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CTCP TẬP ĐOÀN FLC (HSX: FLC) 

Đánh giá: Rủi ro  

 

Mã CP Ngành 
SLCP Lưu hành 

(CP) 

Giá 

(29/12/2020) 
P/E P/B 

FLC 
Bất động sản / Hàng không / 

Xây dựng 
709.997.807 4.350 N/A 0,4 

 

Điểm nhấn doanh nghiệp 

 CTCP Tập đoàn FLC (HSX: FLC) là doanh nghiệp hoạt động với quy mô dàn trải, đa ngành nghề 

trong các lĩnh vực bao gồm xây dựng và phát triển bất động sản, bán hàng hóa thành phẩm, vật liệu 

xây dựng, kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng,… và gây đây nhất là lĩnh vực vận tải hàng không với 

thương hiệu Bamboo Airways. Hiện nay, Tập đoàn FLC đang quản lý chuỗi các quần thể nghỉ dưỡng 

- sân golf với quy mô hàng ngàn phòng lưu trú chất lượng 5 sao như FLC Sầm Sơn Beach & Golf 

Resort; FLC Hạ Long Golf Club & Resort; FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort;…, 2 xưởng chính sản 

suất đá tự nhiên và gạch xây dựng, cùng với đội bay bao gồm 24 chiếc chuyên chở hành khách và 

hàng hóa trên hơn 30 đường bay nội địa/quốc tế. Trong tương lai, FLC dự kiến giới thiệu ra thị trường 

nhiều dự án nghỉ dưỡng – thương mại mới tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ninh, Quảng Bình,… và nâng 

tổng số máy bay lên 54 chiếc (hiện đã kí thỏa thuận với Airbus), đồng thời tham gia vào các lĩnh vực 

nông nghiệp công nghệ cao, y tế và giáo dục. 

 Kết quả kinh doanh sau 9 tháng năm 2020 của FLC sa sút mạnh do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 

bệnh và giảm âm ở hầu hết các khoản mục. Do nhiều quốc gia thực hiện giãn cách xã hội kể từ đầu 

năm 2020, các ngành hoạt động chính của FLC đều bị đình trệ. Doanh thu hợp nhất lũy kế thời điểm 

30/09/2020 đạt 9.926,94 tỷ đồng, giảm 13,50% cùng kì. Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh xuống mức -

2.213,23 tỷ đồng. 

 Tình hình tài chính bấp bênh, bất ổn: Lượng tiền mặt tại thời điểm kết thúc 9 tháng chiếm 0,68% 

TTS ở mức thấp 251,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp đầu tư rất nhiều vào thị trường chứng khoán với 2.630,18 

tỷ đồng (7,06% TTS) song không hề trích lập dự phòng. Đáng chú ý hơn, các khoản phải thu ngắn và 

dài hạn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tài sản (51,2% TTS, ở mức 19.062,6 tỷ), và vẫn tiếp tục không 

được trích lập dự phòng, dẫn đến rủi ro giảm tài sản lớn. Đòn bẩy tài chính cao với tỉ trọng nợ phải trả 

lớn (70,73% TTS, ở mức 26.334,10 tỷ), trong đó đa số là vay nợ ngắn hạn (4.009,27 tỷ, chiếm 10,77% 

TTS). 

 Tiềm năng phát triển của doanh nghiệp bị hạn chế do dịch bệnh khi đa phần doanh thu của doanh 

nghiệp đến từ mảng vận tải hàng không và du lịch nghỉ dưỡng. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh 

quốc tế phức tạp, Việt Nam không thể mở cửa đón khách nước ngoài trong thời gian dài gây tổn hại 

đến kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn. Triển vọng ngành hàng không và du lịch phụ thuộc nhiều 

vào hiệu quả của vaccines, vì thế được dự báo sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi và tăng trưởng lại. 

 Rủi ro từ việc tăng vốn: Cổ phiếu FLC chịu hiệu ứng pha loãng lớn khi doanh nghiệp này tiến hành 

tăng vốn nhanh và mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, lên gấp 10 lần chỉ trong vòng 6 năm (từ 

771,8 tỷ năm 2012 lên 7,099 tỷ năm 2018) trong khi kết quả kinh doanh không đạt được kì vọng tương 

ứng. Việc liên tục mở rộng đầu tư dàn trải, thiếu tập trung vào nhiều lĩnh vực, thành lập nhiều công ty 

con cũng khiến cho FLC phải đối mặt với nhiều rủi ro từ thị trường, làm giảm hiệu quả kinh doanh của 
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toàn Tập đoàn. Thêm vào đó, doanh nghiệp đã không trả cổ tức bằng tiền trong vòng 3 năm trở lại đây, 

dẫn đến việc cổ phiếu bị xếp vào loại rủi ro bởi nhà đầu tư. 

 Rủi ro liên quan đến các dự án đang triển khai có khả năng bị dừng và bị thu hồi: Một số dự án 

của doanh nghiệp bao gồm quần thể du lịch tại FLC Quảng Ngãi và dự án tòa tháp FLC Diamond 

Tower Hải Phòng đã bị buộc dừng và có quyết định thu hồi bởi UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh 

Hải Phòng do chậm tiến độ và bỏ hoang quá lâu. Vì vậy, tồn tại rủi ro nhiều dự án dự kiến mở bán 

trong tương lai của doanh nghiệp có khả năng tiếp tục bị thu hồi do chậm triển khai gây ảnh hưởng 

đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, làm giảm doanh thu dự kiến của doanh nghiệp. 

 Kết quả định giá: Kết hợp sử dụng 2 phương pháp là chiết khấu dòng tiền của CSH và so sánh P/B, 

giá mục tiêu của CP FLC được xác định ở mức 4.000 đồng/CP. 
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TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Giới thiệu chung 

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC), được chính thức ra đời từ 

sự hợp nhất của các công ty thành viên từ năm 2010. Ngành nghề 

kinh doanh chủ yếu là kinh doanh bất động sản, đặc biệt là Bất 

động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, 

văn phòng cho thuê, bất động sản khu công nghiệp. Ngoài ra, FLC 

còn kinh doanh dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng; kinh doanh các cơ 

sở thể thao và kinh doanh thương mại khác. Các công trình tiêu 

biểu mà FLC đã thực hiện:  FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort,  

FLC Star Tower, Quần thể FLC Hạ Long Golf Club & Resort,  FLC 

Twin Tower và nhiều dự án lớn khác. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn 

tham gia vào lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không, nông nghiệp 

công nghệ cao và y tế. FLC được niêm yết và giao dịch trên Sở 

Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 

2013. 

 
Thông tin chung 

Mã CK: FLC (HSX) 

Ngành: BĐS, BĐS dân cư 

Trụ sở: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo 

Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, 

Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

MST: 0102683813 

Website: www.flc.vn 

Phone: (+84) 4 37711111 

Vốn Điều lệ: 7.099.978.070.000 VNĐ 

Vị thế doanh nghiệp 

 Bất động sản: Tập đoàn FLC đang sở hữu chuỗi các quần thể nghỉ dưỡng - sân golf với quy mô hàng 

ngàn phòng lưu trú chất lượng 5 sao, cùng đầy đủ dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống quần 

thể sân golf và khu nghỉ dưỡng lớn tại Quảng Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bình Định. 

Các công trình tiêu biểu như FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort cao 15 tầng bao gồm 3 tầng dịch vụ 

thương mại và 588 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao; FLC Star Tower với 37 tầng nổi, 4 tầng hầm 

cung cấp 455 căn hộ ra thị trường; Quần thể FLC Hạ Long Golf Club & Resort: sân golf 18 hố, Trung 

tâm hội nghị 1500 chỗ, khách sạn 22 tầng, biệt thự nghỉ dưỡng;  FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort 

- Giai đoạn 2 (The Coastal Hill Quy Nhơn), FLC Garden City (Giai đoạn 1), FLC Twin Tower: 5 tầng 

trung tâm thương mại, tháp căn hộ 50 tầng và tháp văn phòng 38 tầng, cung cấp 420 căn hộ hạng 

sang, 36.270 m2 cho thuê văn phòng hạng A, 26.498m2 sàn trung tâm thương mại cao cấp.  

 Vận tải hàng không: Bamboo Airways trở thành hãng hàng không thứ 5 của Việt Nam chính thức khai 

thác các chuyến bay thương mại từ tháng 01/2019. Công ty đã ký thỏa thuận mua 24 máy bay Airbus 

A321Neo và 20 máy bay Boeing 787. 

 Nông nghiệp công nghệ cao: FLC đã triển khai đầu tư phát triển các dự án trồng rau quả công nghệ 

cao trên quy mô lớn tại Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bình Định. Tập đoàn tiếp tục hoạt động xúc tiến đầu tư, 

tìm kiếm các quỹ đất, dự án mới và tìm kiếm đối tác cho các sản phẩm đầu ra, làm tiền đề mở rộng 

mảng hoạt động này trong các năm tiếp theo. 

 Y tế: FLC chính thức bước chân vào lĩnh vực y tế với dự án Khu công nghiệp Y Dược Công nghệ cao 

FLC Vân Đồn tại Quảng Ninh. Bên cạnh đó, Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Thái Bình quy mô 

1.000 giường được khởi công trong tháng 02/2019. 
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Dữ liệu cổ phiếu Biến động giá 

Giá (29/12/2020): 

Cao nhất 52 tuần (VNĐ): 

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ): 

SLCP lưu hành (triệu CP): 

Sở hữu nước ngoài: 

Room khối ngoại hiện tại: 

Vốn hóa (tỷ VNĐ) : 

Tỷ suất cổ tức  

4.350 

5.230 

2.430 

710,00 

2,51 % 

330.723.119 

3.088,49 

0,00 % 
 

 

(Nguồn: FiinPro) 

Công ty con & công ty liên kết 

STT Tên công ty 
Tỷ lệ 

(%) 
Lĩnh vực hoạt động 

Công ty con 

1 Công ty TNHH MTV FLC Land 100 Kinh doanh BĐS 

2 Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort 100 Dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, golf 

3 Công ty TNHH MTV Quản lý KS và khu nghỉ dưỡng FLC 100 Dịch vụ vận tải du lịch 

4 CTCP Địa ốc Star Hà Nội 99,40 Kinh doanh BĐS 

5 CTCP FLC Quy Nhơn Golf & Resort 99,98 Dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, golf 

6 CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska 93,49 Kinh doanh BĐS 

7 Công ty TNHH BOT Khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn 100 Nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

8 Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý toà nhà Ion Complex 98,91 Xây dựng và kinh doanh BĐS 

9 CTCP nước giải khát FLC 98,91 Sản xuất, kinh doanh nước tinh khiết 

10 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long 100 Dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, golf 

11 Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort 100 Kinh doanh BĐS 

12 Công ty TNHH Hàng không Tre Việt 51,35 Lĩnh vực hàng không 

13 Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC 100 Kinh doanh vàng bạc, đá quý 

14 Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Quản lý KCN FLC 100 Quản lý KCN 

15 Công ty TNHH FLC Quảng Bình Golf & Resort 100 Kinh doanh BĐS 

16 CTCP Du lịch và Sự kiện FLC 98,00 Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành 

Công ty liên kết 

1 Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC 47,00 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 

2 CTCP Kỹ thuật Hàng không Sao Mai 33,99 
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện 

vận tải 

(Nguồn: BCTC Hợp nhất Quý 2, FLC) 
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Cơ cấu cổ đông 

 

(Nguồn: FiinPro) 

Cơ cấu doanh thu 

 

(Nguồn: BCTC hợp nhất Quý 2 2020, FLC) 

Cơ cấu doanh thu cụ thể của FLC tương đối phân tán, liên quan đến nhiều lĩnh vực, trải rộng từ bất động sản, 

du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, sản xuất hàng hóa, hàng không,… Các lĩnh vực này nhóm lại có thể 

thấy doanh thu của FLC chủ yếu đến từ ba mảng hoạt động chính là bán hàng hóa thành phẩm, kinh doanh 

BĐS và cung cấp dịch vụ, trong đó đóng góp của mảng dịch vụ ngày một trở nên quan trọng kể từ năm 2018 

đến nay khi tỉ trọng doanh thu tăng từ 4% năm 2018 lên 23% năm 2019. Cụ thể đối với từng mảng: 

 Mảng kinh doanh hàng hóa thành phẩm: Các sản phẩm kinh doanh thuộc mảng này của FLC rất đa dạng, 

bao gồm hàng hóa: nước tinh khiết, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, đá quý, trang sức, …, thiết bị, vật 

liệu xây dựng: gạch tuynel, đá tự nhiên,…. Sở hữu một tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu của FLC, doanh 

thu từ mảng này là ổn định nhất, trước năm 2020 luôn có xu hướng tăng. Tuy nhiên, doanh thu mặt hàng chủ 

đạo trong mảng hàng hóa của FLC phải kể đến vật liệu xây dựng, với quy mô sản xuất: 

Trịnh Văn Quyết -
Chủ tịch HĐQT

28%

Công ty TNHH 
Đào tạo Goft 

VPGA
7%

CTCP Đầu tư tài chính 
và Quản lý tài sản 
Magnus Capital

5%

Khác
60%

Doanh thu bán hàng 
hóa thành phẩm

58%

Doanh thu kinh 
doanh BĐS

12%

Doanh thu cung 
cấp dịch vụ

30%

Cơ cấu doanh thu 1H2020
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Loại hàng hóa Doanh nghiệp đại diện Quy mô sản xuất 

Đá tự nhiên 

CTCP Đầu tư & Khoáng 

sản FLC Stone (HSX: 

AMD) 

4 mỏ đá được cấp phép độc quyền khai thác với tổng trữ 

lượng ước tính khoảng 9,1 triệu m3 (2019) tại tỉnh Thanh 

Hóa: 

- Mỏ Ngọc Lặc 

- Mỏ Núi Loáng (Yên Định) 

- Mỏ Núi Bển (Vĩnh Lộc) 

- Mỏ Hà Lĩnh (Hà Trung) 

2 nhà máy sản xuất: Nhà máy Núi Loáng và Nhà máy Núi 

Bển với công suất tổng khoảng 550.000 m2/năm. 

Gạch Tuynel 

CTCP Đầu tư khai 

khoáng & Quản lý tài 

sản FLC (HSX: GAB) 

Nhà máy gạch tuynel tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa (năm 2016). 

Nhà máy gạch tuynel Đò Lèn (Hậu Lộc, Thanh Hóa): Dự kiến 

xây dựng với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng từ Q1/2020, công 

suất dự tính 80 triệu viên gạch lỗ và 70 triệu viên gạch 

đặc/năm. 

Vật liệu xây dựng thành phẩm của FLC thường được tiêu thụ tại các dự án BĐS cùng thuộc hệ sinh thái của 

Tập đoàn.  

 (Nguồn: Website chính thức của Tập đoàn FLC; Báo cáo bạch GAB, AMD) 

 Mảng Kinh doanh BĐS: Phân khúc BĐS mà FLC đang tập trung là BĐS du lịch nghỉ dưỡng, kế đến là BĐS 

dân cư và thương mại, với danh mục dự án tương đối lớn, dàn trải tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sơ bộ về 

các dự án/cấu phần đang triển khai, đang kinh doanh và sắp bàn giao của Tập đoàn bao gồm: 

Năm mở 

bán 
Tên dự án Địa điểm Quy mô Loại hình sản phẩm Trạng thái 

Các dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng 

2015 
FLC Sầm Sơn, 

Thanh Hóa 

Sầm Sơn, 

Thanh Hóa 
300ha 

Sân golf, khách sạn, trung 

tâm hội nghị,... 

Đang hoạt 

động 

2016 FLC Vĩnh Phúc 
Vĩnh Tường, 

Vĩnh Phúc 
216ha 

Biệt thự nghỉ dưỡng, khách 

sạn, công viên,… 

Đang hoạt 

động 

2016 
FLC Quy Nhơn, 

Bình Định 

TP Quy Nhơn, 

Bình Định 
1.300ha 

Khách sạn, trung tâm hội 

nghị, công viên,… 

Đang hoạt 

động 

2018 FLC Hạ Long 
TP Hạ Long, 

Quảng Ninh 
157ha 

Sân golf, trung tâm hội nghị, 

khách sạn, biệt thự,… 

Đang hoạt 

động 

Q3/2020 FLC Quảng Bình Quảng Bình 1.954ha 
Khách sạn, resort, trung tâm 

hội nghị, sân golf,… 

Đang hoàn 

thiện 

N/A FLC Quảng Ngãi 
Bình Sơn, 

Quảng Ngãi 
1.026ha 

Sân golf, công viên, resort, 

khách sạn,… 

Khởi công 

2019 

2021 FLC Sơn Dương 
Sơn Dương, 

Tuyên Quang 
150ha 

Khách sạn, trung tâm hội 

nghị, resort, khu thể thao,... 

Khởi công 

2019 
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N/A FLC Đồ Sơn 
Đồ Sơn, Hải 

Phòng 
530ha 

Sân golf, trung tâm hội nghị, 

khách sạn, biệt thự,… 

Chưa khởi 

công 

N/A FLC Gia Lai 
Đak Đoa, Gia 

Lai 

GĐ1: 

197ha 

Sân golf, trung tâm hội nghị, 

khách sạn, biệt thự,… 

Chưa khởi 

công 

N/A FLC Ngọc Vừng 
Vân Đồn, 

Quảng Ninh 
869,8ha 

Sân golf, trung tâm hội nghị, 

khách sạn, biệt thự,… 

Chưa khởi 

công 

N/A 
FLC Cù Lao 

Xanh 

Quy Nhơn, 

Bình Định 
105ha 

Khách sạn, biệt thự, resort, 

khu vui chơi,… 

Chưa khởi 

công 

Các dự án BĐS dân cư, văn phòng, TTTM 

2019 

FLC Green 

Apartment 

Mỹ Đình, Hà 

Nội 
0.46ha 

23 tầng căn hộ, khối đế 

thương mại,… 

Đang hoạt 

động 

Bamboo Airways 

Tower 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 
1ha 

1 tháp chung cư và 1 tháp 

văn phòng, khối đề TM 

Đang hoạt 

động 

2020 
KĐT FLC Lux 

City Quy Nhơn 

KĐT Nhơn Hội, 

Bình Định 
32,6ha 

Shophouse, biệt thự đơn 

lập, TTTM, trường học,… 

Đang bàn 

giao 

T6/2020 
FLC Sea Tower 

Quy Nhơn 

Quy Nhơn, 

Bình Định 
1,7ha 

1 tháp khách sạn và 1 tháp 

căn hộ DV, khối đế TM,.. 

Đang hoạt 

động 

2020 

(quá hạn) 

KĐT FLC 

Tropical City HL 

TP Hạ Long, 

Quảng Ninh 
88ha 

Shophouse, chung cư, 

trường học,… 

Khởi công 

2018 

2023 
FLC Diamond 72 

Tower 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng 
1.3ha 

Tòa tháp 72 tầng, phòng 

khách sạn, căn hộ DV, VP,... 

Khởi công 

2020 

N/A 
KĐT FLC Legacy 

Kontum 

TP Kon Tum, 

Kon Tum 
18ha 

Shophouse, shopvilla, 

trường học,… 

Khởi công 

2019 

N/A 
KĐT FLC La 

Vista Sadec 

TP Sa đéc, 

Đồng Tháp 
15ha 

Shophouse, shopvilla, 

TTTM, trường học,… 

Khởi công 

2019 

N/A 
KĐT FLC 

Premier Parc 

Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 
6,4ha 

Shophouse, biệt thự, liền kề, 

chung cư cao cấp,… 

Chưa khởi 

công 

(Nguồn: Website chính thức Tập đoàn FLC; BCTN FLC, 2019) 

 Mục tiêu mảng kinh doanh BĐS sắp tới của FLC hướng đến hoàn thành các công trình dự án dang dở 

để kịp thời cung cấp ra thị trường khi nền du lịch phục hồi. 

 Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang chuẩn bị nguồn lực để phát triển sang mảng BĐS khu công nghiệp như 

một cách bắt kịp xu thế. Trước mắt, các thủ tục để triển khai thi công KCN tại Vĩnh Phúc đang được 

đẩy nhanh. 

 Mảng cung cấp dịch vụ: Cung cấp dịch vụ đang dần có được vị thế trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn, 

với sự bổ sung của mảng dịch vụ vận tải hàng không trong những năm gần đây. Trong 2 năm trở lại đây, doanh 

thu từ cung cấp dịch vụ tăng lên từ 4% tỉ trọng lên đến gần 37% tỉ trọng tại thời điểm 30/09/2020. Hiện nay, có 

thể chia nhỏ mảng này thành hai lĩnh vực doanh thu lớn bao gồm: 

 Lĩnh vực du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng, sân golf: liên kết chặt chẽ với mảng BĐS du lịch nghỉ dưỡng, 

tận dụng số lượng dự án nghỉ dưỡng khổng lồ tại nhiều khu vực khắp cả nước, FLC thực hiện bán các 

sản phẩm dịch vụ từ đơn lẻ đến trọn gói: các gói kì nghỉ, hội họp, spa, chăm sóc sức khỏe, di chuyển, 
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golf, giải trí, tổ chức sự kiện,… Phân khúc giá cho các sản phẩm dịch vụ của FLC thuộc hạng trung 

cấp đến cao cấp, thu hút các khách hàng có thu nhập tầm trung đến khá giả từ nhiều khu vực trên cả 

nước và quốc tế. 

 Lĩnh vực hàng không: FLC chính thức tham gia vào lĩnh vực hàng không với việc thành lập Công ty 

TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vào tháng 5/2017. Kể từ khi chuyến bay thương mại 

đầu tiên được cất cánh vào ngày 16/1/2019, tính đến 2020, Bamboo Airways đã phủ sóng hầu hết các 

đường bay nội địa. Đối với kế hoạch bay quốc tế, từ tháng 4/2019, hãng đã triển khai các đường bay 

đầu tiên đến Hàn Quốc; Nhật Bản; Đài Loan, Macao (Trung Quốc). Đầu năm 2020, Bamboo Airways 

chính thức mở đường bay thẳng đến Cộng hòa Séc và chuẩn bị cho các đường bay quốc tế tiếp theo 

đến Đức, Australia, Singapore, Mỹ, Thái Lan… trong thời gian tới. Với tỉ lệ bay đúng giờ của hãng là 

khoảng 92,8% (2019) và phân khúc dịch vụ từ trung lưu – cận cao cấp, mức giá vé của Bamboo Airways 

không hề rẻ, nằm trong khoảng 700.000 – 1.500.000 đồng tùy vào loại hình. Với mức giá ở tầm giữa, 

thấp hơn hãng dẫn đầu thị trường là Vietnam Airlines song lại cao hơn các hãng bay rẻ khác như 

Jetstar hay Vietjet Air, Bamboo Airways hướng đến các phân khúc thị trường ngách, là các đối tượng 

khách hàng trung lưu sẵn sàng bỏ thêm một phần nhỏ chi phí cho một chuyến bay để có một trải 

nghiệm bay tương đối tốt.  

 Các mảng doanh thu dự tính khác: Trong tương lai, FLC dự định sẽ hoàn tất các kế hoạch mở rộng 

cơ cấu doanh thu sang các mảng y tế, giáo dục và nông dược. 
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TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

(Nguồn: BCTC Hợp nhất FLC) 

 Trong giai đoạn 2017 – 2019: FLC có được mức tăng trưởng doanh thu dương, nhưng kết quả kinh 

doanh tổng thể có dấu hiệu sa sút từ 2019. 

 Doanh thu giai đoạn 2018 trở về trước chủ yếu đến từ hoạt động chính là kinh doanh BĐS và 

bán hàng hóa có xu hướng tăng nhẹ (+3,19%) từ 11.644,89 tỷ đồng lên 12.015,89 tỷ đồng. Trong 

đó, mảng bán BĐS có quy mô ngày một thu hẹp, thay thế bởi sự phát triển của mảng hàng hóa. Biên 

lợi nhuận gộp giai đoạn này duy trì dương lần lượt là 9 và 10%. 

 Doanh thu năm 2019 tăng mạnh với mức tăng doanh thu khoảng 32,55% lên 15.927,53 tỷ đồng. 

Trong đó, doanh thu từ bán BĐS tiếp tục bị thu hẹp do doanh nghiệp đã ghi nhận phần lớn các dự án 

từ năm trước đó. Chỉ có mảng bán hàng hóa thành phẩm tiếp tục tăng trưởng, đạt 10.118 tỷ đông 

(+62,9% yoy). 

 Lợi nhuận gộp bắt đầu sa sút, bị giảm âm từ 2019: Lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh xuống -1.010,98 

tỷ đồng (giảm hơn 3.000 tỷ so với cùng kì). Biên lợi nhuận gộp giảm âm xuống -6% do giá vốn mảng 

dịch vụ tăng vượt doanh thu tương ứng (từ 467,4 tỷ đồng lên 5.108,8 tỷ đồng). 

 Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2017 – 2019 tăng đều đặn, từ 385,28 tỷ lên 695,93 tỷ (+80,63%) sau 

2 năm. Dù lợi nhuận gộp có xu hướng giảm, thu nhập từ hoạt động tài chính, chủ yếu là từ chuyển 

nhượng các khoản đầu tư và lãi cho vay (chiếm khoảng 90 – 95% thu nhập tài chính) gánh vác để FLC 

vẫn có được mức tăng lợi nhuận trước và sau thuế ổn định.  

Báo cáo kết quả kinh doanh tóm tắt:  

Đơn vị: Tỷ VNĐ 2017 2018 2019 9M2020 

Doanh số 11.644,89 12.015,89 15.927,53 9.926,94 

Các khoản giảm trừ -428,30 -319,99 -146,78 -13,20 

Doanh số thuần 11.216,60 11.695,90 15.780,75 9.913,74 

Giá vốn hàng bán -10.151,92 -10.473,08 -16.791,73 -12.490,11 
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Lãi gộp 1.064,68 1.222,82 -1.010,98 -2.576,36 

Thu nhập tài chính 654,30 893,55 3.792,33 1.770,85 

Chi phí tài chính -429,60 -487,86 -554,50 -665,77 

     Trong đó: Chi phí lãi vay -332,70 -287,39 -521,90 -381,39 

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh (từ 2015) 19,04 3,20 0,04 1,17 

Chi phí bán hàng -281,87 -511,75 -628,42 -276,86 

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -407,44 -416,25 -833,46 -433,65 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 619,10 703,70 765,02 -2.180,62 

     Thu nhập khác 15,96 48,74 121,98 15,82 

     Chi phí khác -84,01 -75,17 -103,84 -43,56 

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 551,05 677,27 783,16 -2.208,35 

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 385,28 470,03 695,93 -2.213,23 

(Nguồn: BCTC Hợp nhất FLC) 

 Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, giảm âm ở hầu hết 

các khoản mục. Do nhiều quốc gia thực hiện giãn cách xã hội kể từ đầu năm 2020, bao gồm cả Việt Nam, 

nhiều ngành nghề, trong đó có du lịch, hàng không và xây dựng, đều bị đình trệ. Với các ngành tạo ra doanh 

thu chính yếu đều phải chịu tác động tiêu cực, doanh thu và lợi nhuận tính đến thời điểm giữa năm 2020 của 

FLC tụt dốc đáng kể, và chỉ hồi phục nhẹ trong 3 tháng quý 3. 

 Doanh thu hợp nhất lũy kế thời điểm 30/09/2020 đạt 9.926,94 tỷ đồng, giảm 13,50% so với cùng 

kỳ năm 2019, đạt 79,42% kế hoạch kinh doanh đề ra vào giữa năm.  

 Lợi nhuận gộp ở mức âm 2.576,36 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức vỏn vẹn 27 tỷ đồng cùng 

kì năm trước. Biên lợi nhuận gộp sau 9 tháng đầu năm 2020 bị âm 26%. 

 Lợi nhuận sau thuế ở mức âm 2.213,23 tỷ đồng, thấp hơn 256 tỷ đồng so với kế hoạch năm. Riêng 

trong 2 quý đầu năm 2020, FLC lỗ tới 2.790 tỷ khi Bamboo Airways không thể cất cánh trong nhiều 

tuần và hoạt động kinh doanh BĐS bị đóng băng. Mức lỗ giảm xuống trong quý 3 khi các sân bay được 

phép hoạt động trở lại và thị trường BĐS dần phục hồi. 

Tình hình tài chính doanh nghiệp 

 2017 2018 2019 9M2020 

TÀI SẢN NGẮN HẠN 12.764,60 15.644,00 17.587,17 23.792,32 

Tiền và tương đương tiền 465,84 334,14 632,96 251,5 

Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 276,2 278,85 187,89 2.630,18 

Các khoản phải thu 10.538,14 12.712,99 14.207,87 16.622,80 

Hàng tồn kho, ròng 1.252,47 1.773,02 1.581,70 3.359,58 

Tài sản lưu động khác 231,95 545,01 976,76 928,27 

TÀI SẢN DÀI HẠN 10.030,57 10.245,28 14.425,54 13.439,48 



BÁO CÁO PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP 

11 
 

Phải thu dài hạn 630,58 830,93 1.754,01 2.439,78 

Tài sản cố định 2.939,38 2.995,86 2.897,14 2.862,69 

Giá trị ròng tài sản đầu tư 629,10 958,75 1.353,47 1.308,98 

Tài sản dở dang dài hạn 3.901,02 3.759,32 5.446,99 4.215,05 

Đầu tư dài hạn 1.300,26 965,77 1.943,91 1.486,70 

Tài sản dài hạn khác 630,23 734,66 1.030,02 1.126,28 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  22.795,17 25.889,29 32.012,71 37.231,80 

NỢ PHẢI TRẢ 14.272,20 16.870,60 20.367,87 26.334,10 

Nợ ngắn hạn 11.489,66 13.307,13 15.377,17 19.918,61 

Nợ dài hạn 2.782,54 3.563,47 4.990,70 6.415,49 

VỐN CHỦ SỞ HỮU 8.522,97 9.018,69 11.644,84 10.897,70 

(Nguồn: BCTC Hợp nhất FLC) 

 Tình hình tài chính: 

 Tổng tài sản tại thời điểm 30/09/2020 duy trì tăng qua các năm, ở mức 37.231,80 tỷ đồng (+16,30% 

so với đầu năm), trong đó tài sản ngắn hạn tăng đáng kể, đạt 23.792,32 tỷ đồng (+35,28%), chiếm 

63,90% TTS), tài sản dài hạn giảm nhẹ còn 13.439,48 tỷ đồng (-6,84%). Nợ phải trả tăng 29,29% so 

với đầu năm lên 26.334,10 tỷ, chiếm 70,73% TTS. 

 Lượng tiền mặt ít, lượng đầu tư ngắn hạn lớn tại thời điểm kết thúc tháng 9 năm 2020 với 251,5 

tỷ đồng tiền mặt (giảm 60,27% so với đầu năm, tỉ trọng 0,68% TTS) và 2.630,5 tỷ đồng giá trị chứng 

khoán kinh doanh, chiếm 7,07% tổng tài sản. Cần lưu ý rằng lượng chứng khoán kinh doanh của FLC 

chủ yếu là cổ phiếu nắm giữ tại các bên liên quan, công ty con trong cùng hệ sinh thái của tập đoàn, 

bao gồm GAB, ROS,…, cũng là những CP thuộc nhóm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ dịch bệnh, có rủi 

ro biến động giá lớn. Do đó, chúng tôi đánh giá khả năng chi trả ngắn hạn của Công ty gần như không 

được đảm bảo bởi khoản mục đầu tư ngắn hạn này, đồng thời lượng tiền mặt ít ỏi cũng sẽ mang lại 

những khó khăn nhất định cho FLC để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật. 

 Các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 9 tháng tăng 17% so với đầu năm đạt 16.622,80 tỷ, 

tương đương 44,65% tổng tài sản. Trong đó, phải thu khách hàng tăng nhẹ lên 4.039,79 tỷ (+1,65%; 

chiếm 10,85% TTS) và phải thu khác tăng mạnh 50,81% lên 5.204,46 tỷ (13,98% TT) trong vòng 9 

tháng đầu 2020. Đáng chú ý là hầu hết khoản mục phải thu khác là các khoản phải thu đối với các công 

ty kinh doanh BĐS đối tác, và FLC chỉ trích lập dự phòng không đáng kể (khoảng 65 tỷ) cho các khoản 

phải thu này. Vì tỉ trọng lớn trong cơ cấu tài sản song ít dự phòng, trong trường hợp khách hàng và đối 

tác của doanh nghiệp không chi trả đúng hạn, FLC sẽ phải đối mặt với rủi ro bị giảm tài sản. 

 Hàng tồn kho tăng gấp hơn 2 lần (khoảng 112%) so với đầu năm, lên mức 3.359,58 tỷ đồng, chiếm 

9,02% tổng tài sản. Trong đó, 80,15% hàng tồn kho là hàng hóa BĐS (giá trị khoảng 2.693.2 tỷ), còn 

lại là hàng hóa thương phẩm (chiếm 12,3% HTK), hàng hóa thành phẩm (1,5%), nguyên vật liệu và 

các chi phí xây dựng dở dang khác. Tương tự như các khoản phải thu, FLC gần như không trích lập 

dự phòng, dẫn đến rủi ro giảm tài sản. 

 Phải thu dài hạn tăng mạnh trong khi tài sản dở dang và đầu tư dài hạn giảm mạnh làm giảm tài 

sản dài hạn. Cụ thể, phải thu dài hạn tăng 39,10% lên 2.439,78 tỷ đồng (6,55% TTS) do doanh nghiệp 

phải tiến hành tăng nhiều khoản ký quỹ, ký cược (khoảng 1.626 tỷ, +45%) cho các đơn vị ngoài để đảm 
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bảo với họ sẽ thực hiện đúng hợp đồng. Mặt khác, tài sản dở dang gồm nhiều dự án BĐS bị giảm giá 

trị còn 4.215,05 tỷ đồng (-22,62%), đặc biệt là dự án tại Quảng Ninh; đồng thời đầu tư góp vốn giảm 

do FLC tiến hành trích lập dự phòng nhiều hơn cho khoản mục này. Thực trạng này cho thấy chất 

lượng tài sản dài hạn của doanh nghiệp có xu hướng giảm nhẹ vì chịu nhiều rủi ro từ thị trường. 

 Đòn bẩy tài chính cao: Tỉ trọng nợ phải trả không ngừng tăng cao, chiếm đến 70,73% tổng tài sản 

(26.334,10 tỷ đồng) tại 30/09/2020. Đặc biệt, vay nợ ngắn và dài hạn ở mức 6.161,95 tỷ, chiếm 16,55% 

cơ cấu tài sản. Trong đó, vay nợ ngắn hạn được tăng lên 4.009,27 tỷ (tăng 26,49% so với đầu năm, 

chiếm 10,77% TTS). Các khoản vay nợ dài hạn giảm 34,65% còn 2.152,68 tỷ (chiếm 5,78% TTS), hầu 

hết sẽ đáo hạn vào 2022 – 2023. Tình trạng vay nợ ngắn hạn lớn để chi trả hoạt động thường ngày 

của FLC đã diễn ra trong 4 năm trở lại đây liên tục tạo áp lực trả lãi và gốc vốn vay định kì lên doanh 

nghiệp, gây bào mòn lợi nhuận. 

 

 

(Nguồn: BCTC hợp nhất, FLC) 
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TRIỂN VỌNG 

Mảng dịch vụ và BĐS du lịch nghỉ dưỡng 

 Tương lai cho sự phục hồi của toàn ngành ảm đạm do phải phụ thuộc nhiều vào du khách quốc 

tế: Thị trường ngành du lịch nghỉ dưỡng nói chung và dịch vụ, bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng đã 

trải qua một năm 2020 vô cùng khó khăn, khốc liệt khi phải chịu tác động lớn chưa từng thấy của đại 

dịch Covid-19. Sau nhiều năm liên tục đạt tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng, Việt Nam lần đầu tiên 

ghi nhận sự sụt giảm về lượng khách du lịch quốc tế và nội địa trong sáu tháng đầu năm 2020 với mức 

giảm lần lượt là 56% và 50% so với cùng kỳ năm trước. Việc không thể mở lại đường bay chào đón 

khách quốc tế khiến cho trong Quý 3/2020, Việt Nam chỉ chào đón 44.000 lượt khách quốc tế, chủ yếu 

là chuyên gia và kỹ sư nước ngoài làm việc tại các dự án tại Việt Nam. Theo nghiên cứu của CBRE, 

doanh thu trên mỗi phòng (RevPAR) cho cả Việt Nam trong cùng kỳ cũng ghi nhận mức giảm khoảng 

55%. Công suất lấp đầy các khách sạn chỉ ở ngưỡng 25%. Đến cuối năm 2020, toàn ngành du lịch thất 

thu khoảng 23 tỷ USD do lượng khách quốc tế đến Việt Nam, vốn là nguồn thu chính, giảm 80% (so 

với năm 2019), lượng khách trong nước cũng giảm gần 50%. Do đó, sự hồi phục hoàn toàn của ngành 

dịch vụ lưu trú sẽ còn phải đối mặt với nhiều biến động khó lường và phụ thuộc rất nhiều vào tình hình 

kiểm soát dịch của thế giới. 

 

 Kì vọng ở sự kích cầu du lịch đối với du khách nội địa sẽ gánh vác một phần doanh thu: Trong 

bối cảnh phân khúc khách quốc tế sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở lại do Việt Nam sẽ tiếp tục trì hoãn 

việc nối lại các chuyến bay quốc tế, du khách nội địa được kỳ vọng sẽ dẫn dắt sự phục hồi của thị 

trường và bù đắp phần nào sự sụt giảm lượng khách quốc tế trong năm 2020. Thị trường du lịch nội 

địa bắt đầu khởi sắc hơn từ tháng 6 với việc ghi nhận tổng lượt khách gia tăng gấp 2,3 lần so với trong 

tháng 5. Trong bối cảnh chưa thể đi du lịch nước ngoài, nhiều người Việt lựa chọn những điểm đến 

trong nước nhằm hỗ trợ ngành du lịch địa phương. Hiện nay, với những chính sách hỗ trợ người dân 

đi du lịch trong nước tại nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế,… cam kết giảm giá thành, 

giữ nguyên chất lượng, trong năm 2021 số lượng khách nội địa sẽ có khả năng tăng trở lại dù với tốc 

độ chậm. Sự hồi phục đối với nhu cầu du lịch của người dân nội địa phần lớn còn phụ thuộc vào tăng 

trưởng thu nhập, thứ được hi vọng sẽ được cải thiện trong năm 2021 trong một kịch bản tích cực với 

mức tăng GDP đạt 6,5 – 6,8%. Có nhiều cơ sở cho kịch bản này khi trong giai đoạn 2018 – 2020 Chính 

phủ Việt Nam đã chi tiêu công rất nhiều để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng và hành chính, góp phần 

thu hút vốn FDI, đồng thời đã nỗ lực thành công kiểm soát dịch bệnh đến 2 lần. Thêm vào đó, nhờ liên 

tục đạt được các thỏa thuận về hiệp định kinh tế, Việt Nam được kì vọng sẽ được hưởng lợi từ sự hợp 
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tác quốc tế và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, làm tăng thu nhập toàn diện, đồng thời là nhu 

câu chi tiêu giải trí, du lịch của người dân trong tương lai. 

 Phân khúc nghỉ dưỡng 4 – 5 sao, vốn là phân khúc chủ lực của FLC, sẽ phục hồi chậm hơn so 

với toàn ngành du lịch. Bởi sự kích cầu nội địa để phục hồi ngành du lịch, vốn dựa vào các chính 

sách hỗ trợ, giảm giá thành, duy trì chất lượng, sẽ khiến nhu cầu nghỉ dưỡng của khách du lịch trong 

nước sẽ đổ dồn nhiều sự chú ý vào các mảng dịch vụ tầm trung, có biên lợi nhuận lớn, không cần quá 

nhiều chi phí để duy trì. Vì vậy đối với mảng khách sạn, resort cao cấp với chi phí vận hành đắt đỏ, các 

dự án của FLC dự kiến sẽ mất nhiều thời gian hơn để phục hồi, nhất là khi đối tượng nhắm tới của 

mảng này lại là các cá nhân khá giả hoặc các khách du lịch nước ngoài có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ 

chất lượng cao. Trong khi đó, tác động tích cực của vaccines vẫn cần một giai đoạn đủ dài để thấy 

được thực sự mức độ hiệu quả, và cho đến lúc đó, dự định trở lại của bộ phận khách du lịch nước 

ngoài khó có thể đạt được cho đến ít nhất là cuối 2021. 

Mảng hàng không 

 Các tuyến bay nội địa được hoạt động trở lại nhưng vẫn rất khó khăn; cạnh tranh giữa các hãng 

hàng không và với các hãng vẫn tải khác trở nên khốc liệt: Hiện nay, các tuyến bay nội địa đã gần 

như được khôi phục hoàn toàn, với mức giá vé thấp hơn. Giá vé thấp giúp đẩy nhu cầu di chuyển bằng 

máy bay các tuyến nội địa lên mức cao hơn mức trước dịch, bù đắp được một phần doanh thu cho các 

hãng hàng không. Theo thống kê, tính đến tháng 11/2020, tổng số chuyến bay giảm 23% so với cùng 

kỳ năm ngoái, hồi phục mạnh từ mức giảm 92% của tháng 4/2020. Gần như toàn bộ sự hồi phục đến 

từ các tuyến bay nội địa do các tuyến quốc tế vẫn chưa được mở lại. Theo Cục Hàng không Việt Nam, 

sản lượng điều hành bay trong năm 2020 đạt 340 nghìn chuyến, giảm hơn 31,9% so với năm 2019. 

Sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 66 triệu khách giảm 43,5%. Như vậy, sức 

mua đối với giá vé máy bay và dịch vụ vận tải vẫn còn yếu do dư địa giảm giá thành gần như không 

còn, trong khi phải cạnh tranh với các hình thức di chuyển thay thế như xe khách, tàu hỏa cũng có 

những đợt giảm giá mạnh (15-30% với xe khách; 50% đối với tàu hỏa với số lượng giới hạn 6.000–

14.000 vé cho mỗi đợt), khiến cho cạnh tranh càng trở nên khốc liệt. Cạnh tranh dẫn đến tình trạng dư 

thừa nguồn cung, cho thấy ngành hàng không khó có thể mang lại dòng tiền dương cho các doanh 

nghiệp trong ngành, ít nhất cho đến khi Việt Nam mở cửa trở lại đón khách quốc tế. Vì vậy, chúng tôi 

đánh giá tình hình kinh doanh mảng dịch vụ hành khách của Bamboo Airways sẽ tiếp tục chịu lỗ trong 

thời gian sắp tới. 

 Mảng dịch vụ chuyên chở hàng hóa có khả năng phục hồi nhanh hơn nhưng khó tăng trưởng 

trong năm 2021: Ngành hàng không sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn từ Chính phủ Vận tải hàng hóa chịu 

ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn từ COVID–19 và đã khôi phục từ rất sớm. Sự hồi phục của ngành vận 

tải hàng hoá bằng đường hàng không trên toàn cầu khá rõ ràng, cả về khối lượng cũng như tỉ lệ lấp 

đầy. Mặc dù vận tải hàng hóa có thể quay trở về mức trước dịch nhưng việc tăng trưởng sẽ gặp khó 

khăn khi các chuyến bay chở khách kết hợp chở hàng hóa, vốn chiếm một nửa công suất chở hàng, 

vẫn bị ảnh hưởng do đường bay quốc tế chưa hoạt động trở lại. Ghi nhận bởi Cục hàng không Việt 

Nam, trong năm 2020 các hãng hàng không đã vận tải hơn 1,3 triệu tấn hàng hóa, chỉ giảm 14,7% so 

với năm 2019. Với những lý do trên, mảng vận tải hàng hóa sẽ có khả năng gánh vác một phần doanh 

thu cho Bamboo Airways và FLC trong lĩnh vực dịch vụ hàng không.  

 Các kế hoạch mở rộng quy mô bay của Bamboo Airways có khả năng bị lùi lịch vô thời hạn: Do 

tác động của dịch Covid-19, việc tăng quy mô khai thác trên thị trường quốc tế bao gồm các chuyến 

bay thẳng Đà Nẵng – Hàn Quốc; Nha Trang – Hàn Quốc; Hà Nội – Đài Loan,… lên 37 – 40 đường kết 

nối Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ có khả năng chưa thực hiện được trong năm 2021 do diễn biến khó 

lường. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của việc giảm tải chi phí, việc mở rộng đội bay lên ít nhất 30 chiếc 
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máy bay thân rộng cũng sẽ khó được thực hiện. Duy nhất đối với các dự định mở rộng thị trường nội 

địa vẫn có thể được tiến hành, hướng tới các địa điểm du lịch như Quảng Bình, Quảng Ninh, Hải 

Phòng, Thanh Hóa,…, góp phần thu hút thêm hành khách, nhưng dư địa tăng trưởng không cao bởi 

phải cạnh tranh với các hãng bay giá rẻ khác/các hình thức vận tải khác. 

 Triển vọng từ vaccines giúp mở cửa lại thị trường bay vẫn cần rất nhiều thời gian. Tại thời điểm 

tháng 12/2020, Hoa Kì và một số nước Châu Âu đã tiến hành tiêm vaccines cho quần chúng. Song 

việc sản xuất đủ lượng vaccines để đẩy lùi dịch bệnh đến một ngưỡng chấp nhận được vẫn cần rất 

nhiều thời gian. Pfizer cho biết hãng chỉ có thể đáp ứng nhu cầu vaccine cho khoảng 25 triệu người 

trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020, và cho 650 triệu người trong năm 2021, với tiêu chuẩn một 

người 2 mũi tiêm. Chưa kể, theo ước tính của các tổ chức y tế, để tiến hành tiêm chủng và theo dõi 

các bệnh nhân cho các quốc gia này còn cần rất nhiều tháng sau nữa để có thể đảm bảo có thể tin 

tưởng vào hiệu quả của vaccines. Hơn nữa, trong trường hợp vaccines có hiệu quả tốt như dự định, 

tốc độ hồi phục cho ngành hàng không vẫn chậm do Việt Nam sẽ cẩn trọng trọng các quy định về cách 

ly, kiểm dịch và bản thân nền kinh tế tại các quốc gia khác cần hồi phục trước khi nhu cầu du lịch trở 

lại. 

Mảng hàng hóa vật liệu xây dựng 

 Hồi phục song hành với ngành BĐS và nhu cầu xây dựng hạ tầng của Chính phủ: Với ngành vật 

liệu xây dựng, dù chịu tác động của Covid-19 nhưng kết quả kinh doanh ghi nhận đạt được con số khả 

quan. Tất cả các sản phẩm vật liệu xây dựng vẫn đang sản xuất ổn định, dù năng suất và sản lượng 

có giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đa phần đều tăng trưởng dương. Thành quả này đạt được 

là do sự thành công trong công tác kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam đã giúp nhu cầu xây dựng và phát 

triển các dự án BĐS tăng trở lại trong nửa cuối năm 2020, với tiền đề là nhu cầu chi mua nhà tăng trở 

lại với lãi vay thấp. Ngoài ra nhu cầu chi tiêu xây dựng hạ tầng của Chính phủ để thu hút vốn đầu tư 

FDI cũng là một bàn đạp tốt cho ngành vật liệu xây dựng có thể giải quyết hàng tồn kho và gia tăng 

sản xuất. Chi tiêu Chính phủ sẽ tăng tốc trong nửa cuối 2020 nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau dịch 

với tổng cộng 700 nghìn tỷ đồng trong đầu tư công sẵn sàng để giải ngân. Vì thế, triển vọng sản lượng 

bán vật liệu xây dựng trong năm 2020 có khả năng đi ngang hoặc tăng trưởng đến 3% do vẫn có khả 

năng việc giải ngân cần nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính. 

 Giá gạch và đá xây dựng kì vọng sẽ tăng nhẹ khi nhu cầu xây dựng các công trình dân 

dụng/công trình công cộng tăng trở lại. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, chỉ số giá xây 

dựng các loại công trình tại Quý 3 năm 2020 có xu hướng tăng trở lại so với quý 1 và 2 (tăng từ khoảng 

98,78 – 100,99 (với năm 2015 là 100) lên 99,4 – 101,8), trong khi giá thành quy định đối với gạch, gạch 

lát, đá tự nhiên cũng đã phục hồi so với hồi đầu năm. Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng gia tăng nhờ 

kì vọng vào sự hồi phục kinh tế năm 2021 và việc giải ngân đầu tư công đối với ngành xây dựng lớn, 

giá gạch và đá tự nhiên, vốn là 2 mặt hàng chủ lực của FLC, có khả năng hưởng lợi một phần từ xu 

hướng này, dù ít hơn so với các vật liệu quan trọng khác như thép và xi măng.   
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ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU FLC 

Chúng tôi sử dụng 2 phương pháp chính để định giá cổ phiểu FLC, bao gồm phương pháp chiết khấu dòng 

tiền thuần của chủ sở hữu (Discounted FCFE) và phương pháp so sánh P/B. Mức giá mục tiêu của FLC được 

xác định là 4.000 đồng/1 CP. Để xác định mức giá này, chúng tôi đưa ra các giả định như sau: 

 Mảng kinh doanh hàng hóa thành phẩm 

 Với các mặt hàng kinh doanh chính là vật liệu xây dựng, mảng doanh thu này dự kiến sẽ tiếp tục gánh 

vác doanh thu cho FLC cho quý cuối cùng của năm 2020 và năm 2021 khi 2 mảng chủ lực còn lại phục 

hồi vô cùng chậm. Đóng góp từ mảng này sẽ chiếm ít nhất 50% tổng doanh thu cho Tập đoàn. 

 Hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu xây dựng giai đoạn cuối 2020 – 2022 của nhiều đơn vị phát triển 

BĐS, doanh thu của hàng hóa được dự kiến sẽ hồi phục mạnh mẽ vào năm 2021 với mức độ kém hơn 

so với thời điểm trước dịch bệnh (đạt đỉnh doanh thu năm 2019) do các hàng hóa phụ trợ bán kèm 

mảng dịch vụ nghỉ dưỡng (nước đóng chai, trang sức,…) vẫn bị ảnh hưởng. 

→ Doanh thu từ bán hàng hóa thành phẩm năm 2020 dự kiến sẽ giảm đáng kể so với 2019 (-37%) sau đó 

phục hồi nhanh chóng kể trong 2021, tăng trưởng ổn định từ 2022. 

 Mảng cung cấp dịch vụ 

 Có hai lĩnh vực cung cấp dịch vụ chính của FLC bao gồm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ hàng 

không đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và có triển vọng phục hồi rất chậm. Tuy nhiên, trên 

thực tế doanh thu từ mảng này của FLC trong Q3/2020 đã phục hồi tương đối mạnh mẽ và đạt được 

mức bằng so doanh thu dịch vụ cả năm 2019, nhờ một phần doanh thu từ mảng vận tải hàng hóa bị 

ảnh hưởng ít và đang hồi phục nhanh hơn mảng hành khách. Hiện nay, mảng cung cấp dịch vụ chiếm 

vị trí thứ 2 trong cơ cấu doanh thu của FLC. Vì vậy, chúng tôi kì vọng rằng với sự kích cầu du lịch nội 

địa, mảng cung cấp dịch vụ vào quý 4 sẽ không giảm so với quý 3 mà tiếp tục duy trì với doanh 

thu đến từ các chuyến bay nội địa và việc sử dụng các dịch vụ như nhà hàng, hội nghị, sân golf,… 

 Dù vậy triển vọng toàn ngành là không mấy khả quan trong trung hạn vì phải phụ thuộc nhiều vào 

khách quốc tế, mảng cung cấp dịch vụ được cho là sẽ chỉ chiếm tỉ trọng trung bình trong cơ cấu doanh 

thu các năm tới, có mức tăng trưởng thấp. 

→ Doanh thu cung cấp dịch vụ tăng đáng kể trong năm 2020 và tăng chậm (khoảng 3 – 10%) trong các 

năm 2021 trở đi. 

 Mảng kinh doanh BĐS 

 Trong quý cuối năm 2020, FLC bắt đầu ghi nhận doanh thu từ việc ra mắt các sản phẩm phân khúc 

văn phòng, thương mại và dân cư tại Bình Định, bao gồm các sản phẩm từ dự án KĐT FLC Lux City 

Quy Nhơn và FLC Sea Tower Quy Nhơn, vốn đã dần hoàn thiện trong quý 2 và 3, góp phần củng cố 

lại doanh thu từ mảng kinh doanh BĐS. Các sản phẩm này cũng được hưởng lợi từ sự phục hồi của 

toàn thị trường BĐS. Dù vậy đóng góp vào doanh thu cho FLC từ BĐS trong năm 2020 – 2021 dự 

kiến sẽ lép về hơn so với 2 mảng còn lại. 

 Một loại hình sản phẩm khác của FLC là BĐS nghỉ dưỡng, bao gồm các căn biệt thự, liền kề, nhà phố 

thương mại, khách sạn cho thuê,… thuộc dự án FLC Quảng Bình đã dần được hoàn thiện vào Q3/2020. 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng với tình trạng thị trường khách sạn – nghỉ dưỡng – du lịch biển đang vào 

mùa đông sẽ có ý nguồn cầu, kết hợp với toàn thị trường nghỉ dưỡng vẫn chưa thể phục hồi lại ngay 

sau ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh thu thu được từ dự án này là không đáng kể mà sẽ bị lùi xuống 

cho kì mở bán vào cuối quý 1/2021. 

 Chúng tôi giả định nếu tiến độ xây dựng đã đặt ra của tập đoàn tuân theo đúng lịch trình ban lãnh đạo 

đã hứa hẹn hoặc chậm hơn tối đa 1 năm cho với nhiều dự án nghỉ dưỡng – thương mại – văn phòng, 

đồng thời không có dự án nào bị thu hồi thì điểm ghi nhận doanh thu BĐS có khả năng đột biến vào 
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năm 2023 trở đi như bảng dưới (đã loại bỏ các dự án bị thu hồi bởi quyết định của UBND các tỉnh và 

khó có khả năng được triển khai trở lại): 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Du lịch 

FLC Quảng Bình           

FLC Quảng Ngãi Đang bị dừng và có quyết định thu hồi dự án bởi UBND tỉnh 

FLC Sơn Dương           

FLC Đồ Sơn           

FLC Gia Lai           

FLC Ngọc Vừng           

FLC Cù Lao Xanh           

Nhà ở, văn phòng, thương mại 

KĐT FLC Lux City Quy Nhơn           

FLC Sea Tower Quy Nhơn           

KĐT FLC Tropical City HL           

FLC Diamond 72 Tower Đang bị dừng và có quyết định thu hồi dự án bởi UBND tỉnh 

KĐT FLC Legacy Kontum           

KĐT FLC La Vista Sadec           

KĐT FLC Premier Parc           

Chú thích:  

: Dự kiến chính thức hoàn thiện và bàn giao 

: Dự kiến bắt đầu mở bán  

(Nguồn: Tổng hợp từ websites chính thức của FLC; Nghị quyết ĐHĐCĐ và giả định của nhân viên phân tích) 

→ Doanh thu BĐS ghi nhận giảm mạnh vào năm 2020 (khoảng -40%), phục hồi chậm trong giai đoạn 2021 – 

2022 và tăng trở lại kể từ 2023. 

 Tổng lại, năm 2020, FLC sẽ đạt mức giảm doanh thu đáng kể so với 2019 (khoảng 19,8%). 

 Tăng trưởng 2021 hồi phục nhờ hưởng lợi từ nhu cầu về vật liệu xây dựng gia tăng đến từ cả khối tư 

nhân lẫn đầu tư công, đồng thời kì vọng doanh thu năm 2022 và 2023 sẽ có được mức tăng ổn định 

trong trường hợp tích cực là các chuyến bay quốc tế đã được phục hồi lại và khách du lịch dần quay trở 

lại Việt Nam. 

 Doanh thu kể từ sau năm 2023 trở đi giả định tăng trưởng ổn định ở mức g = 1%. 

 Áp lực từ các khoản phải thu và phải trả trong năm 2020 lớn, khiến cho doanh nghiệp buộc tăng cường 

hoạt động làm giảm các khoản mục này trong 2020 – 2021. 

 Hàng tồn kho vật liệu xây dựng được giải phóng trong năm 2021. 

 Năm 2023 ghi nhận nhiều khoản vay nợ của doanh nghiệp đáo hạn, gây áp lực lớn lên lợi nhuận sau 

thuế. 

 Các chứng khoán nắm giữ có giá trị tăng dần do kì vọng thanh khoản thị trường CK trở nên tốt hơn. 

 Trong các năm kể từ 2021, chúng tôi dự kiến doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng tỉ trọng nợ/tổng tài sản để duy 

trì hoạt động trong ngắn hạn. Theo giả định chúng tôi, tỉ lệ nợ/tổng tài sản mục tiêu là 40%. 

 Số lượng CP lưu hành giả định không đổi. Doanh nghiệp giả định tiếp tục không trả cổ tức. 
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Tóm tắt dự báo kết quả kinh doanh của FLC trong 5 năm tới: 

 Đơn vị 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 

Doanh số Tỷ đồng 15.928 12.778 16.228 19.055 22.781 

Lợi nhuận từ HĐKD Tỷ đồng 765 -1.572 351 850 717 

Biên lợi nhuận từ HĐKD % 4,80% -12,30% 2,16% 4,46% 3,15% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 696 -1.601 451 588 524 

EPS VND 433 -1.772 469 1.137 960 

ROE % 2,92% -15,94% 4,30% 5,31% 4,51% 

 

Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần của chủ sở hữu (Discounted FCFE) 

Với tỉ trọng nợ vay/tổng tài sản như giả định ở trên, chúng tôi xác định tỷ lệ chiết khấu là chi phí sử dụng vốn 

bình quân (WACC) như sau: 

Beta* 0,22 

Kì vọng lợi nhuận thị trường 13,14% 

Lãi suất phi rủi ro** 2,50% 

Chi phí vốn CSH*** 15,50% 

Chi phí vay nợ**** 10.33% 

 Tỉ lệ hiện tại Tỉ lệ mục tiêu 

Tổng vay nợ 6.162 36,12% 40% 

Tổng vốn CSH 10.898 63,88% 60% 

WACC 6,28% 

(*) Dựa trên 250 phiên giao dịch gần nhất 

( **) Dựa trên lãi suất TPCP 10 năm cho đợt phá hành số 175 

(***) Dựa trên mô hình CAPM 

(****) Dựa trên cấu trúc nợ của FLC và lãi suất trái phiếu doanh nghiệp 3 năm ngày 04/12/2020 

Chúng tôi sử dụng WACC để chiết khấu trong mô hình định giá bên dưới. 

(Đơn vị: tỷ VNĐ) 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 

Doanh số thuần 15.780,88 12.739,73 16.017,55 18.864,93 22.553,24 

    (% Tăng trưởng doanh thu thuần) 34,93% -19,27% 25,73% 17,78% 19,55% 

Giá vốn hàng bán -16.791,73 -14.694,78 -15.416,29 -17.149,94 -20.502,95 

Lãi gộp -1.010,85 -1.955,04 601,26 1.714,99 2.050,29 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 765,16 -1.572,25 350,67 849,59 717,36 

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 783,29 -1.609,24 512,95 754,31 671,79 

Lãi/(lỗ) trước những thay đổi vốn lưu động -2.802,44 -2.846,56 769,42 1.131,47 1.007,69 

Thay đổi vốn lưu động ròng -3.585,73 -1.237,32 256,47 377,16 335,90 

Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD 559,97 1.750,99 2.358,39 3.322,21 2.408,34 

(Chi phí đầu tư tài sản cố định & tài sản dài hạn) -3.217,95 -1.441,97 -1.369,87 -2.465,77 -3.205,50 

Vay nợ ròng/(Chi trả nợ ròng) 1.348,24 -443,66 266,19 505,77 657,50 

Dòng tiền thuần của CSH -1.309,74 -134,64 1.254,71 1.362,21 -139,65 
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Khi chiết khấu ở mức 6,28%/năm, chúng tôi xác định mức giá mục tiêu của phương pháp FCFE là khoảng 

3.000 đồng/CP, tại lượng CP lưu hành như hiện nay. 

Phương pháp so sánh P/B 

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá so sánh P/B để định giá cổ phiếu FLC. 

Giả sử P/B của FLC được xác định bằng bình quân P/B trailing của các DN cùng ngành có cùng điều kiện và 

quy mô kinh doanh đang niêm yết trên cả 3 sàn SGD HOSE, HNX và UPCOM. Sau đó, với dự báo doanh thu 

năm 2020, chúng tôi xác định mức BVPS dự báo năm 2020 sẽ đạt khoảng 14.145,99 VNĐ/1CP. 

Mã CK Tên Sàn P/B 

BII CTCP ĐT&PT Công nghiệp Bảo Thư HNX 0,41 

DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á HOSE 0,38 

VPH CTCP Vạn Phát Hưng HOSE 0,50 

PVR CTCP Đầu tư PVR Hà Nội UPCOM 0,16 

DXL Du lịch & XNK Lạng Sơn UPCOM 0,33 

Trung bình 0,36 

Dự báo BVPS 2020 14.145,99 

Giá CP theo phương pháp P/B (VNĐ) 5.049,06 

 

Theo đó, chúng tôi xác định mức giá mục tiêu của phương pháp so sánh P/B là khoảng 5.000 đồng/CP 

Kết luận 

Với mức trọng số tương đương của 3 phương pháp, giá trị của CP FLC tại thời điểm ngày 29/12 là: 

Phương pháp 
Giá / CP 

(đồng) 
Trọng số 

Giá theo trọng số 

(đồng) 

Chiếu khấu dòng tiền thuần của CSH 3.000 50% 1.500 

So sánh P/B 5.000 50% 2.500 

Giá cổ phiếu tổng hợp từ các phương pháp (đã làm tròn) 4.000 
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RỦI RO 

Rủi ro tăng vốn nhanh 

Hiệu ứng pha loãng giá trị cổ phiếu và sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư: Trong vòng 6 năm từ 2012 

– 2018, vốn phát hành của doanh nghiệp tăng từ 771,8 tỷ đồng lên 7,099 tỷ đồng, gấp 10 lần. FLC liên tục phát 

hành tăng vốn dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị pha loãng đáng kể, trong khi khả năng sinh lời của doanh nghiệp 

không đạt được hiệu quả tương ứng. Ngoài ra, doanh nghiệp đầu tư dàn trải, có nhiều công ty con trong đa 

dạng lĩnh vực nhưng không có lĩnh vực nào nổi bật dẫn tới kì vọng sinh lời và niềm tin của các nhà đầu tư vào 

cổ phiếu suy giảm nghiêm trọng. 

Rủi ro thị trường 

Nền kinh tế Việt Nam kể từ năm 2021 nếu không phục hồi tích cực như dự kiến cũng gây ảnh hưởng 

đến quá trình kích cầu du lịch nội địa và thu hút vốn đầu tư, liên quan đến 2 mảng doanh thu quan trọng 

của FLC là BĐS nghỉ dưỡng và hàng không. 

Rủi ro dịch bệnh trở lại gây ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế cũng là một rủi ro có thể xảy ra. Khi đó, không 

những nhu cầu du lịch bị đóng băng, các tuyến bay của Bamboo Airways cũng không thể cất cánh, tạo gánh 

nặng tài chính cho FLC. 

Rủi ro đến từ sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành đối với cả lĩnh vực vật liệu xây dựng lẫn 

hàng không. Đặc biệt với lĩnh vực hàng không, cạnh tranh không chỉ đến từ các hãng bay giá rẻ với chi phí vận 

hành tối giản như Vietjet hay Jetstar, mà còn đến từ các hình thức vận tài khác như tàu và xe khách, với mức 

giảm giá tốt mà ít ảnh hưởng đến biên lợi nhuận so với ngành hàng không. Ngoài ra, đá tự nhiên và gạch là 

hai loại sản phẩm phổ biến được nhiều đơn vị sản xuất cung cấp ra thị trường với chất lượng rất tốt, nên sức 

cạnh tranh trong ngành này cũng ngày một trở nên khốc liệt hơn. 

Rủi ro hoạt động 

Rủi ro về tiến độ hoàn thành dự án: Dù là một chủ đầu tư lớn song FLC vẫn có lịch sử bị chậm trễ trong việc 

hoàn thiện và bàn giao sản phẩm đúng hạn. Vì vậy, rủi ro doanh nghiệp hoàn thiện dự án chậm trễ gây ảnh 

hưởng đến dòng tiền là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Rủi ro về các khoản phải thu lớn, chiếm tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu. Trong trường hợp không 

thuận lợi, một số khoản phải thu trở thành nợ xấu, làm giảm tài sản của FLC. 

Rủi ro pháp lý 

Đa phần các dự án lớn của FLC nằm tại các tỉnh du lịch như Quảng Bình, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh 

và Bình Định đều trong giai đoạn chậm triển khai xây dựng so với thỏa thuận với tỉnh, cộng với việc bị đình trệ 

của dịch bệnh. Vì vậy có nguy cơ UBND các tỉnh kể trên thu hồi, chấm dứt hiệu lực đối với các dự án nghỉ 

dưỡng của doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt khi các tỉnh nói trên muốn nhanh chóng kích cầu du lịch, phát 

triển kinh tế trở lại. Việc Tập đoàn FLC quản lý diện tích đất tương đối lớn (đến cả nghìn ha) nhưng lại chậm 

triển khai có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển của toàn tỉnh, tạo động lực thu hồi các dự án nghỉ 

dưỡng để bàn giao cho chủ đầu tư khác. 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

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. 

 

 


