
NEWSLETTER QUÝ 2 - 2021



HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG KỲ

(Đơn vị: đồng)

CON SỐ TÀI CHÍNH NỔI BẬT
Qúy 2/2021

Doanh thu thuần
814.265.256.061

Lợ i  nhuận sau thuế
315.563.266.529

Tổng tà i  sản
35.796.739.405.725
Vốn chủ sở hữu
5.298.174.305.089
Vốn hóa (30/07/2021)
3.659.707.240.200

EPS 4  Quý gần nhất
3.084
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Theo BCTC hợp nhất Quý 2/2021 của Bamboo Capital (BCG) vừa công 
bố, doanh thu của công ty đạt 814 tỷ đồng, tăng 56,0% so với cùng kỳ, đồng 
thời, lợi nhuận sau thuế đạt 315,6 tỷ đồng, tăng 1.583,0% so với cùng kỳ.  

Lợi nhuận hợp nhất được đóng góp mạnh mẽ từ các công ty con. Trong 
đó, nổi bật là việc hoàn tất bàn giao và chuyển nhượng một số dự án; các 
hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án 
năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.

Tính tới thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của BCG đã đạt 35.796 tỷ đồng, 
tăng 48,3% so với thời điểm đầu năm. Sự tăng trưởng mạnh về tổng tài sản 
của BCG đến từ việc đẩy mạnh triển khai, đầu tư các dự án bất động sản 
và năng lượng tái tạo.

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT Q2/2021

HĐQT BCG thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 
8,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng) bằng hình thức:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ
tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
• Hình thức chuyển khoản: Cổ đông vui lòng điền vào “Giấy đề

nghị chi trả cổ tức” và gửi bản cứng đến địa chỉ 27C Quốc Hương, 
Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh cho chị Lê Thị Lệ 
Huyền để được nhận cổ tức. (Emai: huyen.ltl@bamboocap.com.vn).

• Hình thức nhận cổ tức trực tiếp (*Lưu ý: chỉ áp dụng sau khi kết
thúc giãn cách xã hội): Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 
Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Bamboo Capital – Địa chỉ: 27C Quốc 
Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh vào các 
ngày làm việc trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG TIỀN

Xem thông tin chi tiết 
bằng cách quét mã QR

Hoặc ấn vào đây

Quý 2/2021

https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2021-3/dieu-chinh-thong-bao-chi-tra-co-tuc-nam-2020-bang-tien-va-giay-de-nghi-chi-tra-co-tuc-co-dong-chua-luu-ky


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRACODI:
LỢI NHUẬN KẾ HOẠCH TĂNG 90% LÊN 280 TỶ ĐỒNG

Ngày 29/04/2021, ĐHĐCĐ CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải Tracodi (TCD) thông 
qua kế hoạch tăng vốn bằng việc phát hành tổng cộng 137,2 triệu cổ phiếu. Cụ thể, Tracodi sẽ 
phát hành 87,2 triệu cổ phiếu thông qua việc chào bán tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá phát 
hành 10.000 đồng/CP và phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, giá chào 
bán 12.000 đồng/CP sẽ được thực hiện trong quý III năm nay.

Năm 2020, Tracodi đạt 2.852 tỷ đồng 
doanh thu và 178,03 tỷ đồng lãi trước 
thuế. Theo đó, TCD cũng lấy ý kiến cổ 
đông về kế hoạch phân phối lợi nhuận 
2020 với mức cổ tức 11,0%, (6,0% bằng 
tiền mặt và 5,0% bằng cổ phiếu), dự 
kiến thực hiện trong quý II/2021. Cổ tức 
năm 2021 là 14,0% (8,0% tiền mặt và 
6,0% cổ phiếu).

Năm 2021, Tracodi đặt mục tiêu đạt 
doanh thu hợp nhất 3.203 tỷ đồng, 
tăng 12,3%; Lợi nhuận trước thuế hơn 
324 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hơn 
280 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 91,0%.

Quý 2/2021

ĐHĐCĐ thường niên 2021 của BCG được tổ chức ngày 15/05/2021 đã báo cáo kế hoạch kinh 
doanh năm 2020. Cụ thể, BCG đạt 1.855 tỷ đồng doanh thu và 333,2 tỷ đồng lãi trước thuế. Theo 
đó, BCG cũng lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 với mức cổ tức 10,0%, 
trong đó 8,0% bằng tiền mặt và 2,0% bằng cổ phiếu. 

Trong những năm tiếp theo, BCG vẫn tập trung phát triển chủ yếu vào 3 mảng chính là bất 
động sản, xây dựng và năng lượng tái tạo. BCG nhận định đây sẽ là nguồn thu chính cho BCG 
trong năm 2021. Cụ thể, kế hoạch lợi nhuận của mảng bất động sản là 640 tỷ đồng, mảng xây 
dựng là 280 tỷ đồng và mảng năng lượng là 266 tỷ đồng.

Ngoài ra, cổ đông tham gia ĐHĐCĐ cũng thông qua các vấn đề quan trọng khác liên quan 
đến việc quản trị và điều hành công ty năm 2021 như kế hoạch tăng vốn từ 1.360 tỷ đồng lên 
5.063 tỷ đồng; Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 2,0%); Chào bán 2:1 thêm 
148,77 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAMBOO CAPITAL 2021:
KẾ HOẠCH TĂNG VỐN LÊN 5.000 TỶ



BCG LAND VÀ LOTTE LAND KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Ngày 21/06/2021, Công ty BCG Land (trực thuộc 
Tập đoàn Bamboo Capital) và Lotte Land (trực 
thuộc Lotte E&C – Hàn Quốc) đã ký kết hợp tác 
chiến lược để cùng phát triển các dự án bất động 
sản tại Việt Nam.  

Theo tinh thần văn bản ký kết giữa hai bên, BCG 
Land là đơn vị có năng lực trong việc phát triển các 
dự án bất động sản cao cấp trên thị trường Việt 
Nam, từ việc tìm kiếm cơ hội thị trường, phát triển 
quy hoạch, xây dựng thương hiệu và định vị sản 
phẩm trên thị trường. Lotte Land là công ty có nhiều 
kinh nghiệm phát triển các dự án trên thị trường Việt 
Nam, có các giải pháp thiết kế đột phá, quản lý 
chất lượng xây dựng, cũng như năng lực quản lý dự 
án bài bản. Việc BCG Land và Lotte Land hợp tác 
sẽ tạo ra một liên doanh tận dụng các thế mạnh 
của mỗi bên để phát triển các dự án bất động sản 
có chất lượng cao cho thị trường Việt Nam trong 
thời gian tới.

Ngày 13/07/2021, Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT BCG và Ông Lưu 
Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT DCG đại diện liên danh hai tập đoàn Bamboo 
Capital và Đèo Cả đã có buổi làm việc việc với Ban Thường vụ Tỉnh Ủy tỉnh Điện 
Biên để tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tại Điện Biên.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết các dự án mà BCG và DCG đã nghiên cứu, 
khảo sát và đề xuất có tính khả thi cao, phù hợp với tiềm năng phát triển của Điện 
Biên. Đồng thời, UBND và các sở, ban ngành 
tỉnh Điện Biên cũng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện 
thuận lợi để BCG và DCG có thể triển khai 
nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo, 
hạ tầng giao thông trọng điểm tại Điện Biên 
trong thời gian tới, mở rộng cơ hội tìm hiểu 
đầu tư sang các lĩnh vực tiềm năng của Điện 
Biên như nông nghiệp, du lịch…

UBND tỉnh Điện Biên cũng đề nghị Liên 
danh Nhà đầu tư DCG-BCG thành lập Doanh 
nghiệp dự án phát triển năng lượng tại tỉnh 
Điện Biên trong tháng 8 năm 2021 để phối 
hợp với tỉnh đẩy nhanh các thủ tục thực hiện 
dự án.

Quý 2/2021

LIÊN DANH BAMBOO CAPITAL VÀ TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ
CÙNG TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN



Ngày 03/08/2021, BCG Energy chính thức liên doanh với Tập đoàn SP hợp 
tác phát triển các dự án năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Cụ thể, BCG Energy 
sở hữu 51,0% và SP sở hữu 49,0% vốn góp. 

Bằng việc kết hợp chuyên môn của BCG Energy và SP trong việc phát triển 
các giải pháp năng lượng bền vững, liên danh BCG-SP đặt mục tiêu phát triển 
500MW các dự án năng lượng mặt trời áp mái cho đến năm 2025, hỗ trợ tối ưu 
kế hoạch trung hòa khí carbon và tăng tỷ lệ điện sản xuất từ các nguồn năng 
lượng tái tạo lên 30,0% vào năm 2030. 

Cũng tại buổi lễ, liên doanh BCG-SP đã công bố dự án năng lượng mặt trời 
áp mái đầu tiên được ký kết với Vinamilk với tổng công suất 25 MW được lắp 
đặt tại 9 nhà máy và 7 trang trại của Vinamilk. 

BCG ENERGY CHÍNH THỨC LIÊN DOANH VỚI TẬP ĐOÀN SP
HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

TẠI VIỆT NAM

BCG đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu 
để chi trả cổ tức với tỉ lệ 2,0%. Qua đó, công ty đã phát 
hành 4.069.034 cổ phiếu (đã trừ cổ phiếu lẻ) để tăng 
vốn điều lệ lên 2.075.371.740.000 đồng.

Ngày 09/07/2021, HĐQT của BCG thông qua Nghị 
quyết triển khai chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. 
Cụ thể, tại ngày 13/07, BCG đã thành công thực hiện 
chuyển đổi toàn bộ 900.000 trái phiếu thành 90 triệu cổ 
phiếu. Như vậy, đến ngày 31/07/2021, vốn điều lệ của 
BCG đạt 2.975.371.740.000 đồng, tăng 218,8% so với 
thời điểm đầu năm.

BCG TĂNG VỐN THÔNG QUA VIỆC CHIA CỔ TỨC
VÀ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

Quý 2/2021



BCG CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG,
THỰC HIỆN CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG,
CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

BCG ủng hộ 4 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng chống dịch 
Covid-19 Việt Nam, UBND tỉnh Long An, tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng 
Ngãi và UBMTTQ phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức để hỗ trợ kinh phí 
mua vắc-xin và phục vụ công tác phòng chống dịch. 

Quý 2/2021

BCG ủng hộ Bệnh viện Thống Nhất 2 tỷ đồng và tài trợ 2 xe 
ô tô 16 chỗ hỗ trợ cán bộ y tế của bệnh viện cho công tác phòng 
chống dịch Covid-19.

BCG và Tập đoàn Đèo Cả hỗ trợ 26 xe xét nghiệm 
Covid-19 lưu động cho TP. HCM, Long An và Tiền Giang, 
bao gồm cả chi phí nhiên liệu, tài xế và chi phí tổ chức 
hậu cần. 

BCG “giải cứu” 17 tấn khoai lang tím tại 
Vĩnh Long để tặng cán bộ nhân viên, hỗ trợ các 
khu phong tỏa tập trung và các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn đang cư trú trên địa bàn 
thành phố.  

BCG tặng 3 hệ thống kiểm soát cửa và đo thân nhiệt 
từ xa trị giá 300 triệu đồng cho UBND TP. Vũng Tàu hỗ trợ cho 
công tác phát hiện các ca nhiễm từ biểu hiện ban đầu 
nhanh chóng. 



Quý 2/2021

THÔNG TIN CỔ PHIẾU & CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
từ ngày 01/02/2021 đến 30/07/2021

                            
                       

                              

                            
                            
               

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

%

12.300

1.641.297

10.900 - 15.000

3.084

3,99

3.659,7

2.975,4

297.537.174

35%

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 Yuanta

Công ty chứng
khoán VNDirect

27/05/2021 12.600 18.293 45,20%

21/06/2021 13.140 18.300 39,27%

BIỂU ĐỒ GIÁ CỔ PHIẾU BCG (01/02/2021 - 30/07/2021)
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Diễn biến giá cổ phiếu BCG so với VN-INDEX 

BCG VN-INDEX

22%

15%

10%4%

49%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Hồ Nam

Ban Điều hành của BCG

CTCP DV và ĐT Helios

NĐT nước ngoài

NĐT trong nước 
khác
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Dự án King Crown Village
(Cập nhật đến ngày 20/072021)

10 căn biệt thự còn lại của dự án đã được bàn giao đầy đủ. 
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức 
tạp, phía chủ đầu tư cũng đã liên hệ và nhận được sự 
thông cảm từ khách hàng, cho nên, lễ bàn giao sẽ được tổ 
chức ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. 

Dự án King Crown Infinity
(Cập nhật đến ngày 13/07/2021)

Dự án đang trong giai đoạn thi công cọc khoan nhồi 
đại trà và tường vây. Dự án dự kiến sẽ tổ chức lễ mở 
bán đợt 2 trong năm 2021.

Dự án Malibu Hội An
(Cập nhật đến ngày 16/07/2021)

Dự kiến sẽ hoàn thiện toàn bộ khối Condotel trong Quý 
3/2021. Bên cạnh đó, việc thi công hạ tầng kỹ thuật và 
cảnh quan cũng đang được hoàn thiện để bắt đầu quá 
trình bàn giao dự án.  



Quý 2/2021

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Dự án Casa Marina Mũi Né 
(Cập nhật đến ngày 16/07/2021)

Hoàn thiện phần thô nhà mẫu. Giai đoạn 1 của dự 
án gồm 35 căn biệt thự dự kiến sẽ hoàn tất vào 
năm 2022. 

Dự án Hội An d’Or 
(Cập nhật đến ngày 16/07/2021)

Dự án đang trong quá trình thi công móng hạng 
mục Shophouse, nhà sa bàn và cổng chào. Dự án 
dự kiến sẽ tổ chức lễ mở bán trong năm 2021.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy Vinawood
(Cập nhật đến ngày 15/06/2021)

Dự án đã hoàn thành và 
đấu nối điện thành công hệ 
thống điện mặt trời áp mái 
được lắp đặt trên tổng diện 
tích 17.200m2 với tổng công 
suất 2,26 MW.



Văn phòng đại diện: 27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 8 62.680.680
Fax No: +84 8 62.99.11.88
Website: bamboocap.com.vn
Facebook: facebook.com/BambooCapitalGroup
Youtube: youtube.com/BambooCapitalGroup
Linkedin: linkedin.com/company/bamboo-capital-jsc

Bamboo Capital Group

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư CTCP Bamboo Capital: 
irbcg@bamboocap.com.vn

Đăng ký nhận Newsletter hoặc mọi thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ:


