
 
 

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.  
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TTC LAND TIẾP TỤC THU VỀ 500 TỶ ĐỒNG TỪ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ   

Ngày 23/12/2019, TTC Land (Mã cổ phiếu SCR) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc chuyển nhượng 

20% cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ). Trong bối cảnh Bất động sản Khu Công 

nghiệp được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung năm qua, TTC IZ đã đem lại nguồn Doanh thu đáng kể cho 

Công ty, cũng như đảm bảo khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư trong danh mục. Việc hiện thực hóa lợi nhuận của khoản 

đầu tư này đã mang về cho Công ty 410 tỷ đồng Doanh thu và TTC Land vẫn tiếp tục nắm giữ 19,05% cổ phần còn lại của 

TTC IZ.  

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo đó dự kiến sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận đề ra là 340 tỷ đồng. Trong 

bối cảnh thị trường Bất động sản còn nhiều thử thách, TTC Land vẫn đang bám sát kế hoạch Lợi nhuận với EPS dự kiến sẽ 

đạt 957 đồng với mức tăng trưởng 52% so với số liệu kiểm toán 2018. Dự kiến năm 2020, Lợi nhuận trước thuế sẽ có sự 

tăng trưởng ổn định trong khoảng 15% đến 25% và Doanh thu sẽ tăng trưởng mạnh đến từ việc bàn giao các sản phẩm Dân 

dụng, dòng tiền ổn định thu được từ vận hành khai thác Bất động sản Thương mại - Khách sạn và tái cơ cấu danh mục đầu 

tư. Năm 2020, Dân dụng vẫn sẽ là loại hình sản phẩm chủ lực với 7 dự án dự kiến được giới thiệu ra thị trường sau khi hoàn 

thành đầy đủ các thủ tục pháp lý. Bên cạnh đó, TTC Land cũng sẽ triển khai nhiều hơn các dự án Bất động sản Thương mại 

- Khách sạn để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định hàng năm.  

Trước đó ngày 21/12, Công ty cũng chính thức mở bán đợt 1 Dự án Panomax River Villa - Dự án Căn hộ cao cấp thấp tầng 

ven sông, được thiết kế theo mô hình biệt thự trên cao với  hơn 200 khách hàng tham dự. Các sản phẩm thuộc lô J của Dự 

án nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía Khách hàng, cộng hưởng từ nhiều yếu tố khi nguồn cung trên thị trường khá khan 

hiếm, thiết kế dự án nổi bật, mật độ dân số thấp và các tiện ích đặc quyền cho những gia đình trung lưu. Doanh thu dự kiến 

cho đợt mở bán đầu tiên của Dự án khoảng 535 tỷ đồng. Tổng Doanh thu đến từ Dự án sẽ đạt hơn 1.500 tỷ đồng với 210 

sản phẩm dự kiến ghi nhận trong 2 năm 2020 và 2021 theo lộ trình bàn giao sản phẩm. Như vậy, mỗi sản phẩm sẽ có giá 

trung bình trên dưới 7 tỷ đồng, được xem là mức giá hợp lý cho những nhà đầu tư dài hạn và phân khúc khách hàng có nhu 

cầu định cư. Dự án được TTC Land kỳ vọng đáp ứng nhu cầu về không gian sống chuẩn mực với các tiêu chí về căn hộ 

thông minh 4.0.  

TTC Land hiện đang phát triển 12 Dự án với gần 6.441 sản phẩm, xấp xỉ 1 triệu m2 sàn xây dựng. Vị trí của các dự án được 

phân bổ đa dạng tại Khu Trung tâm (Quận 4, 5); Khu Nam (Quận 7, Bình Chánh, Nhà Bè); Khu Tây (Quận Phú Nhuận, Tân 

Bình, Tân Phú), Thành phố vệ tinh Đồng Nai và Thành phố Du lịch Đà Nẵng, Lâm Đồng.  
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