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Hoạt động kinh doanh

L14

CÔNG TY CP LICOGI 14

BĐS

 MUA
Giá hiện hành

87,200

Các dự án mới liên tục là điểm tựa cho sự phát triển Licogi 14
Công ty cổ phần LICOGI 14 là một trong những đơn vị thành viên của Tổng công
ty LICOGI thuộc Bộ Xây Dựng. Qua 35 năm hình thành và phát triển, LICOGI 14
niêm yết lần đầu lên sàn HNX vào năm 2011 với quy mô vốn 28.8 tỷ. Trong các
năm 2015 và 2016 công ty tiếp nâng vốn điều lệ lên 34.4 tỷ và 50 tỷ đồng. Hiện
tại kết thúc năm tài chính 2017, L14 có vốn điều lệ 75 tỷ và chuẩn bị phát hành
1:1 trong năm nay để tăng vốn. Dù đã nhiều lần tăng vốn thông qua chi trả cổ
tức và phát hành thêm nhưng so với nhiều công ty cùng ngành xây lắp – bất
động sản khác thì L14 vẫn là công ty ở mức trung bình với số cổ phiếu lưu hành
chỉ 7.5 triệu cổ phiếu.


THÔNG TIN CỔ PHIẾU
Mã chứng khoán
SLCP đang lưu hành (triệu)
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng)
Giá thấp|cao 52 tuần
KLGD trung bình 3 tháng
Hệ số Beta
Sở hữu nước ngoài (%)

L14
7.499
623
31.2–97.8
24,500
-0.09
0

CỔ ĐÔNG LỚN
Tổng cty Licogi
Nguyễn Thúy Ngư

26.4%
5.8%

Hoạt động kinh doanh chính:

Hai mảng hoạt động chính của công ty là bất động sản và xây lắp với tỷ trọng
doanh thu chiếm khoảng 83%. Ngoài ra công ty có kinh doanh xăng dầu nhưng
đây là mảng kinh doanh phụ trợ đóng góp thêm một phần vào lợi nhuận chính.
Ở hoạt động xây lắp chiếm tỷ trọng doanh thu khoảng 40% chủ yếu là tham gia
các công trình thủy điện như Hòa Bình, Thác Mơ, Bắc Hà … Các dự án xây dựng
dân dụng và công nghiệp như san nền KCN Phú Mỹ, đóng cọc nhà ga sân bay
quốc tế Nội Bài …
Ở mảng BĐS, trước đây vào 2011, công ty đã được giao dự án khu đô thị Minh
Phương tại Việt Trì với quy mô 58 ha với tổng mức đầu tư 505 tỷ đồng. Sau
thành công dự án này, công ty tiếp tục được giao mở rộng dự án Nam Minh
Phương với quy mô 54.4 ha với tổng mức đầu tư lên đến 3,000 tỷ.

Cơ cấu doanh thu Licogi 14 qua các năm (tỷ VNĐ)
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Kết quả kinh doanh 2017

Trong năm 2017 hoạt động kinh doanh của Licogi 14 đã có những bước chuyển mình đáng
chú ý với lợi nhuận ròng lần đầu đạt gần 63 tỷ đồng tăng hơn gấp đôi so với năm 2016. Đóng
góp lớn nhất đến từ hoạt động bất động sản mà trọng điểm là dự án khu đô thị Minh Phương
mang lại nguồn thu chính cho L14 trong các năm qua.
MUA

1. Vài nét về dự án khu đô thị Minh Phương:

GIÁ MỤC TIÊU: 120,000Đ

Tổng diện tích dự án khu đô thị Minh Phương
Tổng giá trị quyết toán xây dựng toàn dự án
Tổng diện tích đất đã bán theo hợp đồng góp vốn
Tổng giá trị đã bán theo hợp đồng góp vốn
Tổng số đất còn lại đã trừ hạ tầng
- Đất nền liền kề phân lô và biệt thự
- Đất xây trung tâm TM cao tầng, đất TMDV, chung cư

58.54 ha
469.2 tỷ đồng
159,583 m2
558.1 tỷ đồng
113,959 m2
77,839 m2
36,119 m2

Lũy kế từ 2014 đến hết 2017, L14 đã hạch toán gần 500 tỷ doanh thu Minh Phương. Trong
năm 2017, L14 bán tiếp phần diện tích đất (11,3ha) của dự án Minh Phương bao gồm 7,78 ha
đất ở và 3,6 ha đất thương mại, cao tầng và dịch vụ. Với giá bán từ 7,3 - 9,9 triệu đồng/m2.
Kết thúc 2017 đã bán được trên 140 lô đất thu được trên 100 tỷ đồng. Phần còn lại dự kiến
bán trong 2018 và 2019.
Trong mấy năm vừa qua, đất ở Việt Trì nói chung và Minh Phương nói riêng đã tăng gấp 3
đến 4 lần tùy vị trí, với tổng số đất chưa bán còn hơn 10 ha với giá vốn rất rẻ (thấp hơn
2,000,000 đồng/m2), lợi nhuận thu được từ bán nốt dự án Minh Phương vẫn còn nhiều, đảm
bảo duy trì dòng tiền L14 những năm sau. Nguồn thu từ bán dự án Minh Phương trong các
năm sắp tới nằm trong khoảng 600-700 tỷ. Lợi nhuận này nếu thuận lợi có thể đảm bảo duy
trì một mức EPS cao 8,000 đồng/1 cổ phiếu liên tục trong 3 năm (tính trên vốn mới là 150 tỉ,
sau khi phát hành tăng vốn 1:1 vào thời gian tới).
Song song với bán dự án Minh Phương, công ty cũng đang tập trung vào dự án Nam Minh

NGÀNH: BĐS

Phương và đây là dự án hi vọng sẽ mang lại lợi nhuận đột phá cho L14 trong những năm tiếp
theo.
2. Khu đô thị Nam Minh Phương
Vài nét về dự án:
Tổng diện tích dự án khu đô thị Nam Minh Phương
Tổng mức đầu tư
Lợi nhuận dự kiến
Đất giao thông
Diện tích biệt thự + liền kề
- Biệt thự
- Liền kề
Đất cây xanh mặt nước
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54.34 ha
3000 tỷ đồng
1500 – 2000 tỷ đồng
20,55 ha
17 ha
352 căn
786 căn
8.6 ha

- Hồ cảnh quan
- Công viên, cây xanh, khu vui chơi,…

5.8 ha
3.2 ha

Dự án Nam Minh Phương đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo quyết định số
59/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND Tỉnh Phú Thọ. Được mệnh danh là “Venice trong
lòng Việt Trì”, dự án có quy mô 54,34 ha với tổng mức đầu tư dự kiến trên 3.000 tỷ trong đó
tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật dự án trên 700 tỷ,
còn lại xây thô các nhà ở biệt thự, liền kề, chung cư, trung tâm thương mại, dịch vụ…
MUA

Dự án có trên 22 ha đất sạch gồm đất ở và kinh doanh dịch vụ, trong đó có trên 17ha đất ở
biệt thự và liền kề mà phần lớn là mặt hồ và mặt đường lớn. Sau khi hoàn thành có thể tạo ra
lợi nhuận gấp nhiều lần so với dự án Minh Phương đã thực hiện trước đó.
Công tác đền bù GPMB, thi công hạ tầng bắt đầu từ Q2.2018, có thể đến đầu 2019 bắt đầu

NGÀNH: BĐS

GIÁ MỤC TIÊU: 120,000Đ

mở bán góp vốn và có doanh thu từ dự án.

3. Các khu đô thị sau 2020
Dự án Khu đô thị Bình Minh, Lào Cai 73,43 ha đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, tuy nhiên
do tiềm lực tài chính hạn chế, dự kiến L14 sẽ triển khai dự án vào giai đoạn sau 2020.


Về hoạt động tăng vốn:

Ngày 2/3 tới đây Licogi 14 sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 7,5 triệu cổ phiếu chào
bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Tỷ lệ phát hành 1:1. Giá phát hành
12.000 đồng/cổ phiếu trong khi hiện trên thị trường giá cổ phiếu L14 đang giao dịch quanh
mức 87.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng số tiền thu về dự kiến khoảng 90 tỷ đồng sẽ dùng 60 tỷ đồng để làm chi phí giải phóng
3

mặt bằng Dự án KĐT Nam Minh Phương; dùng 20 tỷ đồng làm chi phí xây dựng Dự án Licogi
14 Plaza; và dùng phần còn lại để mua máy móc thiết bị.
Đây là lần tăng vốn lớn nhất của công ty kể từ khi lên sàn và với lượng vốn phát hành tương
đối ít trong khi tiềm năng phát triển dựa vào các dự án còn lớn vì vậy khả năng phát hành
thành công là rất cao. L14 có nợ vay thấp (khoản vay ngắn hạn 21 tỷ từ BID). Hiện tại với giá
vốn không thay đổi nhiều trong khi thị trường bất động sản vẫn đang tăng trưởng hứa hẹn
mang lại biên lợi nhuận gộp cao hơn trong năm nay.
MUA

Theo tài liệu bản cáo bạch 2018 của công ty đưa kế hoạch lợi nhuận dự kiến khoảng 60 tỷ.
Đây là kế hoạch khá thận trọng so với khả năng công ty có thể thu được lợi nhuận nhiều hơn
khoảng 30%. Với lượng phát hành thêm mới dự kiến 7.5 triệu cổ phiếu thì EPS dự phóng năm
nay ít nhất khoảng 6,000 VND. Với quỹ đất hiện tại còn tương đối lớn với giá vốn rẻ, dự án
gối đầu Nam Minh Phương khả quan, tổng lợi nhuận từ 2 dự án này trong 5 – 10 năm tới dựa
trên giá đất hiện tại lên tới hàng ngàn tỷ. Tiềm năng tăng trưởng của thị trường đất nền vẫn

GIÁ MỤC TIÊU: 120,000Đ

còn tiếp tục trong vài năm tới. Trong khi vốn hóa của công ty mới chỉ tương đương 600 tỉ thì
L14 là một cổ phiếu tốt để đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ cổ phiếu này
với mục tiêu giá 120,000 trong năm 2018 dựa trên giá hiện tại (chưa điều chỉnh sau khi phát

NGÀNH: BĐS

hành).
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KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo
đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn
thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm
trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được
coi là một hình thức chào bán hoặc lôi kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể
cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập
trong báo cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này. Nhà đầu tư phải cân
nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với
bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp
và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu
này.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (Hội sở)
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 TP HCM Việt Nam
Tel: +84 (8) 6268 6868 Fax: +84 (8) 6255 5957 www.sbsc.com.vn

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH
Tel: +84 (8) 6268 6868 (Ext: 8368)
Email: sbs.research@sbsc.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh Sài Gòn

Tầng 6-7, 88 Lý Thường Kiệt Quận Hoàn
Kiếm Hà Nội Việt Nam
Tel: +84 (4) 3942 8076

Lầu 6 - số 177-179-181 Nguyễn Thái Học,

Fax: +84 (8) 3942 8075
Email: hanoi@sbsc.com.vn

Điện thoại: (08) 38 38 65 65
Fax: (08) 38 38 64 16
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