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Ngày 06/08/2020, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đã công bố báo cáo định giá 
lần đầu về Công ty Cổ phần Bamboo Capital (Mã: BCG).
Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết BCG đã trải qua giai đoạn tái cấu trúc lại các 
mảng đầu tư không hiệu quả để tập trung vào 2 mảng năng lượng sạch và bất động sản. 
Đồng thời công ty chứng khoán này kỳ vọng năm 2020 sẽ là năm bản lề để BCG bước 
vào một chu kỳ tăng trưởng mới bền vững hơn.
Về hoạt động kinh doanh, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng kết quả kinh doanh 
của Tập đoàn sẽ có sự cải thiện mạnh mẽ trong giai đoạn nửa cuối năm nhờ ghi nhận lợi 
nhuận từ mảng bất động sản, đến từ việc bàn giao các sản phẩm của dự án King Crown 
Village Thảo Điền và Malibu Hội An. Cho năm 2020, Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự 
báo BCG sẽ ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 146 tỷ đồng, 
tăng trưởng 28% so với cùng kỳ, tương đương với P/E dự phóng là 5,6x.

Với những nhận định trên, 
Chứng khoán Yuanta Việt 
Nam khuyến nghị mua đối với 
cổ phiếu BCG với giá mục 
tiêu là 8.353 VNĐ/cp, tương 
đương với mức tăng 28,5% so 
với giá hiện tại, đã bao gồm 
8% cổ tức tiền mặt.

Bên cạnh đó, mảng bất động sản sẽ đóng góp lợi nhuận chính trong năm 2020 và 2021, 
trong khi các dự án năng lượng tái tạo của BCG sẽ bắt đầu có đóng góp đáng kể kể từ
năm 2021 khi các nhà máy có 
công suất lớn như GAIA phát 
điện cả năm và nhà máy Phù 
Mỹ bắt đầu đi vào hoạt động.

Hiện BCG đang có tham vọng trở thành một trong những nhà phát triển năng lượng sạch 
lớn nhất Việt Nam với mục tiêu tổng công suất đặt tới năm 2025 đạt 2 GW. Hiện tại, Tập 
đoàn đã đầu tư 2 dự án năng lượng mặt trời (NLMT) tại Long An với tổng công suất là 141 
MW và đang triển khai dự án NLMT Phù Mỹ với công suất là 330 MW. Ngoài ra, BCG cũng 
có kế hoạch đầu tư các dự án điện gió và điện áp mái.

BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ LẦN ĐẦU CỦA 
CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM VỀ CỔ PHIẾU BCG (MUA +28,5%):

BƯỚC VÀO CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI



Sáng ngày 07/09/2020, 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 Tập đoàn Dean Shoes với 
tổng công suất 5,55 MW trên nhà máy 
FreeTrend tại Khu Chế xuất Linh Trung 2, 
TP. HCM.
Đây là hợp đồng ký kết đầu tiên trong 
gói trái phiếu về việc cung cấp và lắp 
đặt hệ thống điện mặt trời áp mái lên 
đến 19,5 MW của BCG Energy. Toàn bộ 
dự án trong gói 19,5 MW dự kiến sẽ 
được hoàn thành và phát điện trong 
năm 2020.
Điện mặt trời áp mái là hình thức mới, 
ưu việt và có tiềm năng phát triển vượt 
bậc trong tương lai. Theo thống kê của
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính tới ngày 31/07/2020, cả nước có 42.694 hệ thống 
điện mặt trời áp mái được phát triển, với công suất 917 MW. Cũng trong 7 tháng đầu năm, 
tổng sản lượng điện mà các hệ thống này đã phát lên lưới là hơn 300 triệu kWh. So với con 
số 377,9 MW được lắp đặt trước ngày 31/12/2019, dễ nhận thấy trong 7 tháng qua đã có 
sự gia tăng chóng mặt ở lĩnh vực điện mặt trời áp mái. 
Vì vậy, việc ký kết lần này có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển trong mảng 
năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng áp mái nói riêng của BCG Energy. Hiện BCG 
Energy đã ký kết hàng loạt các dự án năng lượng mặt trời áp mái với tổng công suất của 
danh mục dự án lên đến gần 100 MW. Công ty đặt mục tiêu hoàn thành 500 MW năng 
lượng mặt trời áp mái cho giai đoạn từ năm 2020 - 2024.
Việc lắp cung cấp và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái 5,55 MW tại Khu Chế xuất Linh 
Trung cũng là cơ hội tốt mà BCG Energy có được khi đây được xem là một trong những 
khu công nghiệp thành công nhất tại Việt Nam, có danh tiếng trong giới đầu tư khu vực 
Châu Á. Kim ngạch xuất khẩu của khu trong năm 2002 đạt hơn 2% tổng kim ngạch xuất 
khẩu trong cả nuớc, tạo ra 1/10 trong tổng số cơ hội việc làm từ khu vực đầu tư nước 
ngoài. 
Bên cạnh Khu Chế xuất Linh Trung, BCG Energy còn làm triển khai lắp đặt hệ thống mặt 
trời áp mái tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn các tỉnh Long An, Tiền Giang, 
Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước…

BCG ENERGY KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ 
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VỚI 

CÔNG TY FREETREND INDUSTRIAL A TẠI KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG
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Vừa qua, Ủy ban Kiểm toán và Tuân thủ Tập đoàn (UB KT&TT) đã tiến hành thực hiện kiểm 
toán tuân thủ thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải 
(TRACODI).
Trong thời gian thực hiện kiểm toán tại TRACODI, UB KT&TT đã tiến hành làm việc với Ban 
Tổng Giám Đốc Công ty và cuối cùng 2 bên đã thống nhất với các nội dung trình bày 
trong Báo cáo kết quả rà soát tuân thủ tại TRACODI của UB KT&TT.
Nói chung, nhiều kiến nghị quan trọng đã được UB KT&TT nêu ra, kể cả thời gian cần 
TRACODI chỉnh sửa, hoàn thiện, với tinh thần chung là xây dựng Tập đoàn ngày càng vững 
mạnh, phát triển bền vững.
Trong thời gian tới, UB KT&TT sẽ tiếp tục ra Báo cáo kết quả rà soát tuân thủ tại Công ty Cổ 
phần BCG Land và Công ty Cổ phần BCG Enegry sau khi hoàn tất.

ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ TUÂN THỦ TẬP ĐOÀN HOÀN THÀNH 
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN TUÂN THỦ TẠI TRACODI
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Để lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tracodi dự kiến diễn ra vào ngày 30/10 thành công 
và tốt đẹp, ngay từ những ngày cuối tháng 8, cán bộ nhân viên tập của Tập đoàn nói 
chung và Tiểu ban Đào tạo, Khen thưởng, Kỷ luật, Thể thao, Văn hóa và Đời sống nói riêng 
đã tập trung hết sức mình lên kế hoạch bài bản, chi tiết cho lễ kỷ niệm.  Đồng thời, công 
tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai và hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình, tiết mục 
đặc sắc, hấp dẫn, ý nghĩa.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP TRACODI
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TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CỦA TẬP ĐOÀN

Dự án King Crown Infinity



Dự án King Crown Village
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Dự án Casa Marina Premium



Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 6h ngày 11/09/2020, Việt Nam có tổng cộng 691 ca 
mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/07 
đến nay 551 ca.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe 
(cách ly) là 35.799. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 603; cách ly tập trung tại cơ 
sở khác 16.432 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 18.765.
Về tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 19, lần 2 là 19 và lần 3 là 22 ca.  
Số ca tử vong 35 và số ca điều trị khỏi 893.
Bên cạnh thông tin về tình hình dịch bệnh, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công 
tác phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 11/09/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 
đồng ý trong tháng 9 sẽ mở một số đường bay thương mại, đồng thời nhấn mạnh quan 
điểm cần thận trọng nhưng không quá khắt khe.
Đồng thời, ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo từ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Ông 
Lê Anh Tuấn về việc khôi phục lại các loại hình vận tải đi/đến Đà Nẵng, hãng hàng không 
Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đồng loạt công bố mở lại các đường bay tới 
Đà Nẵng từ tối ngày 06/09/2020. Trong thời gian này, các hãng sẽ thực hiện giãn cách 
ghế ngồi theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải nhằm hạn chế tối đa khả năng lây 
nhiễm và khuyến cáo hành khách nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe 
cho bản thân và cộng đồng như: Đeo khẩu trang tại sân bay và trên tàu bay; khai báo y 
tế bắt buộc; cài đặt ứng dụng Bluezone trên smartphone,…

TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN NGÀY 11/09/2020 
VÀ THÔNG TIN MỞ LẠI ĐƯỜNG BAY
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LIKE AND SHARE
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BCG tiến vào vùng đất mới - Quảng Ngãi

Chào mừng anh Nguyễn Thế Tài – Tổng Giám đốc Bamboo Capital trở về



Chuyến đi từ thiện cá nhân của cán bộ nhân viên Tập đoàn tại Sóc Trăng
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- Anh Nguyễn Đức Máy, Kỹ thuật – Quản lý dự án khối Điện mặt trời áp mái của 
BCG Energy:

“Ngày 06/03/2020, Hợp đồng thuê mái với 
Công ty TNHH Việt Vương 2 - Đơn vị gia 
công may mặc cho nhãn hàng lớn như 
Colombia với gần 30.000m2 được kí kết để 
thực hiện dự án điện mặt trời áp mái 4,12 
MW tại Khu Công nghiệp Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam. Sau đó đại dịch COVID-19 
bùng phát đợt 1, mọi thứ lock-down, cách 
xa ngàn km,  lần đầu tiên chúng tôi được 
giao quản lý một dự án lớn của công ty với 
bao nỗi lo lắng về tiến độ dự án và viễn 
cảnh đại dịch kéo dài.
Và thế rồi, ngày 07/05/2020, chúng tôi tiếp 
nhận mặt bằng mái từ nhà máy để chuẩn 
bị thi công sau khi mở đường bay
trở lại. Ngày 19/08/2020, với sự cố gắng hết sức của toàn cán bộ nhân viên, dự án đã đóng 
điện 2 trên 5 hợp đồng ngay trong đợt dịch bùng phát lần 2. Sau đó, ngày 31/08/2020, 
chúng tôi tiếp tục hoàn thành lắp đặt gần 10.000 tấm pin năng lượng mặt trời, trở thành dự 
án điện mặt trời áp mái lớn nhất miền trung cho đến thời điểm hiện tại.
Dù quá trình thực hiện dự án trải qua hai đợt dịch COVID-19 với những hành động quyết liệt 
từ Chính phủ như lệnh cấm bay, lệnh cách ly, hạn chế tập trung đông người,…nhưng với sự 
giúp đỡ, chỉ dẫn, hành động quyết liệt của Ban lãnh đạo BCG Energy cùng các công ty 
thành viên, các đồng nghiệp, các phòng ban đã dùng chung tay hỗ trợ cho dự án để có 
được thành quả như ngày hôm nay. Tôi thực sự tự hào khi cùng nhau chung tay, chung sức 
vượt qua khó khăn và tạo dựng thành quả cho tổ chức”.
Nhật ký 2 năm 6 tháng tham gia đại gia đình BCG.

Cảm xúc của nhân viên về Bamboo Capital
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- Chị Nguyễn Thị An, Trưởng Bộ phận Nhân sự - CTCP Skylar:

“Mặc dù tôi vừa mới kết thúc thử việc, chỉ 
mới gắn bó với Tập đoàn Bamboo Capital 
trong một thời gian ngắn, tuy nhiên tôi đã 
trải qua những cung bậc cảm xúc khác 
nhau cùng với công ty và trưởng thành 
hơn rất nhiều cả về kinh nghiệm chuyên 
môn lẫn kinh nghiệm sống.
Tôi rất vinh dự cũng như hãnh diện khi là 
một trong những thành viên của Bamboo 
Capital, đồng hành cùng sự phát triển và 
lớn mạnh của Tập đoàn trong thời gian 
sắp tới. Với sự nỗ lực, cống hiến hết mình 
của CBNV cùng với sự nhiệt huyết và tầm 
nhìn chiến lược của Ban Lãnh đạo Công 
ty thì tôi tin sự thành công của Bamboo 
Capital là một điều tất yếu.
Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến 
các Anh Chị Em đồng nghiệp cũng như 
Ban Lãnh đạo Công ty đã hỗ trợ tôi hoàn 
thành công việc trong thời gian vừa qua, 
cũng như truyền động lực và cảm hứng 
cho con đường sự nghiệp sắp tới của tôi”.
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Ban Truyền thông xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các cá nhân đã chia 
sẻ cảm xúc và hình ảnh thực tế gắn liền với công việc và nhiệm vụ được 
giao. Ban Truyền thông mong nhận được nhiều hơn những chia sẻ, bài viết 
của mọi người để Bản tin ngày càng phong phú về nội dung và gần gũi 
hơn với tất cả mọi thành viên của BCG.



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. 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

Bamboo Capital Group

Các anh chị thân mến!

Để bản tin nội bộ của Tập đoàn ngày một hoàn thiện hơn, mong các anh chị hãy 
đóng góp hình ảnh, tin tức mới nhất của đơn vị mình về cho Ban Truyền thông trước 
ngày 5 hằng tháng theo thông tin dưới đây:

Bà Hồ Nguyễn Hải My - my.hnh@bamboocap.com.vn
Bà Lê Thị Hoài Xuân - xuan.lth@bamboocap.com.vn

Ban Truyền thông

LỜI NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP


