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Doanh thu thuần
713,24

Lợ i  nhuận sau thuế
271,48

Tổng tà i  sản
37.811,67
Vốn chủ sở hữu
8.467,78
Vốn hóa (31/01/2022)
9.684,83

EPS 4  Quý gần nhất
2.536



Theo BCTC hợp nhất Quý 4/2021 của CTCP Bamboo Capital (BCG) 
vừa công bố, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đạt 271 tỷ đồng, tăng 
trưởng tương đương 53,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất của Tập 
đoàn tăng trưởng mạnh chủ yếu do các hoạt động M&A của các dự 
án Bất động sản, đồng thời, ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng 
lượng tái tạo đóng điện từ cuối năm 2020. Như vậy, BCG với tổng 973 tỷ 
đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2021 tăng 265% so với năm 2020 
và vượt 20,6% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Tính tới thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của BCG đã đạt 37.811 tỷ 
đồng, tăng 56,7% so với thời điểm đầu năm. Nhờ huy động vốn thành 
công trong năm 2021, BCG nhanh chóng cải thiện tỷ lệ nợ vay trên vốn 
chủ sở hữu giảm từ 7,15 lần tại cuối năm 2020 xuống 3,47 lần vào cuối 
năm 2021.

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT Q4/2021
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CTCP PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG – CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA BCG
ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ
DỰ KIẾN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SÀN UPCOM

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng ngày 10/12/2021, Đại hội đã 
thông qua tờ trình về việc đăng ký và giao dịch cổ phiếu.

Được thành lập năm 2000, đến năm 
2015, Nguyễn Hoàng được BCG sát 
nhập và tái cơ cấu. Nguyễn Hoàng là 
một trong những doanh nghiệp hàng 
đầu về sản xuất và kinh doanh các 
sản phẩm từ gỗ tại khu vực miền Trung 
với vốn điều lệ là 400 tỷ đồng. 

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua 
việc đăng ký đại chúng và giao dịch 
cổ phiếu, HĐQT Nguyễn Hoàng sẽ tiến 
hành các thủ tục cần thiết tại Trung 
tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở 
giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quý 4/2021

Trong đợt phát hành tỷ lệ 2-1 cho cổ đông hiện hữu với 
giá phát hành là 12.000VNĐ/cổ phiếu. Ngày 20/01/2021, 
BCG đã phát hành thành công 148.768.263 cổ phiếu 
trong tổng số 148.768.587 cổ phiếu được chào bán, tương 
đương tỷ lệ phát hành thành công là 99,99%. Qua đó thu 
về hơn 1.784 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ của BCG lên 
4.463 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được 
dùng để góp vốn cho các dự án điện gió đang triển khai 
của Tập đoàn và đồng thời bổ sung vốn lưu động nhằm 
tăng tính thanh khoản cho hoạt động của Công ty. 

 BCG HOÀN THÀNH TĂNG VỐN
THÔNG QUA PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

 



BCG CHÀO BÁN 500 TỶ ĐỒNG TRÁI PHIẾU
RA CÔNG CHÚNG

Tháng 1/2022, BCG đã chào bán ra công 
chúng là 5 triệu trái phiếu, mệnh giá là 100.000 
đồng/trái phiếu, mã trái phiếu là BCGH2126001. 
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị 
chào bán là 500 tỷ đồng. Sau khi được Fiinratings 
đánh giá xếp hạng tín nhiệm ở mức BB với triển 
vọng tích cực thì đây là lần đầu tiên BCG phát 
hành trái phiếu ra công chúng.

Trái phiếu có lãi suất kết hợp lãi suất cố định 
và lãi suất thả nổi. Lãi suất cho hai kỳ tính lãi đầu 
tiên cố định bằng 11,5%/năm. Lãi suất cho các 
kỳ tiếp theo là lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham 
chiếu cộng với biên độ là 6%/năm.

Ngày 23/12/2021, Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông 
bất thường với nội dung thông qua bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 
– 2025. Theo kết quả bầu HĐQT, ông Nguyễn Đình Ngôn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Phạm 
Minh Tuấn và ông Nguyễn Mạnh Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT; bà Lê Thị Mai Loan, ông 
Trần Việt Hưng và ông Stephen Charles Beatty cùng giữ chức vụ Thành viên HĐQT. Đối với BKS 
nhiệm kỳ mới, Ông Đinh Hoài Châu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát, ông Nguyễn Trung Quân và 
bà Đỗ Lệ Trinh là Thành viên Ban Kiểm soát.

HĐQT mới của Bảo hiểm AAA cũng đặt mục tiêu 
trong năm 2022 là tiến hành tăng vốn để xóa lỗ lũy kế 
và tăng cường sức mạnh tài chính. HĐQT mới cũng 
đặt mục tiêu trong vòng 3 năm tới sẽ đưa AAA trở 
thành một trong những công ty Bảo hiểm hàng đầu 
niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt 
Nam.

Trước đó ngày 02/12/2021, hồ sơ chuyển nhượng 
cổ phần của Công ty Bảo hiểm AAA giữa BCG, Công 
ty Cổ phần BCG Financial (công ty thành viên của 
BCG) và Tập đoàn Bảo hiểm Úc IAG (IAG) đã được 
Bộ Tài chính phê duyệt. Theo đó, BCG nắm giữ 79,7 
triệu cổ phần AAA, tương đương 71% vốn điều lệ; 
BCG Financial nắm giữ 10,8 triệu cổ phần, tương 
đương 9,64% vốn điều lệ.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẢO HIỂM AAA
ĐỂ THÔNG QUA BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT MỚI.



Ngày 25/11/2021, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức tại Nhật Bản, dưới sự chứng kiến 
của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hồng Đức thuộc Tổ hợp Khu công nghiệp 
DEEP C, Tập đoàn Bamboo Capital và Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) đã cùng ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) 
về việc phát triển dự án khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp với tổng mức đầu tư dự kiến 
là 250 triệu USD.

Cả BCG, DEEP C và Sojitz cùng hướng đến tham vọng xây dựng khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam 
không phụ thuộc lưới điện quốc gia thông qua việc tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo. 

Dự án này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho BCG, DEEP C và Sojitz mà còn đóng góp vào mục tiêu 
giảm phát thải, tiến tới trung hòa carbon và phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.

BCG, DEEP C VÀ SOJITZ CÙNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Ngày 09/12/2021, BCG Energy và Sembcorp Utilities thành 
viên trực thuộc Tập đoàn Sembcorp Industries (Sembcorp) 
đã ký hợp đồng để phát triển các dự án năng lượng tái tạo 
tại Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp Sembcorp và 
BCG Energy tận dụng thế mạnh của nhau để cùng phát triển 
và khai thác các dự án điện gió và năng lượng mặt trời lên 
đến 1,5GW tại Việt Nam.

Sembcorp là Tập đoàn phát triển đô thị, năng lượng hàng 
đầu Singapore và có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực Châu 
Á. Sembcorp sở hữu danh mục đầu tư đa dạng trong lĩnh vực 
năng lượng với công suất hơn 13GW, trong đó hơn 3,5GW 
công suất năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió và hệ 
thống lưu trữ năng lượng) trên toàn cầu. 

Tại Việt Nam, Sembcorp đã có kinh nghiệm đầu tư hơn 20 
năm trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu đô thị và năng 
lượng tổng hợp. Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) 
của Sembcorp là một trong những khu công nghiệp quy mô 
và hiện đại nhất tại Việt Nam. Đồng thời, Sembcorp đang mở 
rộng danh mục đầu tư sang mảng năng lượng tái tạo tại 
nhiều địa phương.

SEMBCORP INDUSTRIES VÀ BCG ENERGY
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU & CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
từ ngày 01/08/2021 đến 28/01/2022

                            
                       

                              

                            
                            
               

Vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu lưu hành

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được mua tối đa

Giá
Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên 1 tháng

Biên độ dao động giá
Thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS 04 quý gần nhất)

Hệ số giá/Thu nhập (P/E 04 quý gần nhất)

Giá trị vốn hóa thị trường

Đơn vị

VNĐ

Cổ phiếu

VNĐ

VNĐ

Lần

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Cổ phiếu

%

21.700

3.360.976

10.960 - 26.000

2.536

7,51

9.684.827.982.900

4.453

446.305.437

50%

ĐỊNH GIÁ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

           

           

Bên định giá Ngày ra báo cáo
định giá 

Giá cổ phiếu tại
ngày ra báo cáo Giá mục tiêu Lợi nhuận

Công ty chứng
khoán VNDirect

Công ty chứng
khoán VNDirect

10/12/2021 25.700 27.800 8.17%

21/06/2021 13.140 18.300 39,27%
BIỂU ĐỒ GIÁ CỔ PHIẾU BCG (01/08/2021 - 31/01/2022)
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Dự án Casa Marina Premium
(cập nhật đến ngày 20/01/2022)

Đã hoàn thiện hạng mục nhà mẫu và tiếp tục thi công 
phần hạ tầng. Triển khai thi công phần móng của khối 
biệt thự.

Dự án King Crown Infinity
(cập nhật đến ngày 29/01/2022)

Đã thi công xong tường vây, móng cọc. Đang thực 
hiện xây dựng sàn tầng 1 và hoàn thiện nhà mẫu bán 
hàng. Dự kiến hoàn thành nhà mẫu trong Quý 1/2022 
và tổ chức mở bán đợt tiếp theo.

Dự án Malibu Hội An
(cập nhật đến ngày 20/01/2022)

Hạng mục Condotel: Đang hoàn thiện hạng mục MEP, 
nội thất Condotel để bàn giao từ Quý 1/2022 và cùng lúc 
hoàn thiện cảnh quan tiện ích cuối quý 1/2022. 

Hạng mục Biệt thự: Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục 
của Khu Biệt thự.
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Dự án Casa Marina Mũi Né 
(cập nhật đến ngày 20/01/2022)

Thi công xong phần hạ tầng, chuẩn bị thi công các 
phân khu Biệt thự theo kế hoạch thi công đại trà. 
Đã hoàn thiện nhà mẫu chuẩn bị cho công tác 
bán hàng trong năm 2022.

Dự án Hội An d’Or 
(cập nhật đến ngày 20/01/2022)

Đang hoàn thiện phân khu shophouse, dự kiến bàn giao 
vào Quý 3/2022.

Dự án Amor Riverside Villas
(cập nhật đến ngày 20/01/2022)

Đã hoàn thiện phần thô của nhà mẫu và tiếp tục 
triển khai xây thô, hoàn thiện phần nội thất bên 
trong.
Chuẩn bị tiến hành thi công cọc đại trà, thảm nhựa 
hạ tầng, thi công phần cảnh quan các hạng mục: 
Công viên nội khu, công viên ven kênh, cảnh quan 
tuyến phố.

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
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Giai đoạn 1 (100MW) dự án điện gió gần bờ ở Cà Mau
(cập nhật đến tháng 01/2022)

Đã hoàn thiện các công tác sau 1. Khảo sát địa chất, thủy văn, địa hình trên biển và khu 
vực trạm biến áp; 2. Thi công đóng cọc thử; 3. Rà phá bom mìn

(cập nhật đến tháng 01/2022)
Giai đoạn 1 (80MW) dự án điện gió gần bờ ở Trà Vinh

Dự án đã hoàn thành khảo sát địa chất phục vụ giai đoạn thiết kế cơ sở và hiện đang triển 
khai khảo sát địa chất, địa hình trên biển.

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
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