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BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP 

Hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch 

Sự bùng phát của dịch COVID-19 đẩy nhanh tốc độ dịch chuyển nhà máy 
ra khỏi Trung Quốc 

Chiến tranh Mỹ - Trung có nhiều biến chuyển khả quan trong giai đoạn nửa 
cuối năm 2019 khiến dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam chậm lại và làm chậm 
xu hướng chuyển dịch nhà máy khỏi Trung Quốc. Nhưng sự bùng phát của 
dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế thế giới, gián đoạn chuỗi 
cung ứng toàn cầu và khiến xu hướng chuyển dịch nhà máy ra khỏi Trung 
Quốc tái khởi động. Chúng tôi tin rằng Việt Nam đã sẵn sàng trở thành một 
trung tâm sản xuất thay thế nhờ vào vị trí gần Trung Quốc và lực lượng lao 
động chi phí thấp. 

Các FTA sẽ là nhân tố chính để đẩy mạnh nhu cầu thuê đất KCN 

Ngày 12/2, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo vệ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA), nâng 
tổng số FTA có hiệu lực lên 12. EVFTA sẽ giúp hầu hết thuế xuất khẩu đối với 
hàng hóa Việt Nam tới EU bị loại bỏ hoàn toàn. 

Chúng tôi cho rằng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Hải Dương sẽ là những 
điểm nóng công nghiệp mới  

Ở miền Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu đang trở thành điểm nóng công nghiệp kể từ 
khi hệ thống đường cao tốc mới được đẩy mạnh phát triển, kết nối cảng nước 
sâu Cái Mép – Thị Vải với TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Tại miền Bắc, 
các KCN tại Hải Dương, Bắc Giang sẽ phát triển nhờ vào đường cao tốc Bắc 
Giang – Lạng Sơn, giúp thời gian di chuyển từ Hà Nội đến biên giới khu vực 
Lạng Sơn giảm một tiếng so với trước đây. 

Thời điểm để nhìn lại các cổ phiếu KCN sau dịch COVID-19 

Chúng tôi cho rằng các công ty phát triển KCN vẫn triển vọng do nhu cầu đất 
công nghiệp tăng mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng mỗi công ty có đặc điểm 
khác nhau với từng thách thức và cơ hội riêng biệt. Chúng tôi ưa thích các 
công ty phát triển KCN với các đặc điểm sau: 1) sở hữu quỹ đất lớn tại các vị 
trí đắc địa; 2) có danh mục khách hàng lớn mạnh. Lựa chọn trong danh sách 
theo dõi của chúng tôi là SZC, KBC, PHR, VGC và BCM. 

Hình 1: Giá các cổ phiếu KCN giảm mạnh kể từ đầu năm 

 
   Nguồn: VND Research, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Cuối năm 2019  

 330 KCN  
o 97.000 ha tổng diện 

tích tự nhiên 
o 65.900 ha công 

nghiệp (67.9%)  

 258 KCN đi vào hoạt động 
– diện tích 68.800 ha  

 72 đang xây dựng  
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Giá thuê đất tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh chiến tranh 

thương mại Mỹ - Trung có nhiều khả quan trong nửa cuối 2019. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), diện tích đất của các khu công nghiệp 
(KCN) của Việt Nam đạt 65.900ha tại thời điểm cuối năm 2019, tăng 1.900ha 
so với cuối năm 2018. Trong tổng số 330 KCN toàn quốc, có 258 KCN đang 
hoạt động, tăng từ 250 KCN vào cuối năm 2018. Tỷ lệ lấp đầy trung bình trên 
toàn quốc đạt 74,3% vào cuối năm 2019, tăng 1,3 điểm % so với cuối năm 
2018. 

Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy dòng vốn FDI bắt đầu giảm tốc trong nửa cuối 
năm 2019 khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung giảm căng thẳng với việc bắt 
đầu thỏa thuận đàm phán bởi hai bên. Theo đó, giá cho thuê đất KCN ở miền 
Nam tăng trưởng chậm lại với mức tăng từ 1,8% - 5,1% trong nửa cuối 2019, 
thấp hơn nhiều so với mức tăng từ 8,0% -21,4% trong nửa đầu năm 2019. 

Ở các tỉnh phía Bắc, giá cho thuê đất KCN tại Bắc Ninh diễn biến tương tự với 
khu vực miền Nam, tăng chậm lại với mức tăng 5,3% trong giai đoạn 1Q19-
3Q19 sau khi tăng mạnh 20,3% trong giai đoạn 3Q18-1Q19. Các khu vực khác 
như Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương có mức tăng giá thuê đất ổn định hơn. 

  

Hình 2: Diện tích khu công nghiệp và tỷ lệ lấp đầy toàn quốc giai 
đoạn 2015-Q1/20 (%) 

Hình 3:  Dòng vốn FDI (Đơn vị: TrUSD) tăng trưởng chậm lại kể từ 
tháng 6/2019  

  
   Nguồn: VND Research, MPI    Nguồn: VND Research, FIINPRO 

  

  

Hình 4:  Giá cho thuê tại các KCN trên toàn quốc tăng với tốc độ chậm hơn kể từ giữa năm 2019 (Đơn vị: USD / m2 / kỳ thuê) 

  
   Nguồn: VND Research, Jones Lang Lasalle (JLL)    Nguồn: VND Research, JLL 
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Sự bùng phát của dịch COVID-19 đẩy nhanh tốc độ dịch chuyển 

nhà máy ra khỏi Trung Quốc 

Sự bùng phát của dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực lên triển vọng kinh tế 
toàn cầu, nhất là đối với các công ty đa quốc gia. Apple đã công bố điều chỉnh 
giảm mục tiêu doanh thu Q1/20 từ 84 tỷ USD trước đó xuống còn 63 tỷ USD, 
thấp hơn 25% so với con số dự báo do các nhà máy tại Trung Quốc ngừng 
hoạt động. Tuy nhiên, một số công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất khi dịch 
COVID-19 bùng phát vì các nhà máy của họ được đặt bên ngoài Trung Quốc, 
chẳng hạn như Samsung với các nhà máy sản xuất đặt tại Việt Nam vẫn duy 
trì hoạt động ở công suất cao. 

Điều đó đã tạo ra một xu hướng mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà 
máy ở Trung Quốc và Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia hưởng lợi 
trong ASEAN. Google và Microsoft đang chuyển một số dây chuyền sản xuất 
từ Trung Quốc sang Việt Nam và Thái Lan. Theo thông tin từ Nikkei, Google 
dự kiến sẽ bắt đầu bán dòng điện thoại Pixel4A và Pixel5 với một phần được 
sản xuất tại Việt Nam trong nửa cuối năm 2020. Google cũng sẽ bắt đầu bán 
loa thông minh Nest Mini được sản xuất tại Thái Lan cuối năm nay. Microsoft 
dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất dòng máy tính Surface, gồm máy tính để bàn và 
máy tính xách tay tại Việt Nam trong Q2/20. 

Hình 5: Danh sách các công ty đã chuyển dịch / lên kế hoạch chuyển dịch sản xuất từ 
Trung Quốc sang Việt Nam vào T7/19 trong giai đoạn chiến tranh thương mại Mỹ- 
Trung 

 
   Sources: VND Research, JLL 

 

Việt Nam vẫn là vị trí thu hút chuyển dịch công nghiệp từ Trung Quốc nhờ 
chi phí hoạt động thấp và ưu đãi thuế. So với các quốc gia trong khu vực 
(Phillippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Myanmar) về mức độ thu hút 
công nghiệp, Việt Nam vẫn là vị trí tiềm năng cho sự chuyển dịch của các công 
ty nhờ vào giá thuê đất, tiền nhân công, năng lượng và nhà xưởng thấp. Bên 
cạnh chi phí hoạt động thấp, Việt Nam đã giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 
mức 22% xuống mức 20% vào năm 2016 cho tất cả các công ty trong nước và 
nước ngoài để tăng cường thu hút sản xuất. Các công ty trong các KCN cũng 
được hưởng nhiều ưu đãi, như miễn / giảm thuế và miễn thị thực. Ưu đãi thuế 
cho các công ty trong các KCN bao gồm miễn thuế từ hai đến bốn năm, giảm 
thuế trong ba đến 15 năm và miễn thuế nhập khẩu. 

 

Tên công ty Quốc gia
Tình trạng tại 

T7/19
Vị trí chuyển dịch Ngành

Hanwha Hàn Quốc Đã dịch chuyển Hà Nội Linh kiện hàng không

Yokowo Nhật Đã dịch chuyển Hà Nam Linh kiện mô tô

Huafu Trung Quốc Đã dịch chuyển Long an Dệt may

Goertek Trung Quốc Đang dịch chuyển Bắc Ninh Linh kiện tai nghe và điện thoại

TCL Trung Quốc Đang dịch chuyển Bình Dương Điện tử - TV

Foxconn Đài Loan Đang quyết định
Bắc Giang

Quảng Ninh
Điện tử - TV

Lenovo Trung Quốc Đang quyết định Bắc Ninh Điện tử - Máy tính

Nintendo Nhật Đang quyết định Điện tử - Phụ kiện game

Sharp Nhật Đang quyết định Bình Dương Điện tử - Camera

Kyocera Nhật Đang quyết định Hải Phòng Điện tử - Máy in, photocopy

Asics Nhật Đang quyết định Sản xuất giày
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Hình 6: Bảng so sánh chi phí hoạt động và thuế TNDN của các quốc gia trong khu 
vực 

 
   Sources: VND Research, SAVILLS, JLL, Mifer Myanmar 

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ là nhân tố chính để phát 
triển bất động sản KCN trong giai đoạn tiếp theo  

Đã có 12 FTA có hiệu lực tính đến tháng 3/20. Vào ngày 12/2, Nghị viện châu 
Âu đã phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Hai hiệp định dự kiến sẽ thúc đẩy thương 
mại và đầu tư song phương trong thập kỷ tới và mở đường cho Việt Nam hội 
nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Việt Nam đang tăng cường sử dụng lợi thế từ các FTA để đẩy mạnh tăng 
trưởng kinh tế. Theo Bộ Công Thương, giá trị xuất khẩu có áp dụng ưu đãi 
thuế quan FTA trong năm 2018 đạt 46,2 triệu USD, tương đương với 39% tổng 
giá trị xuất khẩu đến các thị trường có ký kết FTA với Việt Nam. Thị trường Ấn 
Độ có tỷ lệ sử dụng ưu đãi thuế quan cao nhất, đạt 72% thông qua hiệp định 
AIFTA, kế đó là Chile và Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng ưu đãi thuế quan lần lượt 
là 67% và 35%.  

Hình 7: Bảng so sánh tỷ lệ thuế giữa biểu thuế ưu đãi toàn cầu (GSP) và EVFTA (%) 

 
   Nguồn: VND Research, Eurostat, WTO 

Thuế xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến liên minh châu Âu sẽ được xóa bỏ 
ngay khi EVFTA có hiệu lực hoặc trong giai đoạn ngắn sau đó (tối đa là 7 năm). 
Đây là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đã đạt được trong số các FTA đã 
ký kết. Hiện nay, chỉ 42% giá trị xuất khẩu của Việt Nam tới liên minh châu Âu 
được hưởng mức thuế 0% thông qua biểu thuế ưu đãi toàn cầu (GSP). Trung 
tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) ước tính rằng EVFTA 
sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng 4,3% cho đến năm 2030. Tổng giá trị xuất 
khẩu tới liên minh châu Âu sẽ tăng 44,4% cho đến năm 2030. Chúng tôi cho 
rằng hiệp định EVFTA sẽ giúp thúc đẩy dòng vốn đầu tư sản xuất tới Việt Nam. 

Giá thuê đất bình 

quân

Chi phí nhân 

công

Chi phí điện 

công nghiệp
Chi phí nhà xưởng

USD/m2/kỳ thuê USD/tháng USD/kWh USD/m2 %

Philippines 121,5 220 0,11 na 30

Indonesia 238,0 296 0,07 504 25

Vietnam 103,5 227 0,08 352 20

Malaysia 224,5 413 0,10 533 24

Thailand 182,5 413 0,12 na 20

Myanmar 80,0 162 0,11 na 25

Chi phí hoạt động
Thuế 

TNDN

Mã số Hàng hóa

Giá trị nhập 

khẩu từ VN 

vào EU 

(Triệu EUR)

Biểu 

thuế 

EVFTA

Biểu thuế 

GSP

(%,2016)

85     Máy móc thiết bị điện tử 12.742,72   0 0,1

84     Máy móc 3.995,15     0 0,0

64     Giày dép 3.709,80     0 8,9

62     
Trang phục và quần áo (không dệt kim 

hoặc đan móc)
2.082,28     0 9,0

09 Cà phê, trà và gia vị 1.483,42     0 0,1

94     Đồ nội thất 1.023,89     0 0,0

61     
Trang phục và quần áo (không dệt kim 

hoặc đan móc)
916,75        0 9,4

42     Túi da thuộc 770,14        0 1,5

08 Trái cây và các loại hạt 693,50        0 0,2

03 Cá 659,87        0 6,0

39     Nhựa và sản phẩm liên quan 545,37        0 1,6
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Chúng tôi tin rằng các công ty phát triển KCN có quỹ đất lớn sẽ 

nắm bắt được nhu cầu của làn sóng dịch chuyển nhà máy 

Theo JLL, quỹ đất sẵn sàng cho thuê tại các KCN dự kiến sẽ được đưa vào 
hoạt động trong giai đoạn Q2-Q3/20 với khoảng 1.890ha, tương đương 4% so 
với tổng diện tích đất KCN năm 2019. Quỹ đất mới / mở rộng này chủ yếu tại 
các tỉnh phía Nam, hầu hết ở Bình Dương, vốn sắp hết nguồn cung. Nguồn 
cung đất KCN vẫn hạn chế trong giai đoạn 2020-21, do đó các công ty có quỹ 
đất sẵn có lớn sẽ có cơ hội tăng trưởng trong làn sóng dịch chuyển nhà máy 
tiếp theo. 

Hình 8: Nguồn cung đất KCN vẫn hạn chế trong giai đoạn 2020-21 
(Đơn vị: 1.000 ha) 

Hình 9: Becamex là công ty phát triển KCN niêm yết có quỹ đất sẵn 
sàng cho thuê lớn nhất (Đơn vị: ha) 

  
   Nguồn: VND Research, MPI, JLL    Nguồn: VND Research, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 

Chúng tôi cho rằng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Hải Dương sẽ 

là những điểm nóng công nghiệp mới 

Hình 10: Ở miền Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu đang trở thành điểm nóng công nghiệp kể từ khi hệ thống đường cao tốc mới được đẩy 
mạnh phát triển, kết nối cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải với TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương 

 
  Nguồn: VND Research, VNExpress  
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Hình 11: Tại miền Bắc, các KCN tại Hải Dương, Bắc Giang sẽ phát triển nhờ vào đường 
cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn được đưa vào hoạt động vào T1/20, giúp thời gian di 
chuyển từ Hà Nội đến biên giới khu vực Lạng Sơn giảm một tiếng so với trước đây.  

 
  Nguồn: VND Research, VNExpress  

 

Chúng tôi nhận thấy khoảng cách về giá cho thuê giữa các tỉnh cấp 1 (Thành 
phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An ở phía Nam và Hà Nội, 
Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng ở phía Bắc) và các tỉnh cấp 2 (Tây Ninh, Bà 
Rịa – Vũng Tàu ở phía Nam và các tỉnh Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái 
Bình, Hà Nam ở phía bắc) đang dần thu hẹp. Các tỉnh cấp 2 đang thu hút nhiều 
khách thuê mới nhờ giá cho thuê tốt và hệ thống cơ sở hạ tầng được bộ được 
phát triển để liên kết các trung tâm sản xuất với nhau. 

  

Hình 12: Khoảng giá thuê đất KCN giữa các tính cấp 1 và cấp 2  

(Đơn vị: USD/m2/kỳ thuê)  

Hình 13: Một số KCN đáng chú ý tại các tỉnh cấp 2 

 

 

   Nguồn: VND Research, CBRE research    Nguồn: VND Research, BÁO CÁO CÔNG TY 
  

Thời điểm để xem xét các cổ phiếu KCN sau dịch bệnh COVID-19 

Chúng tôi cho rằng các công ty phát triển KCN vẫn có triển vọng khả quan do 
nhu cầu đất công nghiệp tăng mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng mỗi công ty 
có đặc điểm khác nhau với từng thách thức và cơ hội riêng biệt. Chúng tôi ưa 
thích các công ty phát triển KCN với các đặc điểm sau: 1) sở hữu quỹ đất lớn 
tại các vị trí đắc địa; 2) có danh mục khách hàng lớn mạnh. Qua đó lựa chọn 
của chúng tôi là SZC, KBC, PHR, VGC và BCM. 
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Hình 14: Danh sách các công ty phát triển KCN đáng chú ý  

 
  Nguồn: VND Research 

 

Công ty Dự án Vị trí

Quỹ 

đất 

(ha)

Tỷ lệ lấp đầy
Giá cho 

thuê
Luận điểm đầu tư

SZC
KCN Châu 

Đức

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
1251 31,5% 57

- Quỹ đất lớn đáp ứng được nhu cầu thuê của nhà đầu tư: SZC có 

quỹ đất sẵn sàng cho thuê lớn ở phía nam, KCN Châu Đức với tổng điện 

tích lên đến 1.215 ha, gần 900 ha vẫn đang sẵn sàng cho thuê với tỷ lệ lấp 

đầy chỉ 30%. 

- Vị trí tốt với cơ sở hạ tầng tiềm năng: KCN Châu Đức tại Bà Rịa - 

Vũng Tàu với cơ sở hạ tầng tiềm năng đến từ dự án đường cao tốc Biên 

Hòa - Phú Mỹ - Vũng Tàu, sân bay Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - 

Thị Vải. .

- Giá cho thuê đất thấp: KCN Châu Đức có giá cho thuê thấp hơn so với 

các KCN khác như ở Đồng Nai hay Bình Dương. Chúng tôi tin rằng SZC có 

thể tăng giá cho thuê để đạt được tăng trưởng mạnh hơn trong các năm 

tới, khi nhu cầu thuê đất KCN lên cao.

- Hưởng lợi từ các FTA, đặc biệt là EVFTA trong giai đoạn tới.

KCN 

Quang 

Châu

Bắc Giang      276 78% 75,3

KCN Tân 

Phú Trung
TP.HCM      314 45% 97

PHR
KCN Tân 

Bình

Bình 

Dương
352,5 83% 84,7

- Doanh thu lớn từ việc chuyển nhượng đất phát triển KCN cho các 

công ty phát triển KCN khác: PHR dự kiến sẽ chuyển giao 691 ha đất 

cho VSIP để phát triển KCN VSIP3, 346 ha cho NTC để xây dựng KCN 

NTU3. Doanh thu từ việc chuyển nhượng đất này dự kiến sẽ được ghi 

nhận trong năm 2020, sau khi các vấn đề pháp lý đã được giải quyết. 

- Quỹ đất tương lai lớn: PHR lên kế hoạch để chuyển dịch hoạt động kinh 

doanh từ sản xuất cao su sang phát triển KCN bằng chuyển đất trồng cao 

su sang đất KCN với diện tích lên đến 4.000 ha tại Bình Dương đến năm 

2025. Công ty sẽ tiếp tục mở rộng KCN Tân Bình với diện tích mở rộng 

1.056 ha.  

- Hưởng lợi từ các FTA, đặc biệt là EVFTA trong giai đoạn tới : PHR 

có danh sách khách hàng lớn hoạt động trong ngành công nghiệp gỗ tại 

KCN Tân Bình và lượng lớn rừng cao su lớn có thể cung cấp gỗ cao su, từ 

đó giúp PHR có thể thu hút các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp gỗ. 

KCN Yên 

Phong
Bắc Ninh 483 60% 102

KCN Đông 

Mai
Quảng Ninh      112 10% 55

KCN Bàu 

Bàng

Binh 

Dương
1251 39% 66

KCN Cây 

trường

Binh 

Dương
     490 na na

Đơn vị giá thuê đất: USD/m2/Kỳ thuê

KBC

- Hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển nhà máy của các công ty công 

nghệ cao sau đại dịch: KBC có thể hưởng lợi từ làn sóng chuyển dịch 

nhà máy của các công ty công nghệ cao sau đại dịch tại miền bắc, nhờ 

vào danh sách khách hàng gồm những công ty công nghệ lớn như 

Foxconn và LG. KCN Quang Châu nằm trong vùng công nghệ cao, gần với 

Samsung Bắc Ninh.

- Quỹ đất lớn đáp ứng được nhu cầu thuê của nhà đầu tư: KBC có 

quỹ đất KCN lớn thứ hai tại khu vực miền bắc. Cuối năm 2019, KBC vẫn 

còn khoảng 540 ha đất KCN sẵn sàng cho thuê, giúp KBC có thể hấp thụ 

được làn sóng chuyển dịch nhà máy sắp tới.  

- Dự án khu dân cư đã sẵn sàng bàn giao: phân khúc dự án khu dân cư 

dự kiến sẽ đóng góp lớn vào tăng trưởng doanh thu của KBC trong giai 

đoạn 2020-22 sau khi các vấn đề về pháp lý tại dự án Tràng Duệ được xử 

lý vào Q4/19

VGC

- Quỹ đất lớn có thể đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư: VGC 

sở hữu quỹ đất KCN lớn nhất khu vực miền bắc trong số các công ty niêm 

yết với 10 KCN, tổng diện tích sẵn sàng cho thuê đạt hơn 1.100 ha 

- Vị trí tốt với cơ sở hạ tầng đã được phát triển: Một số KCN của VGC 

nằm ở vị trí thuộc khu vực công nghệ cao và có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt, 

kết nối dễ dàng với sân bay và các cảng biển miền bắc, có thể đóng góp 

cho tăng trưởng doanh thu của VGC trong các năm tới gồm KCN Đông Mai 

tại Quảng Ninh và KCN Yên Phong ở Bắc Ninh, gần với khu công nghệ cao 

Samsung Bắc Ninh và Vinfast Hải Phòng.

BCM

- Công ty phát triển KCN lớn nhất tại miền Nam, chủ yếu tại tỉnh Bình 

Dương: BCM sở hữu 7 KCN với tổng diện tích lên tới 4.000 ha chủ yếu 

tập trung tại Bình Dương. Tổng diện tích đất KCN mà BCM sở hữu toàn 

quốc đạt hơn 10.000 ha, chiếm khoảng 10% tổng diện tích đất KCN của 

Việt Nam. 

- Liên doanh của BCM đưa ra nguồn doanh thu tốt: BCM sở hữu 49% 

liên doanh với Sembcorp để phát triển các KCN VSIP, với tổng cổng 9 dự 

án tại Việt Nam với tổng diện tích đạt hơn 8.600 ha, có thể mang lại nguồn 

lợi nhuận hàng năm từ 600 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng cho BCM. 
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 Hình 15: Bảng so sánh các công ty phát triển KCN 

 
  Nguồn: VND Research, Bloomberg  

 

Giá
Tăng trưởng 

EPS 3 năm
P/E P/B ROE (%)

Tỷ suất 

cổ tức 

(%)

Net 

gearing 

(%)

(Nội tệ) %
4 quý 

gần nhất
Hiện tại 2019

4 quý 

gần nhất
2019

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BCM VN 24.000 24.840       NA 11,7 2,0 NA 2,9 123,1

Tổng Công ty Viglacera VGC VN 16.650 7.465         -6,3 11,5 1,2 10,3 6,1 -9,0

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC VN 12.100 5.684         18,6 6,2 0,6 10,0 8,4 12,2

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp SNZ VN 17.600 6.626         NA 16,2 1,5 9,0 4,8 12,3

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG SIP VN 74.600 5.151         NA 29,1 4,5 NA 1,3 -250,5

Tổng Công ty IDICO IDC VN 16.700 5.010         NA 14,5 1,5 10,0 6,3 18,1

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA VN 2.200 2.064         309,1 21,1 0,2 0,9 NA 3,3

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên NTC VN 161.900 2.590         68,7 11,0 4,5 40,4 9,4 -218,9

CTCP Sonadezi Châu Đức SZC VN 15.500 1.550         43,2 13,6 1,3 9,7 4,9 46,2

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 D2D VN 55.400 1.181         117,0 3,5 NA 52,2 4,2 -146,0

Trung bình Việt Nam 13,8 1,9 17,8 5,4 -40,9

Trung vị Việt Nam 12,7 1,5 10,0 4,9 7,8

Wha Corp Pcl WHA TB 2,66        28.669       3,7 12,0 1,3 11,4 3,0 109,7

Amata Corp Public Co Ltd AMATA TB 13,00       10.002       20,5 8,0 1,0 12,9 3,5 65,7

Frasers Property Thailand Pc FPT TB 11,10       16.142       69,9 15,5 0,8 5,3 4,0 163,3

Rojana Indus Park Pub Co Ltd ROJNA TB 4,04        5.884         163,6 4,5 0,6 14,0 9,6 115,7

Trung bình Thái Lan 10,0 0,9 10,9 5,0 113,6

Bumi Serpong Damai Pt BSDE IJ 795         23.015       72,8 5,4 0,5 10,1 NA 9,5

Ciputra Development Tbk Pt CTRA IJ 590         16.471       5,8 9,5 0,7 7,8 1,9 27,8

Lippo Karawaci Tbk Pt LPKR IJ 142         15.143       13,3 NA 0,3 -6,0 NA 39,7

Trung bình Indonesia 7,4 0,5 3,9 1,9 25,7

Uem Sunrise Bhd UEMS MK 0,41        9.972         39,9 8,3 0,3 3,1 NA 32,7

Trung bình Malaysia 8,3 0,3 3,1 NA 32,7

Giá hiện tại dựa trên giá đóng cửa ngày 17/04/2020. Các cổ phiếu chưa có khuyến nghị sẽ lấy dữ liệu của Bloomberg

Tên công ty Mã cổ phiếu

Giá trị vốn 

hóa 

(Tr USD)
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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