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CON SỐ TÀI CHÍNH NỔI BẬT

Qúy 3/2021
(Đơn vị: đồng)

Doanh thu thuần

457.439.869.146
Lợi nhuận sau thuế

217.917.651.949
EPS 4 Quý gần nhất

3.423

Tổng tài sản

35.371.211.949.707

Vốn chủ sở hữu

6.358.456.265.071

Vốn hóa (29/10/2021)

7.646.705.371.800

TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THÀNH LẬP CTCP BCG FINANCIAL
CHÍNH THỨC ĐÁNH DẤU MẢNG TÀI CHÍNH SẼ LÀ
MẢNG HOẠT ĐỘNG CHIẾN LƯỢC THỨ 5 CỦA TẬP ĐOÀN
Tài chính sẽ là mảng kinh doanh chiến lược
thứ 5 của BCG, song song với 4 mảng kinh
doanh chính trước đó của Tập đoàn bao
gồm: Năng Lượng Tái Tạo; Xây Dựng & Hạ
Tầng; Bất Động Sản và Nông Nghiệp & Sản
Xuất. Thời gian tới, BCG sẽ tăng tốc để khẳng
định chỗ đứng trong lĩnh vực dịch vụ ngân
hàng, chứng khoán, bảo hiểm và tập trung
hoàn thiện sản phẩm công nghệ tài chính
(Fintech).

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 148.768.587 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 07/12/2021)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát
hành thêm. Cổ đông có 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm.)
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 14/12/2021 đến ngày 10/01/2022.
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 14/01/2022.
- Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 14/12/2021 đến ngày 14/01/2022.

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT Q3/2021
Theo BCTC hợp nhất Quý 3/2021 của CTCP Bamboo Capital (BCG) vừa
công bố, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đạt 217 tỷ đồng, tăng trưởng
tương đương 186% 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.
Tính tới thời điểm 30/09/2021, tổng tài sản của BCG đã đạt 35.371 tỷ đồng,
tăng 21,1% so với thời điểm đầu năm. Trong quý 3, BCG đã thực hiện chi trả
cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2% và chuyển đổi 90 triệu cổ phiếu từ trái
phiếu. Qua đó vốn điều lệ của Công ty được nâng lên mức
2.975.371.740.000 đồng, tăng 118,7% so với thời điểm đầu năm.
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FIINRATINGS CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM
LẦN ĐẦU CTCP BAMBOO CAPITAL
Ngày 27/08/2021, thông qua buổi hội thảo đánh giá triển vọng ngành năng lượng tái tạo Việt
Nam, FiinRatings công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm của CTCP Bamboo Capital ở mức BB với triển
vọng tích cực.
FiinRatings đánh giá triển vọng tích cực đối với BCG phản ánh tiềm năng tăng trưởng trong trung
và dài hạn của một doanh nghiệp mới
gia nhập lĩnh vực năng lượng tái tạo
và bất động sản. Triển vọng tích cực
cũng thể hiện kỳ vọng của FiinRatings
rằng tính linh hoạt tài chính của Công
ty sẽ chuyển biến tích cực hơn khi các
dự án năng lượng tái tạo và các dự án
bất động sản bắt đầu mang lại dòng
tiền ổn định từ năm 2021 cũng như
thông qua các kế hoạch tăng vốn
chủ sở hữu của Công ty. Kết quả xếp
hạng tín nhiệm này sẽ củng cố tên
tuổi, uy tín của Bamboo Capital trên
thị trường tài chính Quốc tế.

BCG LAND, TRACODI VÀ VINAHUD
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
Ngày 27/08/2021, CTCP
BCG Land, CTCP Đầu tư Phát
triển Công nghiệp và Vận tải
(Tracodi) và Công ty Cổ phần
Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị
Vinahud đã ký kết hợp tác
chiến lược phát triển các dự
án tại Việt Nam. Cụ thể, BCG
Land và Vinahud sẽ hợp tác
phát triển các dự án từ khu
vực miền Trung ra miền Bắc,
Tracodi sẽ đóng vai trò Tổng
thầu quản lý thi công các dự
án.
Ngay sau khi bản thỏa
thuận hợp tác được ký kết,
các đơn vị trực thuộc có liên
quan của ba bên sẽ xúc tiến ký kết hợp đồng trong từng nội dung cụ thể để các hoạt động hợp tác
được sớm triển khai.
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BAMBOO FINANCIAL CORP SỞ HỮU 20% CỔ PHẦN
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ
Ngày 31/08/2021, CTCP Bamboo Financial Corp (BFC) đã hoàn
tất giao dịch đầu tư vào CTCP Chứng khoán Thủ Đô (CASC) với tỷ
lệ sở hữu là 20%. Hai bên sẽ cùng hỗ trợ và phát huy tối đa lợi thế
của nhau trong lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán và Fintech.
BFC được BCG đầu tư và trở
thành cổ đông lớn vào đầu năm
2021. BFC hiện đang hoạt động
trong lĩnh vực Fintech, tiền thân
là Công ty CP Eloan thành lập
năm 2017. Trong khi đó, CASC là
một trong những công ty chứng
khoán được thành lập và hoạt
động kinh doanh chứng khoán
từ năm 2006.

BCG CÔNG BỐ KẾ HOẠCH MUA LẠI 71% CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
Ngày 29/09/2021, HĐQT BCG đã phê duyệt chủ
trương mua lại 71% cổ phần của CTCP Bảo hiểm
AAA. Hai bên đã hoàn tất quá trình thương thảo và
thẩm định. Giao dịch đang được trình lên Bộ Tài chính
phê duyệt và dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay.
Tổng số cổ phần của Bảo hiểm AAA hiện nay là
112.261.006 cổ phần. Tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư
của BCG tại Bảo hiểm AAA là 79.705.761 cổ phần,
tương đương sở hữu 71% vốn điều lệ của Bảo hiểm
AAA. Hình thức đầu tư là nhận chuyển nhượng từ cổ
đông hiện hữu của AAA. Với tỷ lệ này, BCG trở thành
cổ đông lớn nhất của Bảo hiểm AAA hiện nay.
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BCG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG,
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI ĐẮK NÔNG
Ngày 13/10/2021, thông qua Hội nghị Xúc tiến Đầu tư
“Khát vọng Đắk Nông”, BCG và UBND TP. Gia Nghĩa đã
ký kết hợp đồng triển khai dự án Helios Village. Cũng
trong hội nghị này, BCG đã ủng hộ Quỹ Khởi nghiệp tỉnh
Đắk Nông 200 triệu đồng nhằm phát huy tiềm năng và
lợi thế của Tỉnh.
Dự án Helios Village có quy mô 19 ha với tổng mức
đầu tư 1.450 tỷ đồng. Theo thiết kế ban đầu, đây là dự
án bất động sản dân cư phức hợp gồm các biệt thự và
nhà phố sinh thái ven hồ Đắk R'Tíh (TP. Gia Nghĩa), do
BCG Land trực tiếp phát triển dự án. Khi hoàn thành,
Helios Village sẽ trở thành mô hình Đô thị sinh thái – Ngôi
nhà thứ hai điển hình, thúc đẩy thị trường bất động sản
và du lịch Đắk Nông phát triển.

BCG ENERGY VÀ SIEMENS GAMESA
KÝ KẾT HỢP TÁC ĐIỆN GIÓ TẠI HỘI NGHỊ COP26
Ngày 31/10/2021, trong khuôn khổ Hội nghị biến đổi khí hậu COP26 diễn ra tại Vương quốc Anh, dưới sự
chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, Siemens Gamesa Renewable Energy đã
ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với BCG Energy về việc cung cấp thiết bị và giải pháp kỹ thuật để phát triển
điện gió tại Việt Nam.
Siemens Gamesa Renewable Energy là thành viên của Tập đoàn Siemens (Đức), đây là hãng cung cấp
thiết bị công nghệ điện gió và năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới.
Theo thỏa thuận ký kết, Siemens Gamesa Renewable Energy sẽ là đơn vị cung cấp trang thiết bị, các giải
pháp kỹ thuật để BCG Energy thực hiện lộ trình xây dựng hơn 500 MW điện gió tại Việt Nam trong vài năm
tới. Giá trị hợp đồng dự kiến khoảng 400 triệu USD.
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BCG THÔNG QUA QUỸ BCG FOUNDATION
CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG
TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Kể từ thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh nhất ở TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung,
BCG thông qua quỹ BCG Foundation đã quyết liệt tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong công tác
phòng, chống dịch bằng các hoạt động như hỗ trợ máy thở, xe ô tô cho bệnh viện Thống Nhất; hỗ trợ
test kit, khẩu trang, máy đo nồng độ oxy cho tỉnh Long An và Bình Định; và gửi các phần quà đến người
dân bị ảnh hưởng bởi dịch. Tổng chi phí mà BCG đã tài trợ trong suốt thời gian chống dịch vừa qua lên
đến hơn 80 tỷ đồng.

BCG tặng tỉnh Long An 50.000 bộ
test kit Covid-19

BCG hỗ trợ 40 máy kẹp ngón tay SpO2
cho tỉnh Bình Định

BCG tài trợ người dân khó khăn tại
Phù Mỹ - Bình Định

BCG Foundation tặng Bệnh viện Thống Nhất 6 máy thở và xe ô tô 16 chỗ tổng trị giá 4,2 tỷ đồng
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU & CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
từ ngày 01/05/2021 đến 30/10/2021

Đơn vị

25.700

Giá

VNĐ

Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên 1 tháng

Cổ phiếu

Biên độ dao động giá

VNĐ

10.960 - 26.000

Thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS 04 quý gần nhất)

VNĐ

3.423

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

Lần

7,51

Giá trị vốn hóa thị trường

Tỷ đồng

7.646.705.371.800

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

2.975

Số lượng cổ phiếu lưu hành

Cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được mua tối đa

%

3.360.976

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

31/08/2021

17.800

24.000

25,83%

Công ty chứng
khoán VNDirect

21/06/2021

13.140

18.300

39,27%

BIỂU ĐỒ GIÁ CỔ PHIẾU BCG (01/05/2021 - 30/10/2021)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Diễn biến giá cổ phiếu BCG so với VN-INDEX
1.2
1

Ông Nguyễn Hồ Nam

0.8
22%

0.6
0.4

CTCP DV và ĐT Helios

49%

15%

0.2
4%

0
-0.2
BCG

Ba n Đi ều hành của BCG

NĐT nước ngoài

10%
NĐT trong nước
khác

VN-INDEX
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án Casa Marina Premium

(cập nhật đến ngày 29/10/2021)

Dự án tạm dừng thi công vào tháng 08/2021 và bắt
đầu thi công trở lại từ ngày 15/10/2021. Dự án tiếp tục
thi công hạ tầng cho giai đoạn 1.

Khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam đã có chỉ thị giãn cách
xã hội trên toàn tỉnh từ tháng 08/2021. Dự án quay lại thi
công vào tháng 10/2021 và hiện đang triển khai thi công
(cập nhật đến ngày 29/10/2021)
hạng mục MEP, nội thất, cũng như hoàn thiện một số
hạng mục khác. Thời gian dự kiến bàn giao hạng mục Condotel được lùi lại vào Quý 1/2022 và bàn
giao toàn bộ dự án trước tháng 06/2022.

Dự án Malibu Hội An

Dự án King Crown Infinity

(cập nhật đến ngày 29/10/2021)

Dự án được khởi động thi công lại vào ngày
04/10/2021 sau gần 90 ngày tạm ngưng do quy định
về phòng chống dịch. Dự án đang tiếp tục thi công
phần móng hầm.
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án Casa Marina Mũi Né
(cập nhật đến ngày 29/10/2021)

Dự án Hội An d’Or

(cập nhật đến ngày 29/10/2021)

Dự án được thi công trở lại từ đầu tháng 10. Hiện dự án
đang tiếp tục thi công hạng mục shophouse và hạ tầng
cho giai đoạn 1 gồm khu vực shophouse, boutique và
condotel. Chuẩn bị cho công tác mở bán shophouse.

Dự án Amor Riverside Villas
(cập nhật đến ngày 29/10/2021)

Dự án đã hoàn thiện phần thi công nhà mẫu và
chuẩn bị triển khai công tác bán hàng.

Dự án được khởi động thi công lại từ đầu tháng
10/2021 sau gần 90 ngày tạm ngưng do quy định về
phòng chống dịch. Hiện dự án đã hoàn tất 90% hạ
tầng và đang thi công ép cọc căn nhà mẫu.
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Bamboo Capital Group
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

Đăng ký nhận Newsletter hoặc mọi thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ:
Phòng Quan hệ Nhà đầu tư CTCP Bamboo Capital:
irbcg@bamboocap.com.vn

