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Triển vọng lợi nhuận và thị trường 2020 Triển vọng lợi nhuận và thị trường 2021 Thay đổi cơ cấu ngành sau Covid-19 

• Chúng tôi ước tính giá bán tại thị trường 
Hà Nội sẽ tăng nhẹ khoảng 2-3%. Tại 
thị trường TP.HCM mức giá sẽ tăng nhẹ 
thêm 7-10% do việc giá đất/ dự án đầu 
vào tăng và nguồn cung hạn chế. 

• Doanh số bán mới trong nửa cuối 2020 
có thể thấp hơn so với cùng kỳ 2019 do 
nguồn cung tổng thể hạn chế. 

• Tăng trưởng LNTT trung bình năm 2020 
đối với các doanh nghiệp bất động sản 
nhà ở niêm yết ước tính khoảng 10%. 

 

• Do vấn đề pháp lý liên quan đến các dự án BĐS thường mất nhiều năm để 
giải quyết, chúng tôi ước tính tình trạng này vẫn tiếp diễn trong năm 2021. 
Theo đó, chúng tôi chỉ kỳ vọng mức tăng giá từ 1-2% tại thị trường Hà Nội, 
trong khi thị trường TP HCM sẽ từ 5-7% - không khác biệt nhiều so với 
năm 2020. 

• Đối với các cổ phiếu bất động sản mà chúng tôi nghiên cứu, dự báo tăng 
trưởng lợi nhuận ròng năm 2021 từ 7-8% YoY, đến từ việc tiếp tục ghi nhận 
doanh thu từ các dự án đã bán trong quá khứ, thường mất 2-3 năm để để 
bàn giao cho người mua nhà và ghi nhận vào kết quả kinh doanh. 

• Chúng tôi dự báo tăng trưởng doanh thu số bán hàng từ 15% -17% YoY 
đối với doanh nghiệp bất động sản nhà ở chúng tôi nghiên cứu. Một số 
chủ đầu tư đã mở rộng ra các khu vực lân cận các đô thị trung tâm và 
vùng ngoại ô đang phát triển, phát triển các dự án township với diện tích 
lớn hơn. Những dự án này đã nhận được sự quan tâm khá tích cực của 
người mua trong thời gian gần đây.  

• Các chung cư cao cấp có giá bán trung bình trên 60 triệu đồng/m2 
ghi nhận lượng giao dịch giảm đáng kể (-30% YoY trong 6T2020) 

• Các căn hộ có giá thuê cao (trên 1000 USD/ căn/ tháng) bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi Covid-19. Chúng tôi nhận thấy giá chào thuê trung 
bình giảm khoảng 20% -25% do thiếu vắng nhu cầu từ người thuê và 
khách du lịch nước ngoài, đồng thời do khoản chi tiêu cho thuê nhà 
bị cắt giảm. Lợi suất cho thuê căn hộ trung bình giảm ~ 30-50 bps 
so với mức trước Covid19. Tỷ lệ này ở TP.HCM dao động từ 4,5% đến 
6,2% trong khi Hà Nội dao động từ 4% đến 5,4% mỗi năm. 

• So với các quốc gia khác, chúng tôi nhận thấy làm việc tại nhà không 
phải là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến việc mua bất động sản nhà ở. 

• Các cuộc khảo sát trong nước cho thấy có khoảng 38-40% người dân 
coi thị trường bất động sản là kênh đầu tư an toàn. Đà tăng trưởng 
của thị trường có thể được ảnh hưởng tích cực bởi việc gia tăng tiến 
độ phát triển cơ sở hạ tầng cùng với môi trường lãi suất huy động 
thấp.  

• Bất động sản thấp tầng có pháp lý, quyền sử dụng đất minh bạch 
cũng trở nên hấp dẫn hơn với người mua nhà. 

Ngành bất động sản dân cư: Vượt qua thử thách 
Khuyến nghị: VHM (Mua, Giá mục tiêu: 113.000 Đồng/cp), KDH (Mua, Giá mục tiêu: 30.500 
Đồng/cp), NLG (Mua, Giá mục tiêu: 33.400 Đồng/cp) 
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Các chỉ số của công ty chính 

Mã CP Giá mục tiêu % tăng giá 
P/E Tăng trưởng lợi nhuận ròng Tỷ suất cổ tức 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
VHM     113.000  42% 10,4 9,2 14% 16% n/a n/a 
NLG       33.400  25% 7,6 6,7 -14% 22% 1,8% 1,8% 
KDH       30.500  25% 11,1 9,4 29% 21% 2,1% 2,0% 
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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. 
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