
TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: VGC (HSX) 

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP 

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 Quý 1/2020, VGC ghi nhận lãi 158 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ: Doanh thu thuần 

trong kỳ đạt 2.374 tỷ đồng tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019, giá vốn hàng bán tăng 
thêm 3,4% nên lợi nhuận gộp đạt 533,5 tỷ đồng tăng 9% so với quý 1/2019. 

 Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, VGC đặt kế hoạch thận trọng với mục tiêu 

doanh thu hợp nhất 9.400 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng   kỳ; lợi nhuận trước thuế 950 tỷ 
đồng, đi ngang cùng kỳ. Công ty dự kiến giữ nguyên mức cổ tức 11%. 

 Mảng vật liệu xây dựng tiếp tục khó khăn trong năm 2020: Kết quả năm 2019, lĩnh 

vực vật liệu chỉ đạt  442 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm và dự báo năm 2020 lĩnh vực này 
sẽ tiếp tục gặp khó khăn do (1) tác động của Covid 19 tới thị trường BĐS xây dựng; (2) 02 
nhóm  gạch ốp lát và gạch đất nung dự báo không còn doanh thu đột biến khi các nhà máy 
sản xuất của VGC đã hoạt động hết công suất, trong khi một số nhà máy đang trong giai 
đoạn đầu tư mở rộng và di dời. Mảng kính vệ sinh đang chịu cạnh tranh khốc liệt từ hàng 
nhập khẩu. 

 Mảng bất động sản KCN, điểm sáng trong năm 2020: Năm 2019, VGC thực hiện bồi 

thường GPMB 387ha; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 406ha; cho thuê được 166ha. Tổng diện 
tích đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng chưa cho thuê khoảng 236ha (trong đó sẵn sàng 
cho thuê là 123ha, đang đầu tư hạ tầng dở dang là 113ha). Trong thời gian tới VGC tiếp 
tục tham gia đấu thầu để phát triển thêm trên 11 KCN, tăng diện tích từ 3.000- 4.000ha. 
Qua đó, nâng tổng số các KCN do VGC vận hành khoảng trên 22 KCN đến năm 2025. 

 Đầu tư ra nước ngoài: Liên doanh SanVig giữa VGC và Tập đoàn Geicon (Cuba) đầu tư 

trong lĩnh vực sản xuất sứ vệ sinh và gạch ốp lát với 02 nhà máy, đã cho ra sản phẩm vào 
giữa Quý 3/2019. Đồng thời, VGC cũng triển khai đầu tư KCN ViMariel với quy mô 156ha 
nằm trong Đặc khu kinh tế Mariel của Cuba,  nghiên cứu triển khai các dự án bất động sản 
nghỉ dưỡng tại Cuba. 

 Kế hoạch thoái vốn nhà nước về 0% tại công ty mẹ: Kết thúc năm 2019, cơ cấu vốn 

chủ sở hữu nhà nước đã giảm xuống còn 38,58% (từ 53,97%). Dự kiến, năm 2020 sẽ tiếp 
tục thoái vốn nhà nước về 0% tại Công ty mẹ. 

 Chi phí tăng khi tiếp tục triển khai các dự án, xây mới và mở rộng các nhà máy: năm 

2020 VGC dự kiến tăng đầu tư mạnh tất các các lĩnh vực so với năm 2019: BĐS tăng 
37%; Lĩnh vực vật liệu tăng 249% với khoảng 122 tỷ đồng;Nghiên cứu đào tạo tăng 183% 
lên 85 tỷ đồng. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 Ngày 04/05/2020, VGC đã xuất hiện cây 

nến đỏ đặc với mức giảm tương ứng 4,62% 
với khối lượng ở mức thấp, dưới bình quân 
20 phiên. 

 Mức hỗ trợ gần nhất là 16,4 (MA20). Chỉ 

báo MFI có dấu hiệu đạt đỉnh cho thấy dấu 
hiệu bán ra. 

 Chỉ báo RSI quay đầu đi xuống và nằm trên 

đường trung bình 50 (52,5 điểm) và bắt đầu 
vào xu hướng giảm. 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (04/05/2020) P/E  P/B  

VGC BĐS và Vật liệu xây dựng 448.350.000 16.500 9,65 0,89 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng: 15.400-15.700 

 

Vùng giá bán kỳ vọng:   17.300-17.700 

 

Ngưỡng cut-loss:     14.650           

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ:           3 -6 tháng 

 

Lợi nhuận dự kiến:                13% 

 

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. 


