
TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: HDG (HOSE) 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 Công ty hiện đang sở hữu khoảng 124 ha đất với khoảng 11 dự án đang và sẽ triển khai. 

Các dự án này tập trung ở những vị trí đẹp của thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và đều là 

đất sạch. Một số các dự án nổi bật bao gồm Khu nhà ở 183 Hoàng Văn Thái, Chung cư 

Z751, Chung cư Hoàng Sâm, Hà Đô Villas, Charm Villa, Green Lane, Centrosa Garden, 

Dịch Vọng và Kha Vạn Cân,... 

 Nối tiếp sự tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019, trong 9 tháng 

đầu năm 2020, HDG cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định với doanh thu thuần đạt 
3,829 tỷ đồng (+22.8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 775 tỷ đồng (+20.9% so 
với cùng kỳ), hoàn thành 82% kế hoạch năm 2020. 

 Mảng bất động sản tiếp tục ghi nhận hoạt động tốt liên quan bàn giao căn hộ của dự án 

Centrosa cho người mua.  Với mảng năng lượng, công suất phát điện được bổ sung thêm 
từ nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 cũng giúp thúc đẩy kết quả kinh doanh. Mảng xây 
dựng và cho thuê văn phòng vẫn duy trì được hoạt động tốt nhờ sự phục hồi dần của nhu 
cầu thị trường. Hoạt động kinh doanh khách sạn bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 
do đó doanh thu nửa đầu năm giảm 60% so với cùng kỳ, tuy nhiên mảng này chỉ chiếm tỷ 
trọng nhỏ do đó ảnh hưởng không đáng kể. 

 Tiềm năng mảng BĐS: Trong giai đoạn 2020-2021, nguồn thu chủ yếu đến từ sự đóng 

góp của Dự án Hado Centrosa. Giai đoạn sau, các dự án gối đầu sẽ là Hado Charm Villá, 

Green Lane, Linh Trung - Thủ Đức, Dịch Vọng Complex, Nongtha Central Park (Lào),... 

 Tiềm năng mảng năng lượng: Thời gian tới, Hà Đô tiếp tục tăng cường đầu tư vào 

mảng năng lượng. Bên cạnh 3 dự án thủy điện Za Hưng (30 MW), Nậm Pông (30 MW), 

Nhạn Hạc (59 MW) và dự án điện mặt trời Hồng Phong 4 (48 Mwp), Hà Đô sẽ triển khai và 

đưa vào vận hành dự án thủy điện Dăk Mi 2 (147 MW), Sông Tranh 4 (48 MW) & dự án 

điện mặt trời Infra (50 Mwp) và dự án điện gió Ninh Thuận... trong giai đoạn 2020-2023.  

RỦI RO ĐẦU TƯ 

 Nợ vay cao và có xu hướng gia tăng: Hà Đô có tỷ lệ đòn bẩy cao trong đó nợ vay 

ngắn và dài hạn chiếm 47,5% cơ cấu TTS (30/9/2020). Điều này sẽ làm tăng gánh nặng 

chi phí tài chính cho Công ty. 

 Mảng năng lượng của HDG chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 HDG đang trong xu hướng tăng mạnh mẽ 

với mức kháng cự gần nhất ở 28,2 và mức 
hỗ trợ ở 25,3. 

 Các chỉ báo như Stoch, RSI, MFI đang tiến 

vào trạng thái quá mua. 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (26/11/2020) P/E  P/B  

HDG Xây dựng; Bất động sản 154.242.391  27.350 4,38 1,42 

ĐÁNH GIÁ: KHẢ QUAN 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng:  

26.900 – 27.300 

Vùng giá bán kỳ vọng: 

33.000 

Ngưỡng cut-loss:             <25.800 

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ: 

6 tháng 

Lợi nhuận dự kiến:  

23,13% 

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. 


