
TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: D2D (HSX) 

CÔNG TY  CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 Kết quả kinh doanh Quý 1/2020 tăng cao so với cùng kỳ: Theo đó doanh thu thuần 

đạt gần 81 tỷ đồng (tăng 33%) trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lãi gộp đạt 57,5 

tỷ đồng (tăng 45,6%). Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1/2020 D2D đã hoàn thành 

được 19,6% kế hoạch về doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận. 

 D2D dự tính các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 giảm mạnh: khi tổng doanh thu sẽ chỉ 

đạt 414 tỷ đồng (giảm 49%) lãi sau thuế 178,7 tỷ đồng (giảm 51,5%) so với thực hiện năm 

2019. Năm 2019, D2D gây ấn tượng khi ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 

lần lượt gấp 2,7 lần và 4 lần năm 2018 và vượt kế hoạch hơn 126% và và 338% về doanh 

thu và lợi nhuận.  Trong cơ cấu doanh thu năm 2019, doanh thu từ hoạt động BĐS chiếm 

84,19%, doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng KCN chiếm 8,03%, 

doanh thu hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi chiếm 6,11% tổng doanh thu. 

 Doanh thu từ hoạt động BĐS tiếp tục được hạch toán trong năm nay: Hiện D2D 
đang triển khai 2 dự án BĐS, bao gồm dự án khu dân cư Lộc An với quy mô 41,2 ha tại 
Long Thành và dự án khu dân cư phường Thống Nhất với diện tích 34,18 ha. Năm 2019, 
dự án Lộc An được D2D hạch toán doanh thu 587 tỷ đồng, trong khi dự án phường Thống 
Nhất được hạch toán 94,3 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2019, dự án khu dân cư Lộc An của 
D2D đang được khách hàng trả trước tiền lên tới 451 tỷ đồng và sẽ tiếp tục được hạch 
toán lợi nhuận trong năm nay. 

 D2D nắm giữ lượng tiền mặt lớn, chi trả mức cổ tức tiền ổn định qua các năm 
(~30%/năm): Đặc thù cho thuê BĐS Khu công nghiệp giúp D2D được nhận trước 
một khoản tiền mặt và hạch toán dần vào doanh thu mỗi năm.Tính đến cuối Quý 1/2020, 
D2D có lượng tiền và tương đương tiền gần 44,7 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn 1.316 tỷ đồng 
và không vay nợ, giúp D2D mỗi năm có thêm khoản tiền không nhỏ từ lãi suất ngân hàng 
(ghi nhận 102 tỷ đồng lãi tiền gửi trong năm 2019). Không những vậy, việc sở hữu số dư 
tiền lớn còn giúp công ty không cần huy động thêm vốn để triển khai các dự án mới. 

 D2D được hưởng lợi không nhiều từ dòng vốn FDI đang gia tăng vào Việt Nam: 
trong năm 2019, cơ cấu doanh thu từ hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng KCN chỉ 
chiếm 8,03% cơ cấu tổng doanh thu. Trong khi dự án KCN Nhơn Trạch 2, D2D đã cho 
thuê hết và KCN Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) chuẩn bị khai thác chỉ có diện tích 13ha. 

 Các dự án mới sắp triển khai  của D2D về phát triển hạ tầng, chỉnh tranh đô thị TP. 
Biên Hòa và nghiên cứu triển khai các dự án liên quan nhà ở phục vụ công nhân 
KCN, nhà ở xã hội: Dự án chỉnh trang KDC phường Thống Nhất và đường trung tâm 
Tp.Biên Hòa, dự án Cầu Thống Nhất và đường kết nối ra cầu An Hảo, dự án KDC Quản 
Thủ, Dự án Đường CMT8 nối dài và KDC Long Khánh đều đang ở giai đoạn sơ khởi. 

 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 D2D đang trong xu hướng tích lũy hồi phục, 

mức kháng cự hiện tại là 62-65 và mức hỗ trợ 

56-58. 

 Các chỉ báo MACD và MFI thể hiện tích cực 

trong ngắn hạn 

 Chỉ báo động lượng RSI đạt 65,3 điểm, đã 

tiệm cận vùng quá mua 

 Nhà đầu tư canh mua thăm dò quanh mức giá 

55-56 (đây là mức hỗ trợ Kijun và MA20). 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (26/05/2020) P/E  P/B  

D2D Xây dựng và BĐS 21.309.968 59.600 2,73 1,54 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng: 55.000-56.000 

 

Vùng giá bán kỳ vọng:    63.000-65.000 

 

Ngưỡng cut-loss:     53.000           

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ:           3 -6 tháng 

 

Lợi nhuận dự kiến:                18% 

 

ĐÁNH GIÁ: TRUNG LẬP 

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. 


