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Kết quả kinh doanh 2019 –
CTCP Vinhomes (HSX - VHM)
Tăng trưởng vượt kế hoạch
Lũy kế năm 2019, LNST của cổ đông công ty mẹ tăng 49% yoy.
— Doanh thu thuần cả năm 2019 đạt 51,826 tỷ VND, tăng 34% yoy, mức tăng này là nhờ kết
quả bán hàng tích cực với 28,100 căn hộ, biệt thự, nhà phố (+156% yoy) được bàn giao.
Trong đó, hai đại dự án là Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City đóng góp phần lớn
với doanh thu lần lượt là 25.2 nghìn tỷ VND và 10.7 nghìn tỷ VND.
— Các dự án hợp tác (BCC) với Vingroup đóng góp 5,175 tỷ VND (-46% yoy) vào doanh thu hoạt
động tài chính của Vinhomes. Lãi ròng cả năm ghi nhận 21,305 tỷ VND (+49% yoy).
— Biên lợi nhuận gộp tăng từ mức 26% trong năm 2018 lên 53% trong năm 2019 nhờ hoạt
động bán buôn có tỷ suất lợi nhuận cao khoảng 60% (Bảng 1).
— Trong năm 2019, Vinhomes đã ký hợp đồng đặt cọc không hoàn lại cho 60,100 căn với tổng
giá trị hợp đồng lên tới 91.1 nghìn tỷ VND. Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng giá trị hợp
đồng đã ký nhưng chưa ghi nhận doanh thu đạt 91.4 nghìn tỷ VND, tăng 31% yoy.
Hoạt động bán buôn duy trì kết quả tích cực.
— Trong năm 2019, ba đại dự án của Vinhomes cung cấp ra thị trường gần 58,300 căn hộ.
Trong quý 4 năm 2019, Vinhomes đã hoàn tất giao dịch bán buôn cho 8,500 căn hộ tại dự án
Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City. Ngoài ra, công ty đã ký hợp đồng bán buôn
11,000 căn hộ với tổng giá trị hợp đồng đạt khoảng 11 nghìn tỷ VND cho một chủ đầu tư
trong khu vực Châu Á. Dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào quý 1 năm 2020.
— Như vậy, trong năm đã có 38,800 căn hộ được bán buôn, chiếm 66% tổng số căn hộ bán
được trong năm 2019. Doanh thu từ các hợp đồng bán buôn đã ký trong năm 2019 khoảng
44 nghìn tỷ VND dự kiến được ghi nhận trong năm 2020.
— Vinhomes đã mở bán dự án khu căn hộ cao cấp Vinhomes Symphony, nằm trong Khu đô thị
Vinhomes Riverside tại Hà Nội. Tỷ lệ hấp thụ tại dự án đạt 83% trên tổng số căn mở bán với
giá bán trung bình là $2,000/m2. Dự kiến đến quý 3/2020, dự án sẽ được bàn giao.
Vinhomes tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán buôn và sẽ mở bán 3 dự án mới.
— BĐS nhà ở: Trong năm 2020, công ty dự kiến mở bán 46,300 căn tương đương với giá trị giao
dịch khoảng 125-130 nghìn tỷ VND, trong đó có 40,700 căn đến từ ba đại dự án đang được
triển khai. 26,600 căn từ ba đại dự án và 3,700 căn từ các dự án khác dự kiến sẽ được bàn
giao. Bên cạnh đó, Vinhomes dự kiến mở bán ba dự án lớn là Vinhomes Dream City,
Vinhomes Wonder Park và Vinhomes Galaxy (Bảng 3).
— BĐS Khu công nghiệp (KCN): Vinhomes hiện đang nghiên cứu để mở rộng hoạt động kinh
doanh sang lĩnh vực BĐS KCN để tận dụng những yếu tố thuận lợi của ngành và đa dạng hóa
lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Danh mục dự án BĐS KCN của Vinhomes bao gồm 6 dự án
tại Hải Phòng, hiện đang được nghiên cứu để đảm bảo đem lại lợi nhuận cũng như thúc đẩy
tăng trưởng của Vinhomes trong những năm tới.
Theo đánh giá của chúng tôi, kết quả bán hàng khả quan tại các dự án (đặc biệt là ba đại dự
án) cùng với danh mục dự án sắp mở bán phản ánh thấy tiềm năng tăng trưởng của
Vinhomes trong năm 2020. Đối với lĩnh vực mới là BĐS KCN, hiện Vinhomes vẫn đang trong
quá trình nghiên cứu các dự án, cần theo dõi thêm các bước phát triển tiếp theo của
Vinhomes trong lĩnh vực này để đánh giá chính xác khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
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Bảng 2. Số lượng căn hộ bán từ 3 đại dự án
Vinhomes Ocean Park

Vinhomes Smart City

Vinhomes Grand Park

Tổng

Số lượng căn bán được năm 2018

8,600

2,647

11,247

Số lượng căn bán được năm 2019

14,800

15,353

28,100

58,253

Số căn bán được lũy kế

23,400

18,000

28,100

69,500

Số căn bán buôn (ước tính)
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Bảng 3. Các dự án mở bán
Tổng diện tích
Vị trí
Thời gian bắt đầu mở bán
Sản phẩm mở bán
Nguồn: Vinhomes, KBSV
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2020

2020

2020

4/5 tòa chung cư

800 căn thấp tầng

1,100 căn thấp tầng

2,000 căn hộ cao tầng
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Điện thoại: (+84) 28 7303 5333 - Fax: (+84) 28 3914 1969
Chi nhánh Sài Gòn:
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Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Mua:
Nắm giữ:
+15% hoặc cao hơn
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Trung lập:
Vượt trội hơn thị trường
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên
phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các
nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu
là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể
thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các
trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết
định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu
tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không
được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ
nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
khác.

