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Sáng ngày 20/10/2020, Tập đoàn Bamboo Capital 
(BCG) chính thức động thổ dự án Casa Marina 
Premium, đây là quần thể biệt thự nghỉ dưỡng cao 
cấp biệt lập 5 sao bao gồm 160 căn biệt thự nằm trên 
triền đồi hướng thẳng ra vịnh Quy Nhơn.
Dự án có tổng diện tích khoảng 12 ha gồm 64 biệt thự 
song lập, 80 biệt thự đơn lập và 16 biệt thự VIP. Chủ 
đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Du lịch Casa Marina 
Resort – Công ty thành viên của BCG Land – Công ty 
thành viên trực thuộc Bamboo Capital hoạt động 
trong mảng bất động sản cùng tham gia với tư cách là 
đơn vị phát triển dự án.
Dự kiến, dự án sẽ chính thức mở bán trong cuối năm 
2020 và bàn giao đến chủ đầu tư trong giai đoạn 
2022 - 2023. Khi dự án bàn giao, kỳ vọng sẽ đóng góp 
doanh thu và lợi nhuận lớn mang lại nguồn thu đột 
biến cho BCG.

Theo BCTC hợp nhất Quý 3/2020 của Tập đoàn 
Bamboo Capital (BCG) vừa công bố, doanh thu 
và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt lần lượt 
781 tỷ đồng và 76 tỷ đồng, tăng lần lượt 219% 
và 45% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng vượt 
bậc của BCG trong Quý 3/2020 là nhờ vào hoạt 
động cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và chia sẻ 
lợi nhuận với các đối tác nước ngoài của Công 
ty mẹ. Bên cạnh đó hoạt động kinh doanh tại 
các công ty thành viên, điển hình là Tracodi, 
Antraco, Nguyễn Hoàng… cũng đóng góp lợi 
nhuận tốt cho BCG trong Quý 3/2020.

Như vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng từ hai 
đợt dịch Covid-19, lợi nhuận lũy kế hợp 

nhất của BCG trong 9 tháng đầu năm 

đã đạt 103 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch 
năm.
Tính tại 30/09/2020, tổng tài sản của BCG 
đạt 16.230 tỷ đồng, tăng 123% so với thời 
điểm đầu năm cho thấy BCG đã mở rộng danh 
mục dự án đầu tư đặc biệt tập trung ở mảng bất 
động sản và năng lượng tái tạo. 
Vào cuối tháng 8 vừa qua, BCG đã chuyển đổi 
thành công trái phiếu thành cổ phiếu qua đó vốn 
điều lệ đạt 1.360 tỷ đồng, tăng 280 tỷ đồng so với 
đầu năm giúp cải thiện sức khỏe tài chính của 
Công ty. Bên cạnh đó, tài sản ngắn hạn tăng 1.200 
tỷ so với quý trước trong khi nợ ngắn hạn giảm 
nhẹ đã tích cực cải thiện khả năng thanh khoản 
của BCG.

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
CAO CẤP CASA MARINA PREMIUM

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT Q3/2020
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Ngày 01/10/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi 
– HoSe: TCD) vinh dự vào Top 50/500 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt 
Nam năm 2020 do Vietnam Report phối hợp với báo VietnamNet tổ chức.
Đáng chú ý, trong lĩnh vực xây dựng, Tracodi tự hào là doanh nghiệp có tốc độ tăng 
trưởng nhanh và thịnh vượng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tracodi được vinh dự góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín 
FAST500 kể từ lần đầu vào năm 2018. Với sự ghi nhận này cho thấy kết quả của quá 
trình nỗ lực của Tracodi trong việc đổi mới, cải tiến hoạt động kinh doanh theo hướng 
ngày càng chuyên nghiệp, phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị trí của Công ty 
trên thị trường Việt Nam.

TRACODI ĐẠT TOP 50 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG
XUẤT SẮC VIỆT NAM NĂM 2020
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BCG ENERGY KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VỚI BA DOANH NGHIỆP 
TẠI KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG

Sáng ngày 29/09/2020, Công ty Cổ phần 
Skylar – Công ty thành viên thuộc Công ty 
Cổ phần BCG Energy đã ký kết hợp đồng 
cung cấp và lắp đặt hệ thống điện mặt 
trời áp mái cùng Công ty TNHH MTV Gỗ 
Khang Đạt (Việt Nam) và Công ty TNHH 
MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) với tổng 
công suất 8,3 MW tại Khu Chế xuất Linh 
Trung 3, tỉnh Tây Ninh. Trong đó, hợp 
đồng ký kết với Công ty Gỗ Khang Đạt có 
công suất 6 MW và Công ty MTV Gỗ Sheng 
He (Việt Nam) có công suất 2,3 MW.

Trước đó, ngày 07/09/2020, Skylar đã ký 
kết hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống điện mặt trời 
áp mái cùng Công ty TNHH Freetrend Industrial A (Việt Nam) với tổng công suất 5,55 
MW tại Khu Công nghiệp trong Chế xuất Linh Trung 2.

Đây là các dự án nằm trong gói trái phiếu 19,5 MW về việc cung cắp và lắp đặt hệ thống 
điện mặt trời áp mái của BCG Energy. Toàn bộ dự án trong gói dự kiến sẽ được hoàn 
thành và phát điện trong năm 2020.
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU BCG TRONG QUÝ 3/2020
từ ngày 01/06/2020 đến 30/10/2020 

                            
                       

                              

                            
                            
               

Vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu lưu hành

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được mua tối đa
Cổ tức bằng tiền mặt

Giá
Khối lượng giao dịch trung bình 15 phiên

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
%

VNĐ/cổ phiếu

7,360
508,534

5,470 - 8,720
956
7.70

1,001
1,360

136,005,760
35%
800

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 Ngày đạt giá mục tiêu

Công ty chứng 
khoán Yuanta

06/08/2020 6,500 8,353 28.51% 02/10/2020

BIỂU ĐỒ GIÁ CỔ PHIẾU BCG
(01/07/2020 - 30/10/2020)
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án King Crown Village (cập nhật đến ngày 06/10/2020)

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án Malibu Hội An (cập nhật đến ngày 17/10/2020) 

Hình ảnh nhà mẫu condotel
của dự án Malibu Hội An
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Dự án Gaia đã hoàn thành đóng điện và phát điện thương mại (dự án đóng điện 
một phần trước tháng 06/2019). 

Theo tiến độ hiện tại, giai đoạn 1 của dự án với công suất 129 MWp sẽ thành công đóng điện 
trước 31/12/2020. Ban phát triển dự án cũng gấp rút, đẩy mạnh tiến độ để có thể đóng điện giai 

đoạn 2 trong năm 2020.

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Dự án BCG – CME Long An 2 (Gaia)

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Dự án Phù Mỹ 330 MWp  (cập nhật đến ngày 16/10/2020)
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Văn phòng đại diện: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, Tp. HCM

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

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

Bamboo Capital Group

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


