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Điểm nhấn đầu tư 

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 3 tháng đầu năm 2022 sụt giảm do 

mảng bất động sản ghi nhận thấp hơn cùng kỳ. Tổng doanh thu trong 

kỳ đạt 685 tỷ đồng (-49,5% svck) và lợi nhuận sau thuế đạt 325 tỷ đồng 

(-34,2% svck) mới chỉ đạt 18,5% và 24,2% kế hoạch 2022 về doanh thu 

và LNST. HĐKD trong kỳ sụt giảm do tiến độ bàn giao nhà trong Quý I 

của doanh nghiệp thấp và việc rút khỏi mảng xây lắp (đóng góp 12% 

doanh thu 2021) cũng khiến doanh thu của doanh nghiệp giảm mạnh. 

Các chỉ tiêu tài chính vẫn ở mức cao trong ngành. Các chỉ tiêu sinh lời 

ROA & ROE hiện đang ở mức cao so với trung bình ngành. Biên lợi nhuận 

gộp Q1/2022 cải thiện đáng kể khi đạt 67,9% svck là 46,6%. 

Tình hình tài chính lành mạnh. Lượng tiền của doanh nghiệp đạt 1.016 

tỷ đồng tại 31/03/2022 cho phép doanh nghiệp có thể chủ động nguồn 

vốn trong sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ D/E của doanh nghiệp hiện đang ở 

mức 1,4x thấp hơn trung bình ngành BĐS là 1,7x và có dòng tiền dồi dào 

ổn định đến từ mảng năng lượng.  

Triển vọng lạc quan  

Mảng năng lượng tiếp tục bứt phá để bù lại sự sụt giảm của mảng bất 

động sản. Nhờ sự đóng góp của 3 nhà máy điện mới và hiện tượng 

Lanina giúp cho công suất của các nhà máy thủy điện duy trì ở mức cao. 

Công ty cũng dự kiến đầu tư nâng cấp công suất gấp đôi mảng năng 

lượng sạch lên 944MW tới 2026. Bên cạnh đó, nhu cầu điện trong các 

năm tới dự kiến sẽ gia tăng cũng sẽ giúp cho giá bán điện của các nhà 

máy được cải thiện. 

Dự án Hà Đô Charm Villa tiếp tục sẽ đóng góp chính khoảng 50% doanh 

thu bất động sản trong 2022-2026. Hiện tại dự án đã tiến hành mở bán 

2 giai đoạn và thành công bán được 398 căn hộ, dự kiến sẽ mở bán nốt 

130 căn còn lại vào Q3/2022 và mở bán GĐ3 vào Q4/2022.  

Quỹ đất tiếp tục được gia tăng nhằm đảm bảo nguồn thu trong các 

năm tới. Hiện tại quỹ đất của HDG gồm 120ha đất sạch đang tập trung 

ở phía Tây Hà Nội (Láng Hòa Lạc, Hòa Bình…). Bên cạnh đó, công ty cũng 

đang triển khai các kế hoạch thâu tóm các quỹ đất để hoàn thành mục 

tiêu 450ha trong vòng 5 năm tới. 

MUA 
Giá hiện tại: 48.450 VNĐ 

Giá mục tiêu 1 năm: 60.300 VNĐ (+24%) 

Xu hướng kỹ thuật: Điều chỉnh ngắn hạn 

 

Chỉ số quan trọng 

Mã cổ phiếu HDG Ngành BĐS 

Vốn hóa 9.876 N/A 
P/E  9,34 22,49 
P/B  2,15 2,57 
ROE 20,07% 12,17 
ROA 6,52% 5,74% 
   

KQKD 2021 Q1/2022 

Doanh thu 3.777 685 
LNG 2.320 464 
LNST 1.344 296 
Biên LNG 61% 68% 

 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

Nhóm thực hiện  

Phòng Phân tích Đầu tư  

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình  

Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, 

Đống Đa, Hà Nội  
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Số máy lẻ: 135  

www.abs.vn  | Hà Nội  

 

HDG (HOSE) 

Công ty Cổ Phần tập đoàn Hà Đô 

Mảng năng lực là động lực tăng 
trưởng mới 



 

ABS.VN | 2 

ABS – TRUNG TÂM PHÂN TÍCH 

Việc đầu tư vào các ngành phòng thủ trong thời điểm lạm phát gia tăng sẽ 

giúp nhà đầu tư được hưởng lợi. 

Rủi ro  

Rủi ro hoạt động bất động sản. Sau khi hoàn thiện dự án Charm Villa thì HDG 

sẽ tiếp  tục đầu tư vào hai dự án Green Lane và Hado Minh Long. Tuy nhiên 

hiện tiến độ của 2 dự án này vẫn còn chậm do còn vướng mắc một số vấn đề 

về pháp lý và dự kiến phải sang 2023 mới có thể tiến hành mở bán. 

Rủi ro thời tiết. Theo dự báo mới nhất của Viện Nghiên cứu Quốc tế Khí hậu 

và Xã hội (IRI), hiện tượng La Nina sẽ kết thúc trong năm 2022 và sau đó dần 

chuyển sang trạng thái trung tính hoặc hiện tượng El Nino. Do đó, mảng thủy 

điện của HDG trong thời gian tới sẽ bắt đầu bước ra khỏi tình trạng điều kiện 

thời tiết lý tưởng, dẫn đến một mức sản lượng kỳ vọng thấp hơn. 

Góc nhìn kỹ thuật 

 

HDG đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mức giá 36 – 37 rồi hồi phục lên và 

hiện giao dịch tại mức giá 48.9. Thanh khoản của cổ phiếu đã giảm gần 25% 

so vùng đỉnh lịch sử. Chỉ báo MACD đã cắt lên trên đường Signal và vẫn nằm 

dưới đường Zero, chỉ báo RSI và MFI đã vượt xuống dưới vùng 50. Giá cổ 

phiếu đã vượt qua vùng SMA10, SMA20 và đang có xu hướng test lại vùng hỗ 

trợ ngắn tại mức giá 45. Chúng tôi đánh giá trong vòng 1 tháng tới cổ phiếu 

HDG có thể điều chỉnh về vùng giá 45-46 là cơ hội tốt cho đầu tư dài hạn. 

Khuyến nghị đầu tư 

Chúng tôi đánh giá triển vọng của HDG vẫn lạc quan khi hoạt động năng lượng 

vẫn tăng trưởng mạnh và biên lợi nhuận gộp của mảng bất động sản đã được 

cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm BĐS mở bán trong thời gian 

tới khá ít và dự báo thời tiết sẽ không ủng hộ mảng thủy điện gây ảnh hưởng 

tới KQKD của HDG. Chúng tôi dự phóng LNST 2022 của HDG có thể dao động 

quanh 1.344 tỷ đồng & mức định giá hợp lý của HDG ước tính là 60.300 

đồng/cổ phiếu tương ứng P/E forward 7.3x, tăng 24% so với giá hiện tại.  
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được ABS đưa ra dựa trên những nguồn tin mà ABS coi là đáng tin cậy 

vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, ABS không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác tuyệt đối của các thông tin này.  

Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi 

kéo nhà đầu tư mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo 

cho quyết định đầu tư của mình và ABS sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng 

được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai lệch về đối tượng được 

nhắc đến trong báo cáo này.  

Bản báo cáo này là tài sản của ABS. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn không được sự đồng ý của ABS đều 

là trái pháp luật. Bất kỳ nội dung nào của bản báo cáo này đều không được phép sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn nếu 

không được sự đồng ý của ABS. 

 

 


