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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 dùng vào mục 
đích đầu tư. Báo cáo này là tài sản của TTC Land, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục 
đích gì nếu không có sự đồng ý của TTC Land.
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Ban Lãnh đạo  BLĐ
Báo cáo tài chính BCTC
Bất động sản  BĐS
Cổ đông CĐ
Công ty Cổ phần  CTCP
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt  BVSC
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồ Chí Minh HSC
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  SSI
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín  TTC Land
Doanh thu DT
Doanh thu thuần DTT
Đại hội đồng Cổ đông ĐHĐCĐ
Đơn vị tính ĐVT
Giá trị giao dịch GTGD
Giá trị sổ sách  BVPS
Hoạt động kinh doanh HĐKD
Hội đồng Quản trị HĐQT
Hệ số giá trên giá trị sổ sách P/B
Hệ số giá trên thu nhập P/E
Khối lượng giao dịch  KLGD
Khu công nghiệp  KCN
Lợi nhuận sau thuế  LNST
Lợi nhuận trước thuế  LNTT
Lợi nhuận trước thuế và Lãi vay  EBIT
Lợi nhuận trước thuế Lãi vay và Khấu hao EBITDA 
Nhà đầu tư NĐT
Phát triển bền vững PTBV
Quận  Q
Quan hệ nhà đầu tư  QHNĐT
Quản trị Công ty QTCT
Quản trị Doanh nghiệp  QTDN
Thành phố Hồ Chí Minh TP HCM
Thành viên TV
Thị trường chứng khoán  TTCK
Trung bình TB
Tổng tài sản  TTS
Trung tâm thương mại TTTM
Tỷ suất lợi nhuận ròng trên Vốn chủ sở hữu ROE
Vốn chủ sở hữu  VCSH
Vốn điều lệ  VĐL

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
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THÁNG 3

29/3: CÔNG BỐ THƯƠNG HIỆU TTC LAND

Kỷ niệm 14 năm thành lập (29/3/2004-29/3/2018), Công 
ty đã tổ chức Lễ công bố thương hiệu mới TTC Land với 
đội ngũ BLĐ mới, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết. 

Ngoài BĐS dân dụng, Thương mại-Văn phòng, TTC Land 
sẽ đặt chân vào BĐS Nghỉ dưỡng, KCN và Logistic với 
tổng quỹ đất hiện tại gần 1.900 ha trong đó 95% là Quỹ 
đất sẽ phát triển. Trên phương diện loại hình sản phẩm 
theo diện tích quỹ đất sẽ phát triển, cơ cấu quỹ đất KCN 
chiếm 52,1%, Dân dụng 27,3%, Logistic 11,0%, Nghỉ 
dưỡng 9,2%, còn lại là Thương mại-Văn phòng. Đối với 
cơ cấu Quỹ đất theo Tỉnh-Thành, Tây Ninh chiếm 57%, 
Phú Quốc 16%, Long An 14%, TP HCM 13% và những địa 
điểm khác.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

30/3: KẾT THÚC QUÝ 1 2018, TTC LAND ĐẠT 39% KẾ 
HOẠCH DT NĂM 2018

Trong Quý 1, TTC Land bàn giao 108 sản phẩm, tăng 
192% so với cùng kỳ năm 2017. DTT đạt 809 tỷ đồng, 
tăng 193% so với cùng kỳ chủ yếu do bàn giao các Dự án 
như Jamona City-Căn hộ trung cấp và Jamona Golden 
Silk-Biệt thự cao cấp (Q7).

TTC Land kiểm soát tốt các Chỉ tiêu về đòn bẩy khi Hệ số 
nợ/VCSH và Hệ số nợ/TTS chỉ vào khoảng 0,6 lần và 0,2 
lần, thấp hơn nhiều so với những doanh nghiệp cùng 
ngành BĐS.

THÁNG 4
24/4: ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 ĐÃ THÔNG QUA 
HÀNG LOẠT VẤN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu 
tăng VĐL với tỷ lệ 67%, mục đích chính là thực hiện M&A 
3 CTCP Toàn Hải Vân (Nghỉ dưỡng và Logistics), CTCP KCN 
Thành Thành Công (KCN) và CTCP Khai Thác và Quản Lý 
KCN Đặng Huỳnh (KCN). 

Tiếp tục đảm bảo quyền lợi của CĐ, CT cũng đã trình 
ĐHĐCĐ thông qua phương án trả cổ tức 7% bằng cổ 
phiếu trong năm 2018. 

TTC Land cũng chính thức thuộc danh sách những CT 
tiên phong áp dụng mô hình QTDN theo chuẩn mực 
quốc tế Thẻ điểm QTCT Khu vực Asean và các thông lệ 
tốt trên thị trường. Theo đó, thành lập Ủy ban Kiểm toán 
trực thuộc HĐQT và 20% số TV HĐQT là độc lập nhằm 
thực hiện chức năng giám sát và thực hiện kiểm soát đối 
với việc điều hành CT. Mô hình mới sẽ bảo vệ tốt nhất 
quyền lợi của CĐ, NĐT và hướng đến PTBV.
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THÁNG 5 
16/5: TTC LAND KÝ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI HSC

HSC sẽ hỗ trợ TTC Land chuyên nghiệp hóa trong 
công tác QHNĐT. Chuỗi Chương trình Hoạt động NĐT 
trong năm 2018 “Cùng TTC Land - Chia sẻ cơ hội đầu 
tư” sẽ giúp các Đối tác Đầu tư tiếp cận thông tin hoạt 
động, tình hình kinh doanh, thông số tài chính, chiến 
lược phát triển của TTC Land một cách toàn diện, kịp 
thời và minh bạch. 

25/5: TTC LAND THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH SSI 
CORPORATE ACCESS - REAL ESTATE TOUR 2018 DO 
SSI TỔ CHỨC

TTC Land đã hướng dẫn tham quan và giới thiệu tới 20 
CT Quản lý Quỹ tại Châu Á các Dự án trọng điểm bao 
gồm Jamona City-Phức hợp trung cao cấp, Jamona 
Height-Căn hộ trung cấp và Jamona Golden Silk-Biệt thự 
cao cấp.

THÁNG 6 

8/6: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH QHNĐT ĐẦU TIÊN 
“GẶP GỠ CỔ ĐÔNG VIP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG”

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động “Cùng TTC Land - 
Chia sẻ cơ hội đầu tư” với sự góp mặt của hơn 50 CĐ VIP 
của TTC Land và NĐT tiềm năng từ HSC. Trong không khí 
ấm cúng, các Đối tác đầu tư của TTC Land có cơ hội lắng 
nghe, chia sẻ và đối thoại trực tiếp với BLĐ cấp cao của 
CT về những điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh, 
các tiềm năng và cơ hội trong tương lai, cũng như sự 
chuyển mình của TTC Land trong giai đoạn “nóng sốt” 
của thị trường BĐS.

24/6: MỞ BÁN THÀNH CÔNG DỰ ÁN CHARMINGTON 
IRIS, Q.4, TP.HCM

Dự án Căn hộ cao cấp tọa lạc tại Khu trung tâm TP.HCM 
đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu BĐS 
trong ngày đầu tiên mở bán. Hơn 350 căn hộ thuộc 
Giai đoạn 1 của Dự án đã được thị trường hấp thụ hoàn 
toàn. Giai đoạn 2 sẽ được mở bán vào ngày 12/8/2018. 
Sự thành công của Charmington Iris tiếp tục khẳng định 
năng lực của TTC Land và định vị thương hiệu cao cấp 
Charmington trong lòng khách hàng.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
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25/6: VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG VIETNAM 
PROPERTY AWARDS 2018 - PROPERTYGURU 
SINGAPORE

• Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất - Dự án Jamona 
Golden Silk (Biệt thự cao cấp) 

• Chứng nhận đặc biệt về Trách nhiệm xã hội  
Doanh nghiệp

• Chứng nhận đặc biệt về Chăm sóc Khách hàng

30/6: DOANH THU 6 THÁNG ĐẠT 1.841 TỶ ĐỒNG, 
TĂNG MẠNH 235% VÀ ĐẠT XUẤT SẮC 89%  
KẾ HOẠCH NĂM

6 tháng đầu năm 2018, TTC Land đã bàn giao 791 sản 
phẩm, từ các Dự án Jamona Home Resort-Biệt thự cao 
cấp (Q Thủ Đức), Charmington La Point-Căn hộ cao cấp 
(Q10), Jamona City-Phức hợp trung cao cấp và Jamona 
Golden Silk-Biệt thự cao cấp (Q7). Số sản phẩm bàn 
giao trong kỳ tăng 417% so với chỉ 153 sản phẩm cùng 
kỳ. Mặc dù thị trường BĐS có dấu hiệu chững lại trong 
Quý 2, TTC Land vẫn ghi nhận sự tăng trưởng tích cực 
trong hoạt động kinh doanh so với cùng kỳ 2017 và Quý 
1, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ sau khi thay đổi 
thương hiệu từ Sacomreal sang TTC Land.

THÁNG 7
18/7: LỄ CẤT NÓC TÒA THÁP A VÀ B DỰ ÁN JAMONA 
HEIGHTS, Q.7

Dự án Căn hộ trung cấp tọa lại Khu Nam TP.HCM được 
xây dựng trên khu đất có diện tích gần 6.000 m2, tổng 
diện tích sàn gần 42.000 m2 với 286 căn hộ. Tổng vốn đầu 
tư của Dự án lên đến 1.235 tỷ đồng. Tiến độ thi công Dự 
án vẫn đang diễn ra với cường độ cao, đảm bảo kế hoạch 
bàn giao cho khách hàng trong năm 2019 như cam kết.

24/7: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “GẶP GỠ CHUYÊN 
GIA PHÂN TÍCH - THAM QUAN DỰ ÁN”

Đây là chương trình thứ 2 thuộc chuỗi hoạt động NĐT 
“Cùng TTC Land - Chia sẻ cơ hội đầu tư”, đón nhận sự 
quan tâm của gần 30 Chuyên gia Phân tích đến từ hơn 
15 Công ty Chứng khoán và Quỹ đầu tư. Công ty cũng 
đã giới thiệu đến các khách mời tiềm năng quỹ đất và 
chiến lược PTBV của TTC Land trong thời gian tới thông 
qua bài thuyết trình chi tiết về Công ty cũng như phần 
thảo luận cởi mở giữa BLĐ cấp cao với từng khách mời. 
Ngoài ra, các khách mời cũng đã tham quan các Dự án 
Charmington Iris-Căn hộ cao cấp (Q4), Jamona Heights-
Căn hộ trung cấp và Jamona Golden Silk-Biệt thự cao 
cấp (Q.7).

SỰ KIỆN NỔI BẬT
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Với kết quả kinh doanh khởi sắc của 6 tháng đầu năm 2018, Ban Lãnh đạo TTC Land hoàn toàn có niềm tin LNST cả năm 
2018 sẽ vượt kế hoạch và dự kiến đạt trên 270 tỷ đồng, tương đương LNTT 350 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch thông qua 
tại ĐHĐCĐ.

TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH

Đvt: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU 2015 2016 2017 6T/2017 6T/2018 TĂNG/ 
(GIẢM)

Doanh thu thuần 159 775 1.825 550 1.841 235%

Lợi nhuận gộp 18 288 549 177 451 155%

Lợi nhuận thuần từ HĐKD (99) 205 276 73 234 221%

Lợi nhuận trước thuế 196 224 275 75 228 204%

Lợi nhuận sau thuế 198 180 219 57 195 242%

EBIT 232 262 403 126 303 140%

EBITDA 251 269 413 131 309 136%

THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
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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 dùng vào mục 
đích đầu tư. Báo cáo này là tài sản của TTC Land, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục 
đích gì nếu không có sự đồng ý của TTC Land.
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TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đvt: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU 2015 2016 2017 Q2/2018 TĂNG/ 
(GIẢM)

TỔNG TÀI SẢN 5.007 7.498 9.554 10.156 6,3%

1. Tài sản ngắn hạn 3.962 6.316 7.848 7.789 (0,7)%

   - Tiền và các khoản tương đương tiền 147 451 104 465 345,1%

   - Đầu tư tài chính ngắn hạn 53 80 157 154 (1,9)%

   - Các khoản phải thu ngắn hạn 1.004 2.155 3.503 3.241 (7,5)%

   - Hàng tồn kho 2.735 3.606 4.036 3.895 (3,5)%

   - Tài sản ngắn hạn khác 23 24 48 34 (29,2)%

2. Tài sản dài hạn 1.045 1.182 1.706 2.367 38,7%

   - Các khoản phải thu dài hạn 231 255 357 394 10,4%

   - Tài sản cố định 7 128 132 220 66,7%

   - Bất động sản đầu tư 114 95 135 141 4,4%

   - Tài sản dở dang dài hạn - 9 15 17 13,3%

   - Đầu tư tài chính dài hạn 611 656 888 890 0,2%

   - Tài sản dài hạn khác 82 39 179 705 293,8%

TỔNG NGUỒN VỐN 5.007 7.498 9.554 10.156 6,3%

1. Nợ phải trả 1.964 4.236 6.070 5.728 (5,6)%

   - Nợ ngắn hạn 1.525 3.533 5.457 4.752 (12,9)%

     Nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn 121 634 1.386 1.213 (12,5)%

   - Nợ dài hạn 439 703 613 976 59,2%

     Nợ vay và thuê tài chính dài hạn 436 645 535 905 69,2%

2. Vốn chủ sở hữu 3.043 3.262 3.484 4.428 27,1%

 

THÔNG TIN TÀI CHÍNH 



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 dùng vào mục 
đích đầu tư. Báo cáo này là tài sản của TTC Land, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục 
đích gì nếu không có sự đồng ý của TTC Land.
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CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CHỈ TIÊU CHÍNH  ĐVT 2015 2016 2017 Q2/2018

Chỉ số về Khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán hiện hành  Lần 2,60 1,79 1,44 1,64

Hệ số thanh toán nhanh   Lần 0,80 0,77 0,70 0,82

Chỉ số về Cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ vay/TTS  Lần 0,11 0,17 0,20 0,20

Hệ số Nợ vay/VCSH  Lần 0,18 0,39 0,55 0,48

Chỉ số về Khả năng sinh lời

Biên lợi nhuận gộp % 11,3% 37,2% 30,1% 24,5%

ROE % 6,5% 5,5% 6,3% 8,8%
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 

Đvt: LầnĐvt: Tỷ đồng



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 dùng vào mục 
đích đầu tư. Báo cáo này là tài sản của TTC Land, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục 
đích gì nếu không có sự đồng ý của TTC Land.
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Nguồn: BCTC hợp nhất TTC Land Q2/2018

PHÂN TÍCH NGẮN 

• Dù hoạt động kinh doanh được mở rộng với 1.010 sản phẩm giao dịch thành công, tăng 231% so với cùng kỳ;  
TTC Land vẫn kiểm soát tốt chi phí khi Tỷ trọng Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp trên DTT chỉ chiếm 10%, 
giảm 24% so với cùng kỳ 2017.

• Lũy kế 6 tháng, LNST đạt 195 tỷ đồng, tăng mạnh 244% so với cùng kỳ năm 2017 và TTC Land đã hoàn thành 78% 
kế hoạch 2018 chỉ trong 6 tháng. 

• Biên lợi nhuận ròng 6 tháng tuy không thay đổi so với cùng kỳ năm 2017, đạt 11% nhưng đã cải thiện mạnh mẽ so 
với Quý 1 chỉ đạt hơn 1%. 

• Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 465 tỷ đồng, tăng 345% so với cuối kỳ năm 2017, nhờ hoạt động kinh 
doanh thuận lợi và nguồn tiền bổ sung từ đợt tăng vốn 30% trong tháng 6/2018.

• TTC Land đảm bảo tốt các Chỉ số thanh toán ở mức an toàn khi Hệ số thanh toán hiện hành đạt 1,6 lần và Hệ số 
thanh toán nhanh đạt 0,8 lần, tiếp tục tăng so với cuối năm 2017 là 1,4 lần và 0,7 lần.

• TTC Land có khoảng 2.071 tỷ đồng Người mua trả tiền trước ngắn hạn, chiếm khoảng 20% Tổng nguồn vốn. Đây là 
các khoản tiền trả trước của khách hàng cho các sản phẩm BĐS của Công ty, hỗ trợ đáng kể trong việc phát triển 
các dự án hiện tại, giảm gánh nặng về chi phí lãi vay.

• Cơ cấu Nợ vay được kiểm soát tốt khi Hệ số Nợ vay/TTS đạt 0,21 lần, tương đương với cùng kỳ và Hệ số Nợ vay/
VCSH đạt 0,48 lần, giảm 13% so với cùng kỳ và thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành BĐS vào khoảng 0,3-
0,4 lần và 1,3-1,4 lần.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
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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 dùng vào mục 
đích đầu tư. Báo cáo này là tài sản của TTC Land, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục 
đích gì nếu không có sự đồng ý của TTC Land.
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DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 5 THÁNG CUỐI NĂM 2018

QUÝ 4/2018:
• Mở bán Dự án Đà Nẵng Complex-TTTM và phức 

hợp cao cấp, Miền Trung, Việt Nam 
• Công bố BCTC Quý 3/2018
• Công bố Diễn giải BCTC Quý 3/2018 
• Thực hiện chương trình “Gặp gỡ các Chuyên gia 

Môi giới và Nhà đầu tư tiềm năng” thuộc chuỗi hoạt 
động NĐT “Cùng TTC Land - Chia sẻ cơ hội đầu tư”

• Chính thức hoạt động Dự án TTC Plaza Bình Thạnh-
TTTM, Q.Bình Thạnh, Khu Đông, TP.HCM

• Tiếp tục bàn giao các Dự án theo tiến độ
• Jamona City-Phức hợp trung cao cấp, Q.7, 

Khu Nam, TP.HCM 
• Jamona Golden Silk-Biệt thự cao cấp, Q.7, 

Khu Nam, TP HCM
• Jamona Home Resort-Biệt thự cao cấp, Q.9, 

Khu Đông, TP.HCM
• Charmington La Pointe-Căn hộ cao cấp, 

Q.10, Khu Trung tâm, TP.HCM
• Carillon 5-Căn hộ trung cấp, Q.Tân Phú, Khu 

Tây, TP.HCM
• Phát hành cổ phiếu tăng VĐL 67%, thực hiện M&A 

các Dự án tại Phú Quốc, Tây Ninh, Long An
• Trả cổ tức bằng cổ phiếu tối thiểu 7%

QUÝ 3/2018:
• Cất nóc Dự án TTC Plaza Bình Thạnh-TTTM, Q.Bình 

Thạnh, Khu Đông, TP.HCM 
• Mở bán 350 sản phẩm Giai đoạn 2 Dự án Charming-

ton Iris-Căn hộ cao cấp, Q4, Khu Trung tâm, TP.HCM 
• Công bố Bản tin NĐT 7 tháng đầu năm 2018, minh 

bạch thông tin đến các Đối tác đầu tư của TTC Land
• Công bố BCTC Bán niên soát xét 6 tháng đầu năm 

2018
• Mở bán phân khu Sky Villa, Dự án Jamona City-

Phức hợp trung cao cấp, Q.7, Khu Nam, TP.HCM
• Tiếp tục bàn giao các Dự án theo tiến độ

• Jamona City-Phức hợp trung cao cấp, Q.7,  
Khu Nam, TP.HCM 

• Jamona Golden Silk-Biệt thự cao cấp, Q.7,  
Khu Nam, TP.HCM

• Jamona Home Resort-Biệt thự cao cấp, Q.9,  
Khu Đông, TP.HCM

• Charmington La Pointe-Căn hộ cao cấp, 
Q.10,  
Khu Trung tâm, TP HCM

• Bắt đầu bàn giao Dự án Carillon 5-Căn hộ trung 
cấp, Q.Tân Phú, Khu Tây, TP.HCM



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 dùng vào mục 
đích đầu tư. Báo cáo này là tài sản của TTC Land, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục 
đích gì nếu không có sự đồng ý của TTC Land.

12

BAÛN TIN NHAØ ÑAÀU TÖ www.ttcland.vn

7 T  2 0 1 8

Thị giá cổ phiếu ngày 31/7/2018 (Đồng/Cổ phần)  9.380

KLGD TB 10 ngày (Cổ phần/phiên) 1.958.703

GTGD TB 10 ngày (Tỷ đồng/phiên) 18

Số lượng cổ phiếu đang niêm yết 317.033.794

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 317.032.605

Số lượng cổ phiếu quỹ 1.189

BVPS (Đồng/Cổ phần) 13.967

P/B 0,67

P/E 8,52

Nguồn: VSD và TTC Land tổng hợp tại ngày 31/7/2018

65,34% 

31,29% 

1,42% 1,95%  

Cá nhân trong nước  

Tổ chức trong nước  

Cá nhân nước ngoài  

Tổ chức nước ngoài  

22,04% 

10,11% 

7,19% 

60,66% 

TTC Group

Đặng Hồng Anh

Betrimex

Cổ đông sở hữu dưới 5%

THÔNG TIN CỔ PHIẾU



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 dùng vào mục 
đích đầu tư. Báo cáo này là tài sản của TTC Land, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục 
đích gì nếu không có sự đồng ý của TTC Land.
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ĐÁNH GIÁ VỀ CỔ PHIẾU SCR

• TTCK đang định giá cổ phiếu SCR thấp hơn Giá trị thực với chỉ số P/B chỉ là 0,67 và P/E là 8,52. 
• Cổ phiếu SCR đang rẻ hơn nhiều so với cổ phiếu của các Doanh nghiệp BĐS khác trên thị trường mặc dù tiềm 

năng quỹ đất và năng lực phát triển là tương đương.
• Với những tiềm năng về cơ cấu quỹ đất cũng như các loại hình sản phẩm đang triển khai đa dạng, cổ phiếu SCR sẽ 

có nhiều cơ hội tăng giá trong trung và dài hạn.
• Sở hữu của các NĐT nước ngoài tại TTC Land còn thấp, chỉ chiếm 3,37% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành, sẽ 

là cơ sở cho TTC Land mở rộng cánh cửa chào đón các NĐT chiến lược nước ngoài đồng hành cùng phát triển.
• Thông qua chuỗi hoạt động QHNĐT năm 2018, TTC Land đang nỗ lực cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, minh 

bạch ra thị trường cho các Đối tác đầu tư, hỗ trợ TTCK đánh giá đúng về giá trị cổ phiếu SCR.

NHẬN XÉT TIÊU BIỂU TỪ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
• BVSC:

 “…Về kế hoạch bán hàng, CT đặt mục tiêu bán khoảng 3.000 sản phẩm, tăng mạnh so với 425 sản phẩm năm 2017.  
Nhìn chung, năm 2018 là một năm tương đối tích cực đối với TTC Land về hoạt động bán hàng…”

 “…Điểm tích cực mà chúng tôi nhận thấy từ TTC Land chủ yếu từ hoạt động kinh doanh BĐS dân dụng, cụ thể, nhiều dự án 
được mở bán hơn trong 2018-2019; dòng tiền từ kinh doanh cải thiện…”

• SHS:

 “… Về mặt định giá, vùng giá 8-9 là vùng giá tăng trưởng dài hạn của SCR, là vùng giá khá hấp dẫn để xem xét đầu tư…”

 “… SCR hiện tại phù hợp với đầu tư ngắn hạn với kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ phục hồi trở lại vùng giá 10-11 trong 5 tháng cuối 
năm 2018…”

THÔNG TIN CỔ PHIẾU



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 dùng vào 
mục đích đầu tư. Báo cáo này là tài sản của TTC Land, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích gì nếu không có sự đồng ý của TTC Land.
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STT Tên Dự án Vị trí Khu vực Loại hình Diện tích 
(m2)

Diện tích sàn  
xây dựng (m2)

Số lượng 
sản phẩm

Tỷ lệ  
hấp thụ Bàn giao Ghi chú

CÁC DỰ ÁN ĐÃ & ĐANG BÀN GIAO

1 Charmington La Pointe Q.10 Khu Trung tâm Căn hộ Cao cấp 5.012 44.380 508 100% 2018 NA

2 Jamona Home Resort Q.Thủ Đức Khu Đông Biệt thự Cao cấp 50.381 100.904 238 98% 2017 NA

3 Belleza Apartment

Q.7
Khu Nam

Căn hộ Cao cấp 27.044 191.428 994 100% 2016 NA

4 Jamona City - Cao tầng Căn hộ Trung cấp 15.318 114.770 1.290 100% 2017 - 2018 NA

5 Jamona City - Thấp tầng Biệt thự Cao cấp 21.078 15.188 201 100% 2015 NA

6 Jamona Golden Silk Biệt thự Cao cấp 29.623 95.465 226 98% 2017 - 2018 NA

7 Phú Lợi 1 Q.8 Căn hộ Trung cấp 7.670 37.954 330 100% 2011 NA

8 Carillon 1

Q.Tân Bình

Khu Tây

Căn hộ Trung cấp 7.834 55.475 440 100% 2014 NA

9 Carillon 3 Căn hộ Trung cấp 1.283 11.194 97 100% 2017 NA

10 TTC Plaza Âu Cơ TTTM 7.800 6.000 NA 100% 2017 NA

11 Celadon City - Khu Ruby
Q.Tân Phú

Căn hộ Cao cấp 50.000 175.000 1.488 100% 2015 NA

12 Hòa Bình Căn hộ Trung cấp 1.078 6.926 45 100% 2009 NA

TỔNG 224.121 854.684 5.857 99% 2009-2018 NA

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN



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 dùng vào 
mục đích đầu tư. Báo cáo này là tài sản của TTC Land, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích gì nếu không có sự đồng ý của TTC Land.
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STT Tên Dự án Vị trí Khu vực Loại hình Diện tích
(m2)

Diện tích sàn 
xây dựng (m2)

Số lượng 
sản phẩm

Tỷ lệ  
hấp thụ Bàn giao Ghi chú

CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

1 Charmington Iris Q.4 Khu Trung 
tâm Căn hộ Cao cấp 16.645 155.885 1.452 25% 2020 Giai đoạn 2 dự kiến mở 

bán 350 căn ngày 12/8

2 TTC Plaza Bình Thạnh Q.Bình Thạnh Khu Đông TTTM 5.570 18.839 NA NA 2018 Dự kiến đi vào hoạt 
động Tháng 12/2018

3 Charmington Plaza Q.5
Khu Nam

Phức hợp Cao cấp 5.077 69.427 419 NA 2021 Dự kiến khởi công 2019

4 Jamona Heights Q.7 Căn hộ Trung cấp 5.767 41.877 371 61% 2019 Đã cất nóc 2 Tòa tháp

5 Carillon 5

Q.Tân Phú
Khu Tây

Căn hộ Trung cấp 3.029 25.782 231 91% 2018 NA

6 Carillon 6 Căn hộ Trung cấp 5.319 44.107 346 NA 2021 Đang hoàn thiện thủ 
tục pháp lý

7 Carillon 7 Căn hộ Trung cấp 8.638 70.212 639 90% 2020 Đang xây đến sàn tầng 5

8 Jamona Cầu Tre Căn hộ Cao cấp 70.733 185.568 1.028 NA 2022 Đang hoàn thiện thủ 
tục pháp lý

9 Charmington  
Tân Sơn Nhất Q.Phú Nhuận Phức hợp Cao cấp 14.518 115.186 825 NA 2020 Dự kiến mở bán Tháng 

1/2019

10 Đà Nẵng Complex Đà Nẵng Đà Nẵng Phức hợp Cao cấp 14.615 115.974 552 NA 2021 Dự kiến mở bán Tháng 
10/2018

11 Jamona Tân Vạn Đồng Nai Đồng Nai Biệt thự Cao cấp 480.465 480.465 371 NA 2020 Dự kiến mở bán 2019

12 TTC Plaza Đức Trọng Lâm Đồng Lâm Đồng TTTM 3.196 11.915 NA NA 2019 Đang hoàn thiện 
phương án thiết kế

TỔNG 633.572 1.335.237 6.234

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN

Nguồn: TTC Land, 31/7/2018
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