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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH THÀNH CÔNG
ĐĂNG KÝ MUA VÀO 100 TỶ ĐỒNG CỔ PHIẾU SCR
Ngày 2/12/2019, Công ty cổ phần Thương Mại Thành Thành Công đã đăng ký mua vào hơn 16 triệu cổ p h i ế u SCR tương ứng
4,7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của TTC Land với mục đích đầu tư dài hạn. Đây là lần đầu tiên Thương Mại Thành Thành Công
mua vào để sở hữu cổ phiếu SCR và dự kiến giao dịch từ ngày 5/12 tới 31/12 với tổng giá trị ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Sau Cổ
đông lớn là Tập đoàn Thành Thành Công đồng hành cùng TTC Land trong suốt 8 năm qua thì nay Thương Mại Thành Thành Công
muốn thực hiện đầu tư khi giá cổ phiếu SCR đang được đánh giá là ở mức rất hấp dẫn cũng như hoạt động kinh doanh duy trì khá
hiệu quả trong thời điểm thị trường trong giai đoạn trầm lắng.
Đối với cổ phiếu SCR, trong 3 năm gần nhất, P/E trượt 12 tháng của SCR dao động trong khoảng 6,1 đến 9,1 lần, thấp hơn nhiều so
với trung bình Ngành vào khoảng 9,3 đến 12,1 lần. Lũy kế 9 tháng đầu năm, EPS của SCR đạt 957 đồng/cổ phiếu, tăng 49% so kết
thúc năm 2018. Điều này phản ánh năng lực kinh doanh của Công ty đang tốt dần lên làm tăng trưởng hệ số EPS nhưng giá cổ phiếu
đang được thị trường định giá thấp khi chỉ số P/E và P/B đều thấp hơn trung bình Ngành. Thống kê từ đầu năm 2019, cổ phiếu SCR
giao dịch với thanh khoản ổn định trung bình 2,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh/phiên. Trong thời gian gần đây tính đến thời điểm
2/12/2019, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên SCR tăng đột biến lên tới gần 3,2 triệu cổ phiếu mỗi ngày, thậm chí có ngày đạt
khoảng 5 triệu cổ phiếu.
Đối với hoạt động kinh doanh, đến hết Quý 3 2019, Công ty đã đạt 95% kế hoạch Lợi nhuận và dự kiến năm 2019 Công ty sẽ hoàn
thành vượt kế hoạch về chỉ tiêu này. Quý 4 2019, TTC Land tiếp tục bán hàng Dự án Biệt thự trên không Panomax River Villa.
Doanh thu đến từ Dự án này dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng sẽ được ghi nhận trong 2 năm 2020 và 2021 theo lộ trình bàn giao sản phẩm
đến tay khách hàng. Dự kiến năm 2020, TTC Land đang đẩy mạnh triển khai đồng loạt 7 Dự án Bất động sản dân dụng tại các vị trí
đẹp tại trung tâm TP HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng và Lâm Đồng. Tại Đà Nẵng, Dự án Khu phức hợp cao cấp Charmington Tamashi
dự kiến triển khai đầu năm 2020 với diện tích sàn xây dựng là 124.000 m 2. Tại Lâm Đồng, TTC Land đang triển khai xây dựng dự
án Trung tâm thương mại TTC Plaza Đức Trọng với quy mô 4 tầng thương mại và 1 tầng hầm với diện tích sàn xây dựng khoảng
12.000 m2. Dự án dự kiến bàn giao mặt bằng thương mại cho khách thuê vào tháng 2/2020 với sự tham gia khai thác của các tên tuổi
lớn trong Ngành bán lẻ của Việt Nam và Hàn Quốc. Đây cũng là dự án Trung tâm thương mại đầu tiên và rạp chiếu phim đầu tiên
của Huyện Đức Trọng.
Trong chiến lược tăng tỷ lệ sở hữu của các Cổ đông tổ chức và Quỹ đầu tư chuyên nghiệp, sau khi Công ty Chứng khoán Bản Việt VCI đã chính thức trở thành Cổ đông lớn của TTC Land, nếu Thương mại Thành Thành Công hoàn tất giao dịch, dự kiến tổng sở
hữu của các Cổ đông lớn và các Bên liên quan sẽ chiếm 42,3% so với từ 36,4%. Mới đây, TTC Land cũng đã ký kết hợp tác chiến
lược cùng Lotte E&C – Hàn Quốc để đầu tư phát triển dự án, giá trị thương vụ ước tính khoảng 100 triệu USD.
Thương mại Thành Thành Công có bề dày kinh nghiệm gần 40 năm trong lĩnh vực thương mại truyền thống các sản phẩm Đường cát,
Mật rỉ và Cồn, với hệ thống phân phối rộng khắp lên đến hơn 1.000 khách hàng công nghiệp chế biến lẫn thương mại, trải dài từ Nam
ra Bắc. Thương mại Thành Thành Công hiện đang tiếp tục đầu tư phát triển thêm dịch vụ kho bãi - vận chuyển rộng khắp trên toàn
quốc, tập trung xây dựng các công trình vừa phục vụ hoạt động, vừa phát triển kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng
hóa và kinh doanh quốc tế.
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Các nhận định trong bảng đánh giá này được phân tích dựa trên những các thông tin chính xác mà TTC Land đang sở hữu và theo chúng tôi là hợp lý trong các điều kiện hiện tại và không có
thông tin nhạy cảm về giá được công bố trong bảng đánh giá. Báo cáo này không nên được xem là sự khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu SCR. TTC Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất
kỳ thiệt hại nào phát sinh do sử dụng nội dung trong báo cáo này để dung vào mục đích đầu tư.

