
TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: C4G (UPCOM) 

CTCP Tập đoàn CIENCO4  

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, công ty ghi nhận  951,3 tỷ đồng doanh thu, giảm  8,47 % so 

với cùng kỳ năm 2019 và lợi nhuận gộp đạt 164,71 tỷ, giảm 16,22% so với cùng kỳ. Lợi 

nhuận sau thuế đạt 33,18 tỷ đồng, giảm 54,27% so với 6 tháng 2019. Như vậy, tính tới 

thời điểm 30/06/2020 công ty đã hoàn thành 31,19% chỉ tiêu về doanh thu cũng như 

16,59% chỉ tiêu về lợi nhuận. 

 Tập đoàn Cienco4 được giao gói thầu trị giá hơn 650 tỷ đồng trong dự án cải tạo lại sân 

bay Tân Sơn Nhất , chiếm 45% giá trị xây dựng tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

 C4G đã trúng một gói thầu hơn 600 tỷ đồng tại dự án Cam Lộ - La Sơn.  

 Đặc biệt, C4G nằm trong liên doanh các nhà đầu tư trung sơ tuyển nhiều nhất với 7/8 dự 

án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017 - 2020 trong đó có 1 số dự án thành phần đã được 

chuyển đổi từ dự án đầu tư PPP sang hình thức đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ mở 

thầu và khơởi công sớm dự án. 

 Công ty dự kiến nâng vốn lên 2.000 tỷ trước năm 2024. 

RỦI RO ĐẦU TƯ   

 C4G bị chiếm dung vốn lớn: Giá trị các khoản phải thu ở mức cao đạt 2.613 tỷ đồng, 

chiếm tỷ trọng 35,53% cơ cấu tổng tài sản. Việc trích lập dự phòng ít sẽ khiến cơ cấu tài 

sản trở nên rủi ro khi không thu hồi được các khoản phải thu này.  

 Nợ vay ở mức cao với 1.522 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 2.390 tỷ đồng nợ dài hạn. Việc sử 

dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao sẽ làm gia tăng chi phí tài chính ảnh hưởng tới kết quả 

kinh doanh của công ty cũng như tăng gánh nặng trả nợ của doanh nghiệp.  

 Theo quy định hiện hành, khi tham gia hợp đồng PPP, nhà đầu tư sẽ phải đối ứng 20% 

vốn của dự án và tìm kiếm các hợp đồng tín dụng cho phần còn lại. Ðây là thách thức 

không nhỏ với C4G trong bối cảnh nguồn dự trữ mỏng, riêng nợ vay gấp gần 3,4 lần vốn 

chủ sở hữu, còn việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng đang gặp nhiều khó khăn do các ngân 

hàng bị siết tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 C4G hiện đang giao dịch với xu hướng 

tích lũy đi ngang trong biên độ 8-8,5. 

 RSI đang đạt 58,76 điểm. 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (20/08/2020) P/E  P/B  

C4G Xây dung cơ sở hạ tang 100.000.000 8.400 9,58 0,66 

ĐÁNH GIÁ: TRUNG LẬP 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng:  

7.800 - 8.000 

Vùng giá bán kỳ vọng: 

9.000 - 9.500 

Ngưỡng cut-loss:             <7.600 

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ: 

3 tháng 

Lợi nhuận dự kiến:  

21,8% 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, mà chúng tôi có thể cập nhật bằng nỗ lực tối đa của 
mình. Do vậy, báo cáo chỉ nhằm mục đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Trong thực tế, giao dịch 
có thể phát sinh tùy theo thỏa thuận của các bên mua/bán và chúng tôi không chịu trách nhiệm do việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất 
kỳ mục đích sử dụng nào liên quan đến báo cáo này. 



 


