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ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 Kết thúc Quý 1/2020, LNST của LCG giảm 71% so với Quý 1/2019 và là mức lãi ròng thấp nhất 

trong 9 Quý gần đây: Cụ thể, doanh thu thuần đạt 413 tỷ đồng giảm 18,5% so với cùng kỳ do 

không có doanh thu từ hoạt động bất động sản, và LNST chỉ đạt 12,2 tỷ đồng, giảm 71% so với quý 

1/2019. Như vậy, kết thúc quý 1, LCG mới hoàn thành được 15% mục tiêu về doanh thu và 6% mục 

tiêu về LNST.  

 Sang năm 2020, LCG đề ra kế hoạch 2.668 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 210 tỷ đồng 

lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lần lượt tăng 5% và 10% so với thực năm 2019 và cổ tức dự 

kiến là 15%. Qua đó, mảng năng lượng tái tạo sẽ thay thế hoạt động xây lắp để đóng góp tỷ 

trọng lớn nhất vào cơ cấu doanh thu. Dự kiến doanh thu từ mảng năng lượng tái tạo sẽ chiếm tỷ 

trọng gần 72% (1.910 tỷ đồng), doanh thu từ hoạt động xây lắp của chiếm 12,6%, (đạt 336 tỷ đồng), 

doanh thu từ BĐS chiếm 5,2% (140 tỷ đồng), doanh thu từ công ty thành viên chiếm 10,6% (282 tỷ 

đồng). 

 Các dự án tiềm năng của LCG có thể ghi nhận doanh thu trong vài năm tới: Dự án Điền 

Phước (Nhơn Trạch) 95ha đang thực hiện, dự báo sẽ ghi nhận doanh thu từ năm 2024 (khoảng 

13.000 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 4.000 tỷ đồng) và một số dự án BĐS khác như: KĐT ven biển 

480ha tại Ngư Lộc (Thanh Hóa) doanh  thu ước đạt 30.000 tỷ đồng sau năm 2025. Ngoài ra, mảng 

năng lượng tái tạo có Dự án Solar Vạn Ninh  mà LCG là tổng thầu EPC với giá trị doanh thu trên 

1.500 tỷ đồng, thời gian thi công chỉ trong 6 tháng nên LCG gặp áp lực hoàn thành vì nếu chậm tiến 

độ sẽ phải đền bù rất lớn 

 Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của LCG âm trong 2 năm trở lại đây và lượng tiền mặt ít, 

trong khi nhu cầu về vốn lớn để triển khai các dự án: Hiện tại, nếu thực hiện 2 dự án Điền 

Phước và Vạn Ninh thì công ty sẽ gặp nhiều khó khăn và trong trường hợp dòng tiền thiếu hụt, LCG 

sẽ bắt buộc phải chuyển nhượng 2 dự án điện mặt trời. Về việc thực hiện tăng vốn, năm 2019, LCG 

tăng vốn thêm 300 tỷ nhưng không thành công  do thị giá cổ phiếu quá thấp (chỉ khoảng 4.000 đồng/

cp). Tuy nhiên, dù thiếu vốn đầu tư cho các dự án, nhưng theo BLĐ của LCG thì công ty sẽ không 

thực hiện tăng vốn trong năm nay mà sẽ xem xét thực hiện trong năm 2021. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 LCG dang trong xu hướng tăng kèm khối 

lượng và thanh khoản khá 

 Tuy nhiên, các chỉ báo đang vào vùng 

quá mua sâu, chỉ phù hợp với nắm giữ và 

canh chốt  lời 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (05/06/2020) P/E  P/B  

LCG Xây lắp –BĐS 102.901.362 7.920 5,49 0.56 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng:     6.700-7.100 

Vùng giá bán kỳ vọng:       8.500-9.000 

Ngưỡng cut-loss:               6.000 

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ:                    6 tháng 

Lợi nhuận dự kiến:                          30% 

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. 


