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Ngày 08/11/2019, Tập đoàn Bamboo Capital đã tổ chức buổi Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư với tên gọi 
“BCG – Định hướng tương lai” nhằm đưa ra những chiến lược thay đổi phù hợp với biến động thị trường.

Chuyển dịch dần sang bất động sản và năng lượng

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn sẽ tập trung đầu tư các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo. Dự phóng 
tới năm 2023, BCG sẽ đạt lãi sau thuế 826.5 tỷ đồng. Riêng trong năm 2019, nhiều khả năng BCG sẽ ghi 
nhận dòng tiền lớn và báo lãi sau thuế gần 312 tỷ đồng.

Từ năm 2018, Tập đoàn đã có những bước thay đổi chiến lược đầu tư quan trọng khi thu hẹp các hoạt động 
kinh doanh không hiệu quả, chỉ giữ lại các mảng đã tái cấu trúc thành công. Đồng thời chuyển dịch cơ cấu 
sang các lĩnh vực có tỷ suất sinh lời cao là bất động sản và năng lượng tái tạo.

Trong ngắn hạn, BCG tiếp tục đầu tư vốn lưu động cho các dự án sản xuất, nông nghiệp và thương mại 
nhằm tạo dòng tiền hoạt động ổn định, đồng thời tập trung đầu tư vào các dự án trung và dài hạn.

Mảng bất động sản là chiến lược trung hạn của Tập đoàn, bao gồm các dự án tiềm năng như: Dự án Pegas 
Nha Trang, Khu Đô ị Bảo Lộc, Khu dân cư Lộc Phát, Khu Đô ị Hiệp Bình Chánh, Khu dân cư Hòa 
Ninh.

Về dài hạn, mảng năng lượng tái tạo sẽ là mảng đóng góp lớn vào kết quả hoạt động của Tập đoàn với thu 
nhập ổn định và biên lợi nhuận cao.

Trong năm 2020, các dự án điện mặt trời trên mái nhà sẽ là tâm điểm đầu tư của BCG Energy nói riêng và 
BCG nói chung. Năm 2019, Tập đoàn đặt mục tiêu phát triển công suất đạt 50MW.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT cho biết Tập đoàn sẽ hợp tác với các tập đoàn 
quốc tế nhằm tận dụng lợi thế từ khoa học công nghệ, thương hiệu và dòng vốn. Hiện tại, Tập đoàn cũng 
nhận hỗ trợ từ cổ đông nước ngoài cùng tham gia góp vốn để thực hiện dự án điện mặt trời như Hanwha 
Energy và Japan Asia Investment.

Với các chiến lược trên, BCG dự phóng doanh thu tới năm 2023 sẽ đạt gần 6,775 tỷ đồng, ROE đạt 77%.

HỘI NGHỊ GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ 
“BCG - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI”



Dự kiến ghi nhận dòng tiền lớn trong năm 
2019 hoặc 2020

Đến hết quý 3/2019, doanh thu thuần của BCG đạt 
244.7 tỷ đồng. Trong đó bao gồm, dự án nhà máy 
năng lượng mặt trời công suất 40MW đã chính thức 
đi vào hoạt động và có doanh thu. Bên cạnh đó, một 
số dự án bất động sản đã triển khai như Khu nghỉ 
dưỡng Radisson Blu Hội An tại Quảng Nam và Khu 
biệt thự King Crown Village tại ảo Điền, Quận 2 
cũng đã đi vào giai đoạn cuối.

Do các dự án có hiệu quả tốt, BCG đã thực hiện 
chuyển nhượng được một số phần tại các dự án mới 
với mức giá chuyển nhượng cao. Từ đó, mang lại 
nguồn doanh thu tài chính tăng đột biến, ghi nhận lợi 
nhuận sau thuế (LNST) quý 3/2019 của công ty mẹ 
tăng 2,406% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 14 tỷ 
đồng.
  
LNST hợp nhất quý 3/2019 tăng 1,090% so với cùng 
kỳ năm trước, đạt gần 52 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi ròng 
của BCG đạt 941.7 tỷ đồng và 128.45 tỷ đồng.

Cho cả năm 2019, BCG dự kiến doanh thu hơn 2,961 
tỷ đồng và lãi sau thuế  gần 312 tỷ đồng. Ban lãnh đạo 
cho biết kết quả này là hoàn toàn khả thi vì Tập đoàn 
đang đàm phán hợp tác với một số đối tác. Nếu đàm 
phán thành công ngay trong năm 2019 thì sẽ ghi nhận 
vào lợi nhuận và hoàn thành kế hoạch dự phóng ở 
trên. Trong trường hợp không ghi nhận kịp trong năm 
2019, dòng tiền này sẽ được chuyển sang năm 2020.



TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THAM DỰ HỘI NGHỊ 
THƯỢNG ĐỈNH “VIETNAM ONSHORE AND 

OFFSHORE WIND SUMMIT 2019”

Vietnam Onshore and O�shore Wind Summit là Hội nghị thượng đỉnh về 
Năng lượng gió trên bờ và ngoài khơi được diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 
30/10 năm 2019 tại ành phố Hồ Chí Minh. Khuôn khổ của Hội nghị nhằm 
trao đổi về triển vọng, thách thức và cơ hội của ngành năng lượng gió tại Việt 
Nam nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu nhất và phát triển nguồn cung cấp năng 
lượng bền vững.

Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Tập đoàn 
BCG tham dự hội nghị với vai trò là một 
trong những diễn giả chính đồng hành cùng 
với hơn 30 diễn giả trong ngành và hơn 250 
giám đốc điều hành cấp cao đến từ các quốc 
gia Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc, Malaysia, 
Philippines, ái Lan, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Singapore… Tại hội nghị, Ông Nam đã 
chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng 
tái tạo tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, 
ông cũng muốn tìm hiểu thêm về các giải 
pháp năng lượng gió trên bờ và ngoài khơi 
tiên tiến nhất hiện nay về phương thức phát 
triển nhằm tối ưu hóa khả năng và thời gian 
triển khai cho các dự án của Tập đoàn.

HỘI NGHỊ
“VIETNAM POWER DEVELOPMENT”

Nhằm làm gia tăng hình ảnh của BCG trong mảng năng lượng tái tạo, ngày 
07/11/2019 vừa qua, ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT cũng đã tham dự Hội 
nghị “Vietnam Power Development” với tư cách là một trong những diễn giả chính.



Bamboo Capital Group, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 8 62.680.680
Fax No: +84 8 62.99.11.88

https://www.facebook.com/BambooCapitalGroup/

https://www.youtube.com/channel/UCkF09FL2lmoK4QGXyHd1d8g

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 Nguyễn Phạm iên Hương: huong.npt@bamboocap.com.vn
Bà Hồ Nguyễn Hải My: my.hnh@bamboocap.com.vn

Ban Truyền thông

LỜI NGỎ CỦA

BAN BIÊN TẬP

LỄ RA MẮT DỰ ÁN
MALIBU RESIDENCE
Lễ ra mắt Dự án Malibu Residence bao gồm 
tổ hợp 30  căn biệt thự liền kề phố cổ Hội An đã 
chính thức được  diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 
20/10/2019.

CÀ PHÊ DR. NAM 
DIỄN ĐÀN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP - THỰC PHẨM 

MEKONG - LAN THƯƠNG 2019


