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CẬP NHẬT TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 
 

 
 

Kết quả kinh doanh 

Chỉ tiêu (triệu 
đồng) 

Q3 
2016 

Q3 
2015 

Doanh thu 387.653 301.918 

Lợi nhuận gộp 50.999 17.974 

Lợi nhuận trước 
thuế 

23.639 17.275 

Lợi nhuận sau 
thuế 

17.808 15.426 

 

Chỉ số tài chính 

Chỉ tiêu BCG 

Tỷ suấtàsi hàlợiàt à
doanh thu 

4,30% 

ROE 1,40% 

Khả năng thanh toán 
hiện hành 

0,81 lầ  

Tổng nợ / Vốn chủ sở 
hữu 

2,65 lầ  

Chi trả cổ tức 8,00% 

 

Cổ phiếu BCG 
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  2 Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3/2016: 
Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 46,9 tỷ đồng, 
hoàn thành 65,3% kế hoạch năm 

 

Theo BCTC hợp nhấtàQuýà à ă à à ủa công ty mẹ BCG vừa công bố, doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ hoàQuýà à à lũ à kế đến Quý 3/2016 lầ à lượtàđạt 

387,7 tỷ đồng và 995 tỷ đồ g,àtă gàtươ gàứng 28,4% và 73,3% so với cùng kỳ ă à
t ước. Cùng với sự giaàtă gàtừ doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận 

sau thuế hoàQuýà à àlũ àkế àth gàđầuà ă à à ủaàBCGà ũ gàtheoàđ àlần lượt 

tă gà l à , à tỷ đồng và 46,9 tỷ đồ g,à tă gà , %à à , %à soà ới kết quả kinh 

doanh cùng kỳ ă àt ướ .àNhưà ậy, với mụ àti uàđ àđề ra là lợi nhuận sau thuế đạt 

75 tỷ đồ gà hoà ă à àth àt hàđến thờiàđiểm kết thúc Quý 3/2016, BCG hiệ àđ à
hoàn thành được 65,3% kế hoạ hà ă à àdự kiến công ty sẽ đạtàđược lợi nhuận 

theo kế hoạ hà ă à hưàđ à a àkết với cổ đ g.à 

Vừa qua, ngày 17/10/2016 tại Hội nghị xúc tiế àđầuàtưàtỉ hàLo gàá ,àBCGàđ à hận 

Giấy chứng nhậ àđầuàtưàthực hiện Dự án nâng cấp mở rộ gàĐTà à& àđoạn từ 

An Thạnh, huyện Bến Lứ àđến thị trấ àĐức Hòa, Long An với tổng số vố àđầuàtưàdự 

kiến là 1.079 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ khởi công trong tháng 11/2016 và hoàn 

th hà t o gàQuýà / .àĐ à ũ gà l à dự án hạ tầ gàđầu tiên khởià đầuà hoàđịnh 

hướng chiế àlược của BCG trong việc phát triển mảng dự án hạ tầng xây dựng. 

 
Ông Nguyễn Hồ Nam giữ vị trí Chủ tịch (ĐQT 
BCG từ 17/10/2016 

 

HĐQTàCTCPàBa ooàCapitalà BCG à ừa quyếtàđịnh thông qua việc từ nhiệm chức vụ 

Chủ tị hàHĐQTà ủaà gàLeo gàK ekàChoo .àHĐQTàđ  thống nhất bầu ông Nguyễn 

Hồ Nam vào vị trí Chủ tị hàHĐQTà àông Leong giữ chức vụ Th hà i àHĐQT độc 

lập của BCG.  

HĐQTàBCGàđ àthống nhất thực hiện tái cấu trúc hoạtàđộ gà aà gàt àtheoàhướng 

tập trung vào các hoạtàđộng cốt lõi hiện là thế mạnh, bao gồm: Hoạtàđộng sản xuất 

àthươ gà ạià đồ gỗ, xe buýt, nông sản); Phát triển dự án xây dựng hạ tầng và bất 

động sản; Phát triển dự à ă gàlượng tái tạo.àHĐQTà ũ gà u ếtàđịnh tập trung các 

nguồn lự àđẩy nhanh tiế àđộ tái cấu trúc các công ty thành viên tiế àđến niêm yết 

các công ty này trên thị t ường chứng khoán. Dự kiế àt o gà ă à ,àBCGàsẽ tă gà
ường công tác tiếp cậ à à h àđầuàtưà ước ngoài nhằm thu hút dòng vố àđầuàtưà

vào các dự án của công ty. 

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Cổ phiếu BCG nằm trong 
danh mục cổ phiếu của bộ 
chỉ số chung VNX-
Allshare chính thức vận 

hành ngày 24/10/2016  

Chỉ số chung VNX-Allshare sẽ được 
chính thức triển khai từ ngày 
24/10/2016. VNX-I de à àđiểm chỉ 
số ơàsở l à . àđiểm. Chỉ số này sẽ 
đượ à e à tà định kỳ tha à đổi cổ 
phiếu thành phần hai lần trong 
ă ,à uaà à ước sàng lọc bao gồm 

tưà hà ổ phiếu, tỷ lệ free-float, và 
sàng lọc về thanh khoản. Danh mục 
cổ phiếu thành phần hiệu lực từ 

/ / à đế à / / à đ à
được công bố mớiàđ ,àt o gàđ à à
cổ phiếu BCG. 
 
Chỉ số chung VNX-állsha eà đ à lựa 
chọn 488 cổ phiếu từ tổng cộng gần 
700 cổ phiếu.à T o gà đ ,à s à GDCK 
Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) góp 247 cổ 
phiếu, sàn GDCK Hà Nội (HNX) góp 
241 cổ phiếu. 
 
Đưaà oà ận hành chỉ số chung 
được coi là một sự kiệ à đ hà dấu 
sự khởià đầu mới cho thị t ường 
chứng khoán Việt Nam. Việc tạo 
một bộ chỉ số chung cho toàn thị 
t ường sẽ là mộtàthướ àđoà hoà h à
đầuàtưàđể có thể theo dõi biế àđộng 
toàn thị t ường chứng khoán VN; 
nâng cao tính thống nhất và tiêu 
chuẩn hóa hệ thống chỉ báo cho 
toàn thị t ườ g,à đồng thời tạo chỉ 
số ơà sở nhằm phát triển các sản 
phẩ à t ià h hà hưà ph ià si h,à uỹ 
ETF. 

BCG định hướng trở thành một 
trong những công ty đa ngành tốt 
nhất Việt Nam. Sứ mệnh của BCG là 

không ngừng xây dựng lòng tin và 
giá trị cho đối tác, khách hàng, cổ 
đông và cán bộ công nhân viên.  
 

- Tầm nhìn & Sứ mệnh 



 

 
 

 

 
 

 
 

 3 Liên danh BCG – Băng Dương được chấp 
thuận đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường 
tỉnh ĐT  8  và 8  tại Long An theo hình 
thức BOT 

 

Sáng ngày 17/10/2016, Hội nghị xúc tiế àđầuàtưàtỉ hàLo gàá à ă à à ới chủ đề 

Hợp tác - Phát triển bền vữ g à h hàthức khai mạ ,àđ hàdấuà à ă à gà ố và 

thực hiện quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh. Tại Hội nghị, tỉ hàLo gàá àđ à
trao giấy chứng nhậ àđă gàkýàđầuàtưàthực hiện dự án nâng cấp, mở rộ gàĐTà à
đoạn từ An Thạnh, huyện Bến Lứ àđến thị trấ àĐức Hòa cho liên danh BCG – Bă gà
Dươ g.àĐ àl à ột trong ba công trình trọ gàđiể àgiaiàđoạn 2016 - àđ àđược 

Đại hộiàĐảng bộ tỉ hà àđịnh, dự án khi hoàn thiện sẽ tạoàđiều kiệ àđể kết nối giao 

thươ gàgiữa các cụm công nghiệp với Cảng quốc tế Long An. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT BCG nhận giấy phép chứng nhận đầu tư dự 

án BOT ĐT 8  tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 6 của tỉnh Long An 

Tuyế àĐTà àl àt ục giao thông huyết mạ hàđể phát triển kinh tế - xã hội khu vực 

giáp TP.HCM. Dự án sẽ nối liền khu vực phát triển công nghiệpà ă gàđộng với Quốc 

lộ 1A và khu vực Cảng quốc tế Lo gàá àtheoàđường Bến Lức - Tân Tậpàđa gàđược 

đầuàtư.àĐể có thể đ pàứ gàđược phát triển kinh tế xã hội qua kết nối hạ tầng giao 

thông giữa Long An và TPHCM cần thiết phải nâng cấpàđườ gàĐTà àl àđường cấp 

II nhằ àđ pàứng nhu cầu về vận tải hàng hóa và hành khách, rút ngắn khoảng cách 

vận tải, cắt giảm chi phí, bảoà đảm an toàn và thuận lợi, giảm thiểu tai nạn giao 

thông và hạn chế ô nhiễ à iàt ường. Vớià hiàph àđầuàtưàkhaiàto àlớn, trong khi 

câ àđốià g às hàđịaàphươ gà àhạ à àđ à ố trí hết trong kế hoạch trung hạn giai 

đoạn 2016 – 2020, tỉ hàdoàđ àđ àk uàgọià h àđầuàtưàthực hiện dự án phù hợp với 

chủ t ươ gà tă gà ườ gàhu àđộng sự tha à giaà đầuà tưà ủa các doanh nghiệp, các 

thành phần kinh tế đầuàtưà oàph tàt iển kết cấu hạ tầ gàth gà uaà ơà hế hợp tác 

công - tưà PPP ,àhợpàđồng BOT. 

 

CityU Eminence Society tham quan và tìm cơ hội đầu tư tại Bamboo Capital 

Tp.HCM,à g à / / ,àđại diện 
a à l hà đạoà BCGà đ à à uổi làm 

việc vớià đoàn CityU Eminence 
Society (Hong Kong) gồm 20 doanh 
nghiệpàt o gàđ àdẫ àđầu là bà Jenny 
Chan - Chủ tịch hội cùng với các 
th hà i à l à l hà đạo các công ty 
t ià h h,àđầuàtưàtại Hồng Kông.  
 
ViệtàNa àl àđiể àđến tiếp theo của 
đo àsauà à hu ến tham quan và 
làm việc tạià Thượng Hải, Bắc Kinh, 
T àá ,àĐ iàLoa à àNhật Bản. Mục 
đ hà hu ế àthă à ủaàđo àlần này 
chủ yếu nhằm tìm hiểu về tình hình 
kinh tế à ơàhội hợpàt àđầuàtưàtại 
Việt Nam. Trong buổi làm việ ,àđo à
Cit Uà E i e eà “o iet à đ à à uà
hỏi về những hoạtàđộng kinh doanh 
của công ty mẹ BCG, các công ty 
thành viên cùng với chiế àlược phát 
triển trong thời gian sắp tới. Ngoài 
a,àđo à ũ gàđ à t à hiểu thêm về 
u àt hàđầuàtư,àg pà ốn dành cho 

các tổ chứ à ước ngoài vào doanh 
nghiệpà VNà ũ gà hưà ơà hội liên 
doanh hợp tác cùng những dự án 
tiề à ă gà ủa BCG trong thời gian 
sắp tới. 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyến đường 830 hiện quá tải, không đáp ứng được nhu cầu giao thương 

Đ hàgi à aoàtầm quan trọng của dự án góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế hoàđịa 

phươ g,àBCGàli àda hàđầuàtưà gà ớiàC gàt àTNHHàĐầuàtưà– Xây dựng – Thươ gà
mạiàBă gàDươ gàtha àgiaàđấu thầu dự án theo hình thức BOT tạiàđoạn Km1+502,69 

trên tuyế àĐTà àđế àđiểm cuối tại Km5+134,11 thuộc tuyế àĐTà à ới tổng chiều 

dài tuyến theo lý trình khoảng 23km. Dự án với tổng số vố àđầuàtưàdự kiến là 1.079 

tỷ đồng, theo kế hoạch sẽ ho àth hàt o gà ă à 018. BCG tham gia trong liên danh 

với tỷ lệ vố àg pàl à %.àLi àda hà h àđầuàtưàsẽ thi công toàn bộ dự àđồng thời sẽ 

được quyền thu phí trong thờiàgia àl à à ă . 

TRACODI - một công ty con của BCG chuyên về lĩ hà ực xây dựng hạ tầng dự kiến 

ũ gàsẽ tham gia và là nhà thầu chính thi công cho dự án này. Sự khởiàđầu với việc 

đầuàtưà hoàdự àĐTà à ủa BCG nằm trong chiế àlược phát triển trung và dài hạn 

củaàBCGàt o gàlĩ hà ực hạ tầng giao thông. Dự án khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao 

tính kết nối vùng trong hệ thống hạ tầng giao thông, từ đ àthuàh tàđầuàtưà à th à
đẩy phát triển kinh tế t àđịa bản tỉnh Long An thành mộtà gàđệm cho phát triển 

kinh tế miền Tây Nam Bộ. 

 
BCG nghiên cứu và triển khai đầu tư các dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời trong năm 
2017 

 

Nhằ àđ àđầu nhu cầuà ă gàlượ gàđiệ à g à gàtă gà àlợi thế ánh nắng mặt trời 

ổ àđịnh tại Việt Nam, BCG hiệ àđ àtiến hành nghiên cứu và triể àkhaiàđầuàtưà àdự 

à h à àđiệ à ă gà lượng mặt trời tạiàLo gàá ,àQu àNhơ ,àB hàThuậ à àVĩ hà
Long với tổng công suất mỗi nhà máy vào khoảng 50MW. 

Trong khi các nguồ à ă gà lượng truyền thố gà hưàtha àđ ,àdầu mỏ đa gàdần cạn 

kiệt, giá thành cao, nguồn cung không ổ àđịnh, nhiều nguồ à ă gà lượng thay thế 

đa gàđược các nhà khoa họ à ua à t ,àđặc biệt là nguồn ă gà lượng mặt trời. Là 

ước gầ àđườ gà hàđạo, Việt Nam với lợi thế là một trong nhữ gà ước nằm trong 

dải phân bổ ánh nắng mặt trời nhiều nhấtàt o gà ă ,à àtiề à ă gà ất lớn về nguồn 

ă gà lượng mặt trời,àđặc biệtà l àđiệ à ă g.àViệc tiếp cậ àđể tận dụng nguồ à ă gà
lượng mới này tại Việt Nam không chỉ góp phần cung ứng kịp thời nhu cầuà ă gà
lượng của xã hội mà còn giúp tiết kiệ àđiệ à ă gà àgiảm thiểu ô nhiễ à iàt ường. 

 

 

 Thành Vũ Tây Ninh: Đẩy 
mạnh xuất khẩu đến các 

thị trường tiềm năng 

Sả à lượng sản xuất trong 8 tháng 
đầuà ă à à ủaà TVTNà đạt hơ à
24.000 tấn, doanh thu ghi nhận 176 
tỷ đồng. Hiện tại,à h à àTVTNàđ à
ước vào vụ sản xuất tinh bột sắn 

2016 - 2017 với công suất trung 
bình 200 - 250 tấn thành 
phẩm/ngày. 
 
Trong khi mảng xuất khẩuà đến các 
thị t ường lớn truyền thố gà hưà
Nhật Bản và Trung Quốc trong thời 
gian qua vẫ à tă gà t ưởng ổ à định, 
TVTNà đa gà ở rộ gà hướng phát 
triể àđến các thị t ường mới có mức 
tiêu thụ tinh bột sắ à aoà hưà H à
Quốc và Châu Âu. Dự kiến sản 
lượng sản xuấtà ă à à đạt 
126.000 tấn với doanh thu dự kiến 
là 987 tỷ đồng. 
 
Vừaà uaà TVTNà ũ gà đ à hậ à được 
giấy phép về chủ t ươ gà à dựng 
nhà máy sản xuất tinh bột khoai 
lang tại huyện Bình Tân, tỉ hà Vĩ hà
Long với tổng công suấtà hơ à à
tấn thành phẩm/ngày, dự kiế à đià
vào hoạtàđộng trong Q4/2017. 
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Theoàđ ,àBCGàđ à àđa gàhợp tác tiếp xúc vớià àđối tác ước ngoài có tiềm lực lớn 

t o gà lĩ hà ự à ă gà lượng mặt trời nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một 

trong nhữ gà gàt àti àpho gàt o gàlĩ hà ực khai thác nguồ à ă gàlượng sạch này 

tại Việt Nam. Cụ thể, BCG sẽ tham gia trong việc thu xếp nguồn vốn, thực hiện thủ 

tục giấy phép thành lập dự án, nghiên cứu và triển khai dự án, kiến nghị và thực hiện 

các thủ tục cần thiết với Chính phủ, các bộ,à g hàli à ua … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án lắp đặt pin năng lượng mặt trời tại Bình Thuận 

Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQTà BCGà hoà iếtà Nhận thứ à được tầm quan 

trọng, lợi thế và lợi ích của nguồ à ă gà lượng tái tạoà t ước nhu cầu tiêu thụ điện 

g à gàtă g,àBCGàđ à họn việ àđẩy mạ hàđầuàtưà oà àdự à ă gàlượng tái tạo 

t o gàgiaiàđoạn 2016 - 2020. Việc hợp tác với cá àđối tác lớn từ ước ngoài trong các 

dự à ă gà lượng mặt trờià àđể đảm bảo ViệtàNa à àđược nguồ à ă gà lượng 

sạch, hiệu quả và bền vữ g,àđồng thời mở ra thêm nhiềuà ơàhộià ũ gà hưàsự lựa 

chọn sử dụng nguồ à ă gàlượng thay thế cho các doanh nghiệp và cá nhân tại Việt 

Na . 

Trong cuộc họp gầ àđ ,à Thứ t ưởng Bộ C gà Thươ gàHo gàQuố àVượ gàđ àđề 

nghị Tổng cụ à ă gàlượ gàđưaà aà àphươ gà à ề gi àđiệ àgi ,àđiện mặt trời; phân 

t hà àđ hàgi àhiệu quả, từ đ àlựa chọ àphươ gà àph àhợp nhấtàđể báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ vào giữa tháng 10/2016. Thứ t ưở gà ũ gàlưuàý,àthời gian áp dụng 

gi àđiệ àgi à àđiện mặt trờiàđối với các nhà máy vậ àh hàt ước ngày 31/12/2016. 

Với lộ trình trên, Thứ t ưởng hy vọng sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức 

giá mới, làn s gàđầuàtưà oàlĩ hà ự àđiệ àgi ,àđiện mặt trời sẽ lan rộ g,àđẩy nhanh 

lộ trình phát triển nguồ à ă gà lượng tái tạo,à tă gà t ưởng xanh và phát triển bền 

vững tại Việt Nam. 
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Với tiề à ă gà ph tà t iển du lị hà aoà taià Qu àNhơ à – tỉ hà B hàĐịnh, dự án Casa 

Marina Resort sắp hoàn thành và dự kiến sẽ mang lại cho BCG một nguồn doanh thu 

ổ àđịnh góp phầ àl àđaàdạ gàh aà ơà ấu doanh thu củaà gàt àt o gà ă à . 

 

Nguyễn (oàng: Đầu tư 
vào hệ thống dây chuyền 
sản xuất nhằm phục vụ các đơn hàng xuất khẩu 

Công ty Nguyễ àHo gàđ àđầuàtưà à
nâng cấpà h à ưởng, làm mới hệ 
thống dây chuyền máy móc, dây 
chuyền sấy và lò sấy gỗ với mục tiêu 
tă gà gấpà đ ià gà suất sản xuất 
trong thời gian tới.à Theoà hưà lộ 
trì hà đến Quý 1/2017, công ty dự 
tính sẽ nâng vố à điều lệ từ 62 tỷ 
đồng lên 116 tỷ đồng. Trong hai 
tháng cuốià ă ,à gà t à đa gà tập 
trung thực hiệ à àđơ àh gàlớn về 
đồ gỗ để xuất khẩuà đià à ước 
trong khốià Ch uà Âuà hưà Đức, Tây 
Ban Nha, Cộng hòa Séc. Trong 9 
th gàđầuà ă à ,àdoa hàsố bán 
hàng của Nguyễn Hoàng hiệ àđ àđạt 
hơ à , àtỷ đồng. 
 
Ba àl hàđạo công ty ũ gàđa gàt hà
cực tìm kiếm à ơàhội hợp tác từ 
những nền kinh tế phát triển ổn 
định, có sức mua và nhu cầu liên tục 
tă g,à à thể chế về kinh doanh 
thươ gà ại hoàn thiện, bao gồm 
Châu Âu, Canada, Singapore. Bên 
cạ hà đ ,à ông ty hiệ à ũ gà đa gà
theo dõi chặt chẽ và bám sát tiế àđộ 
của Hiệpà đị hà đối tác xuyên Thái 
B hàDươ gà TPP à ới hy vọ gà đ n 
đầu Hiệpàđị hà à giaà tă gà thị phần 
mặt hàng gỗ nội và ngoại thất trong 
khối TPP. 
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Tks  

 

Phòng quan hệ nhà đầu 

tư BCG 

Tầng 14, Vincom Center 
72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé 
Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam 
 
Điện thoại: +84 8 62.680.680 
Fax: +84 8 62.99.11.88 
 
Email: 
kim.dds@bamboocap.com.vn 
nguyen.t@bamboocap.com.vn 
 
Website: 
www.bamboocap.com.vn 

Casa Marina Resort là resort 4 sao bao gồm 16 bungalows và 40 phòng, thuộc chủ 

đầuàtưàl à gàt àNgu ễn Hoàng, một trong những công ty con của BCG, với diện tích 

gần 2ha. Resort có vị trí nằm tại khu vực Ghềnh Gáng, khu vực có bãi biể àd ià àđẹp 

cách thành phố Qu àNhơ àkhoảng 8km. Từ resort, khách du lịch có thể dễ dàng tham 

ua à à địa danh nổi tiếng khác củaàQu àNhơ à hư:àĐầm Thị Nại,àĐảoàNhơ à Lý,à
Tháp Bánh Ít… Mang phong cách kiến trúc hiệ àđại, tinh tế cùng cách bài trí kết hợp 

linh hoạt với những cải tiến và tiện nghi cao cấp, resort Casa Marina tự hào cam kết 

trách nhiệm bảo vệ iàt ường xuyên suốt quá trình xây dựng và vận hành. Vật liệu 

tự hi àđược ưuàti àsử dụng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện kết hợp với 

những nguyên liệu và sản phẩ àđịa phươ gà a gà lại những trải nghiệm hòa nhập 

với thiên nhiên cho du khách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với giá cả cạnh tranh trong khu vực daoà động từ 1,2 triệuà đồ gà đến 3,1 triệu 

đồ g/đ à hoà từng loại phòng khác nhau) và phù hợp cho nhu cầu du lịch nghỉ 
dưỡng củaà duà kh hà t o gà à go ià ước, Casa Marina Resort có lợi thế kết hợp 

trong quần thể du lịch Casa Marina Islands dự kiế à ũ gà sẽ triể à khaià t o gà ă à
2017. 
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