch 

chuẩn của thị trường cổ phiếu. 

 

 

2. TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Các thông tin trong báo cáo này được Công ty Cổ phần chứng 

khoán Đại Nam đưa ra dựa trên nguồn thông tin mà tôi coi là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, DNSE không đảm bảo tính chính xác, đầy 

đủ và cập nhật của những thông tin này. 

Các nhận định được đưa ra trong báo cáo này mang tính chất chủ 

quan của chuyên viên phân tích. Các nhà đầu tư sử dụng báo cáo 

này như nguồn tư liệu tham khảo tự chịu trách nhiệm cho quyết 

định đầu tư của mình. 
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