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Theo BCTC hợp nhất Quý 1/2022 của CTCP Bamboo Capital (BCG) vừa công bố, doanh thu 
đạt hơn 1.263 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đạt 522 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 98% và 
221% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng chủ yếu do sự đóng góp của 3 mảng 
hoạt động chính: xây dựng, bất động sản và năng lượng tái tạo. Nổi bật nhất là sự tăng trưởng tích 
cực từ mảng năng lượng tái tạo nhờ hợp nhất 2 nhà máy điện mặt trời BCG Long An 1 và 2 (tổng 
công suất 141MW) do BCG thực hiện việc mua lại cổ phần từ các đối tác để nâng tỷ lệ sở hữu lên 
100%. Bên cạnh đó, mảng bất động sản cũng ghi nhận lợi nhuận đột biến từ việc chuyển nhượng dự 
án khách sạn Pegas Nha Trang và bàn giao các căn biệt thự thuộc dự án King Crown Village.

Tính tới thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của BCG đạt 41.505 tỷ đồng, tăng 10,1% so với 
thời điểm đầu năm; nợ phải trả là 30.354 tỷ đồng, tăng 1.015 tỷ đồng. Dù tổng nợ phải trả vẫn 

đang ở mức cao, nhưng sự tăng trưởng về nợ qua các quý kể từ đầu năm 2021 đến nay là 
không đáng kể. Đầu năm 2022, BCG đã hoàn thành gói phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu 

cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Với tỷ lệ phát hành thành công xấp xỉ 100% đã giúp 
BCG nâng vốn điều lệ từ 2.975 tỷ đồng lên 4.463 tỷ đồng. Qua đó, vốn chủ sở hữu 

tăng 33,6% từ 8.349,6 tỷ đồng lên 11.150,5 tỷ đồng. 

Nhờ chủ động kiểm soát dư nợ và huy động vốn, Tỷ lệ nợ trên vốn chủ 
sở hữu của BCG đã giảm từ 7,15 lần tại cuối năm 2020 xuống còn 3,51 lần 

tại cuối năm 2021. Đến hết quý 1/2022, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của 
BCG tiếp tục giảm từ 3,51 xuống còn 2,72 lần.

ĐHĐCĐ BCG: KẾ HOẠCH TĂNG VỐN 
LÊN 10.600 TỶ ĐỒNG

Ngày 06/05, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 BCG đã thông qua kế hoạch phát hành 266 triệu cổ 
phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, giá phát hành 10.000 VNĐ/cổ phiếu. Ngoài ra, phương án 
tăng vốn theo hình thức bán đấu giá 250 triệu cổ phần ra công chúng cũng được đại hội tán thành. 
Giá chào bán khởi điểm được xác định bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 60 ngày 
giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG tính đến ngày công ty ra nghị 
quyết chào bán.

Cổ tức năm 2021 được BCG chi trả theo tỉ lệ 10%, gồm 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu. Nếu tính cả 25,3 
triệu cổ phiếu trả cổ tức và 5 triệu cổ phiếu ESOP, tổng giá trị cổ phần BCG dự kiến phát hành trong 
năm nay tính theo mệnh giá là 5.183 tỷ đồng. Nếu hoàn tất các đợt phát hành thành công, vốn điều 

lệ của Bamboo Capital sẽ tăng gấp đôi 
từ 5.033 tỷ đồng lên khoảng 10.500 tỷ 
đồng.

Năm 2022, BCG đặt kế hoạch doanh thu 
thuần đạt 7.250 tỷ đồng, tăng trưởng 
280% so với thực hiện trong năm 
2021. Lợi nhuận sau thuế dự 
kiến đạt 2.200 tỷ đồng, 
tăng 220%.
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Ngày 15/02, tại phiên 
họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu 
Việt Nam (Eximbank), ông Nguyễn Thanh Hùng – hiện là Phó 
Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital đã được thông qua bầu cử bổ sung thành 
viên HĐQT. 

Đây là một trong các động thái của BCG trong việc mở rộng hoạt động lĩnh vực Tài 
chính – Bảo hiểm sau khi đầu tư vào Công ty CP Chứng khoán Thủ Đô (CASC), mua lại 
Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Tính đến thời điểm hiện tại, BCG hiện đang là đối tác 
chiến lược hoặc cổ đông chiến lược của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Tiên 
Phong, Nam Á và Eximbank. 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT BCG THAM GIA HĐQT
NGÂN HÀNG EXIMBANK

QUỸ VNM ETF VỚI QUY MÔ 530 TRIỆU USD THÊM
CỔ PHIẾU BCG VÀO DANH MỤC

Ngày 12/03, MV Index Solutions (MVIS) vừa công bố kết quả 
đánh giá định kỳ quý 1/2022 đối với MVIS Vietnam Index – 
chỉ số tham chiếu của quỹ Vaneck Vectors Vietnam ETF 
(VNM ETF). Theo đó, trong kỳ đánh giá đầu năm, MVIS 
Vietnam Index thêm mới 8 mã cổ phiếu, trong đó có cổ 
phiếu BCG. Cụ thể, quỹ Vaneck Vectors Vietnam đã mua 
1.926.000 cổ phiếu BCG. Tính đến thời điểm 10/03, quy mô 
tài sản VNM ETF đang đạt 529,1 triệu USD. 
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Với định hướng mở rộng sang mảng hạ 
tầng, đầu tư công, Tracodi đang thúc đẩy 
quan hệ hợp tác chiến lược với các UBND 
Tỉnh, Thành phố để tập trung mạnh phát 
triển đầu tư và thi công hạ tầng giao 
thông. 

Cụ thể, Tracodi đã kí kết hợp đồng thi 
công trong gói thầu thuộc dự án sân bay 
Phan Thiết trị giá hơn 400 tỷ đồng và dự 
kiến sẽ thi công vào đầu quý 2/2022. Ngoài 
ra, vào đầu năm 2022, BCG và Tracodi đã 
có buổi làm việc với Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc 
Trăng đề xuất làm tuyến đường Phát triển 
kinh tế Bắc Nam, nối liền từ cầu Đại Ngãi 
(Tỉnh Sóc Trăng) đến Thành phố Vị Thanh (Tỉnh Hậu Giang) 
với tổng chiều dài trên 30km. Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng đã 
đồng ý chấp thuận chủ trương và sau đó Tracodi đã tiếp tục 
việc khảo sát cũng như tính khả thi của dự án. 

Ngày 31/03, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 CTCP Dược phẩm Tipharco (UPCOM: DTG), ông 
Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT BCG được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025. Trước 
đó, ông Nguyễn Hồ Nam đang là cổ đông lớn, nắm giữ 1.570.000 cổ phiếu DTG, tương đương tỷ lệ 24,86%. 
Nhóm cổ đông liên quan BCG cùng với ông Nam đang nắm giữ gần 90% cổ phần Tipharco.

Theo kế hoạch kinh doanh 2022, Tipharco đặt mục tiêu doanh thu 260 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ 
đồng, lần lượt tăng trưởng 28% và 985% so với năm 2021. Kết quả kinh doanh sơ bộ quý 1/2022 khá khả 
quan khi doanh thu đạt 63 tỷ đồng, lợi nhuận 
trước thuế đạt 3,2 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong ngắn 
hạn và trung hạn, ngay trong năm 2022, 
Tipharco sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thông 
qua phát hành 1:3 để nâng vốn điều lệ từ 63 
tỷ đồng lên 252 tỷ đồng. Mục tiêu dài hạn 
của Tipharco là đầu tư xây dựng nhà máy 
chuẩn EU với chi phí đầu tư dự kiến 25 triệu 
USD. Cũng tại phiên họp, Tipharco cũng 
thông qua tờ trình dự kiến chuyển sàn từ 
UPCOM sang HOSE trong thời gian tới. 

TRACODI ĐẨY MẠNH THAM GIA CÁC GÓI THẦU
THI CÔNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG

DƯỢC PHẨM TIPHARCO CHÍNH THỨC GIA NHẬP HỆ 
SINH THÁI BCG, DỰ KIẾN TĂNG VỐN VÀ CHUYỂN SÀN 
GIAO DỊCH TỪ UPCOM SANG HSX



BCG THU VỀ 1.140 TỶ TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU 
RIÊNG LẺ ĐỂ GÓP VỐN VÀO BCG LAND

Cụ thể, trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư 
với giá phát hành là 20.000 VNĐ/cổ phiếu, BCG đã phân phối 
thành công 57.000.000 cổ phiếu trong tổng số 60.000.000 cổ 
phiếu chào bán, tương đương tỷ lệ phát hành đạt 95%. Qua đó, 
vốn điều lệ của BCG chính thức tăng lên 5.033 tỷ đồng. Theo 
Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT, toàn bộ số tiền thu được từ 
đợt phát hành sẽ được góp vốn vào CTCP BCG Land để mở 
rộng quỹ đất và triển khai các dự án bất động sản.

Sau khi nhận góp vốn, vốn điều lệ của BCG Land tăng lên hơn 
4.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BCG Land đang triển khai các 
công pháp lý cần thiết để hoàn tất niêm yết lên sàn giao dịch 
chứng khoán trong năm 2022.
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ĐHĐCĐ TRACODI: KẾ HOẠCH TĂNG VỐN LÊN 5.164 TỶ ĐỒNG NĂM 
2022, DỰ TÍNH LỢI NHUẬN TĂNG ĐỘT BIẾN TRONG QUÝ 2

Ngày 14/04, tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 
Tracodi đã thông qua kế hoạch phát hành 
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá phát 
hành 10.000 VNĐ/cổ phiếu, qua đó, tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ 
đồng. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 vượt trội với chỉ tiêu doanh thu thuần hợp 
nhất đạt 4.431 tỷ đồng, tăng 42,39% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 507,4 tỷ 
đồng, tăng 51% so với năm 2021; Cổ tức từ 10% trở lên cũng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. 

Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của Tracodi ước tính doanh thu hợp nhất đạt 560 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 100 tỷ đồng. Trong quý 2, công ty có kế hoạch tăng cường 
năng lực tài chính nên sẽ thoái vốn một số khoản đầu tư tài chính để thu hồi vốn, phục vụ cho 
hoạt động xây lắp, đầu tư hạ tầng. Do đó, quý 2 có thể ghi nhận lợi nhuận đột biến cho công ty. 
Cũng tại đại hội, Tracodi đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%, gồm 5% tiền 
mặt và 5% cổ phiếu.
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Ngày 28/02, Bảo hiểm AAA và Rainbow 
Group (Việt Nam) đã ký kết thoả thuận hợp tác phân 
phối sản phẩm Bảo hiểm Ô tô trên ứng dụng thông minh MyInsure 
thuộc hệ sinh thái của Rainbow Group – đơn vị cung cấp hệ sinh thái gồm các sản 
phẩm kỹ thuật số dựa trên nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo như: MyInsure, My Heros, 
MyBikes…nhằm cung ứng các sản phẩm, giải pháp tăng cường sự trung thành của khách 
hàng đối với các nhãn hàng tiêu dùng, bảo hiểm, tài chính và quản lý đội ngũ kinh doanh 
tại Việt Nam.

Cùng ngày, Bảo hiểm AAA cũng ký kết hợp tác với Công ty TNHH Xoài Việt Nam – thành 
viên của Papaya Insurtech (Công ty Bảo hiểm Công nghệ có trụ sở tại Singapore). Papaya 
Insurtech nổi tiếng với Papaya Pro - ứng dụng công nghệ thông minh dùng để bán bảo 
hiểm (Digital Broker) hiện có mạng lưới hơn 1.000 đại lý, cộng tác viên trên toàn quốc để 
phân phối các sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng có nhu cầu tham gia xe cơ giới, tai 
nạn và sức khỏe. 

Đối tác chiến lược của AAA lần này là hai đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ 
cho lĩnh vực bảo hiểm tại thị trường Việt Nam. Bảo hiểm AAA hy vọng sự hợp tác lần này 
với Rainbow Group và Papaya Insurtech sẽ mang đến giá trị vượt trội cho khách hàng, tạo 
điều kiện thuận lợi giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận được các gói sản phẩm Bảo hiểm Ô 
tô, sau đó là các sản phẩm Bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe để cùng nhau bảo vệ 
tài sản và sức khỏe của khách hàng trước các rủi ro phát sinh không lường trước.

BẢO HIỂM AAA KÝ KẾT THỎA THUẬN PHÂN PHỐI
SẢN PHẨM QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU & CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
từ ngày 01/07/2021 đến 28/01/2022

ĐỊNH GIÁ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu lưu hành

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được mua tối đa

Giá

Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên 1 tháng

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

Ðơn vị

VNÐ

Cổ phiếu

VNÐ

VNÐ

Lần

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Cổ phiếu

%

20.100

5.915.219

15.200 - 28.350

2.536

7,84

10.116

5.033

503.305.437

50%

Bên định giá Ngày ra báo cáo
định giá 

Giá cổ phiếu tại
ngày ra báo cáo 

Giá mục tiêu Lợi nhuận
kỳ vọng

Công ty chứng
khoán VNDirect

Công ty chứng
khoán Yuanta

06/03/2022 25.000 29.600 18,40%

22/02/2022 24.900 30.324 21,80%

BIỂU ĐỒ GIÁ CỔ PHIẾU BCG (01/11/2021 - 29/04/2022)

-30.0%
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30.0%

40.0%

Diễn biến giá cổ phiếu BCG so với VN-INDEX 

BCG VN-INDEX

16%

10%

7%
4%

63%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Nguyễn Hồ 
Nam

Ban Điều hành của BCG

CTCP DV và ĐT Helios

NĐT nước ngoài

NĐT trong nước 
khác



Đang tiến hành thi công phần hạ tầng và đã tiến hành thí nghiệm nén tĩnh cọc 
khoan nhồi cho khu Biệt thự. Dự án dự kiến sẽ tổ chức mở bán trong năm 2022. 

Hạng mục Condotel: Đã hoàn thành khu vực cầu dẫn sảnh chính, phần hạ tầng và 
bể bơi vô cực. Dự kiến sẽ hoàn thiện khu vực sảnh chính và nội thất khối trong quý 2/2022.

Hạng mục Biệt thự: Đã hoàn thiện nhà mẫu và phần hạ tầng. Dự kiến đến hết quý 2/2022 sẽ 
hoàn thiện phần cảnh quan giai đoạn 1 và không gian Sale gallery. 
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án Casa Marina Premium (cập nhật đến ngày 22/04/2022)

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án Malibu Hội An (cập nhật đến ngày 22/04/2022)



Đã hoàn thiện nhà mẫu bán hàng, dự kiến sẽ bàn giao nhà mẫu và nghiệm thu 
móng cọc vào quý 2/2022. 

Đã hoàn thiện nhà mẫu và hệ thống giao thông. Tiếp tục thi công phần thô các phân khu 
biệt thự theo kế hoạch thi công đại trà, dự kiến sẽ hoàn thiện vào quý 3/2022.
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án King Crown Infinity (cập nhật đến ngày 22/04/2022)

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án Casa Marina Mũi Né (cập nhật đến ngày 22/04/2022)



Đang thi công hoàn thiện xây tô khu Shophouse và thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, 
dự kiến bàn giao vào tháng 7/2022. Đang thi công hạng mục móng cọc khu khách sạn 3 sao. 

Đang hoàn thiện phần hạ tầng và dự kiến quý 3/2022 sẽ hoàn thiện nhà mẫu. 
Chuẩn bị tiến hành thi công cọc đại trà, thảm nhựa hạ tầng, thi công phần cảnh quan 

các hạng mục: Công viên nội khu, công viên ven kênh, cảnh quan tuyến phố.
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án Hoian d’Or (cập nhật đến ngày 22/04/2022)

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án Amor Riverside Villas (cập nhật đến ngày 22/04/2022)



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

Bamboo Capital Group

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

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


