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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG KỲ

(Đơn vị: đồng)

CON SỐ TÀI CHÍNH NỔI BẬT
Qúy 1/2021

Doanh thu thuần
634.341.027.191

Lợ i  nhuận sau thuế
162.716.995.169

Tổng tà i  sản
29.221.497.489.120
Vốn chủ sở hữu
4.777.427.967.517
Vốn hóa (29/04/2021)
2.695.952.855.000

EPS 4  Quý gần nhất
2.180
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Quý 1/2021

Ngày 9/4/2021, Công ty Cổ phần Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch – công ty 
thành viên của BCG Energy trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital đã tổ chức Lễ khánh 
thành Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ.

Trước đó, nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1 và được công nhận ngày vận hành 
thương mại (COD) vào 31/12/2020. Chỉ trong vòng bảy tháng thi công kể từ ngày 
29/5/2020, đến ngày 31/12/2020, Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ đã đưa vào khai thác 
thương mại 216 MW trên tổng công suất 330 MW. Dự kiến, nhà máy điện mặt trời Phù 
Mỹ sẽ triển khai phần công suất 114 MW còn lại trong quý 2/2021. 

Nhân dịp khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ, Công ty Cổ phần Phát 
triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch đã công bố kế hoạch ủng hộ thường niên xã Mỹ 
Thắng và Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định). Theo lộ trình từ năm 2021-2025, Công ty sẽ 
ủng hộ xã Mỹ Thắng 9,5 tỷ đồng và xã Mỹ An 3 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất Quý 1/2021 của Bamboo Capital (BCG) vừa 
công bố, doanh thu của công ty đạt 634 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, 
đồng thời, lợi nhuận sau thuế đạt 163 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc tương 
đương 1.852% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn tăng 
trưởng mạnh chủ yếu do sự đóng góp từ các việc bàn giao dự án và các 
hoạt động M&A của các dự án Bất động sản, đồng thời, các dự án năng 
lượng tái tạo đóng điện từ cuối năm 2020 cũng bắt đầu có đóng góp vào 
doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Tính tới thời điểm 31/03/2021, tổng tài sản của BCG đã đạt 29.221 tỷ 
đồng, tăng 21,1% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, với việc phát hành 
thành công 67.462.280 cổ phiếu, vốn chủ sở hữu của BCG tăng lên 4.777 
tỷ đồng, tương đương 161,2% so với đầu kỳ.

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT Q1/2021

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHÙ MỸ



KHỞI CÔNG TỔ HỢP NGHỈ DƯỠNG HOIAN D’OR
Ngày 18/04/2021, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp đã 

chính thức khởi công dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và trải 
nghiệm văn hóa Hoian d’Or tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam.

Nằm tại vị trí đắc địa, liền kề Di sản Văn hóa Thế Giới – Phố cổ 
Hội An, dự án Hoian d’Or sở hữu hình thái kiến trúc đặc trưng 
của phố cổ nhưng vẫn phảng phất nét thiết kế đương đại.

Dự án được phát triển theo loại hình du lịch nghỉ dưỡng sinh 
thái và trải nghiệm văn hoá với quy mô bao gồm hệ thống tiện 
ích đẳng cấp như bến thuyền, bảo tàng văn hoá, quảng 
trường cộng hưởng, tuyến phố đi bộ, khách sạn 5 sao, trung 
tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, công viên sinh thái trải 
nghiệm cùng các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng như 
shophouse, villa, condotel và boutique.

Với tổng mức đầu tư dự kiến 3.918 tỷ đồng và quy mô 
khoảng 24,8 ha, dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và trải 
nghiệm văn hóa Hoian d’Or tập trung vào việc đem lại những 
trải nghiệm độc đáo cho du khách với không gian nghỉ dưỡng 
tiêu chuẩn 5 sao cùng hệ thống tiện ích xứng tầm. 

Trước đó, Công ty TNHH Du lịch 
Sinh thái Cồn Bắp cùng gia đình 
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhiếp ảnh 
gia Dương Minh Long đã tổ chức lễ 
trao tặng tư liệu gốc của Trịnh Công 
Sơn và ký kết hợp tác xây dựng 
“Không gian văn hoá Trịnh Công Sơn 
tại dự án Hoian d’Or” vào chiều 
ngày 29/03/2021 tại khách sạn Sofitel 
Legend Metropole Hà Nội. 

Chiều 09/04/2021, UBND huyện Phù Cát (tỉnh Bình 
Định) và Tạp chí Nông thôn Việt đã tổ chức lễ khánh 
thành 2 công trình cầu nông thôn do Tập đoàn Bamboo 
Capital tài trợ kinh phí xây dựng với sự góp mặt của 
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.

Được sự vận động của Ban tổ chức Chương trình Cầu 
Nông thôn - Tạp chí Nông thôn Việt, Tập đoàn Bamboo 
Capital đã tài trợ 3,3 tỷ đồng xây dựng 2 công trình cầu 
gồm cầu Xóm Bắc tại xã Cát Tân và cầu Chánh Lạc tại 
xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Quý 1/2021

BCG TÀI TRỢ XÂY DỰNG 2 CÔNG TRÌNH CẦU TẠI PHÙ CÁT



Ngày 15/4, Công ty Cổ phần BCG Land – thành viên Tập đoàn Bamboo Capital vừa tổ chức 
lễ bàn giao 5 căn biệt thự thuộc dự án King Crown Village (P.  Thảo Điền, Tp. Thủ Đức) cho khách 
hàng.

Dự án King Crown Village được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 bao gồm 17 căn biệt thự và 
giai đoạn 2 là một tòa cao ốc phức hợp thương mại dịch vụ cao cấp, toàn bộ dự án được xây 
dựng trên diện tích 9.125m2. Đây được xem là dự án biệt thự cao cấp ven sông Sài Gòn cuối 
cùng ở khu Thảo Điền, có vị trí lý tưởng để an cư và đầu tư, dễ dàng kết nối vào trung tâm TP. 
HCM và TP. Thủ Đức.

Trước đó, BCG Land đã bàn giao 5 căn biệt thự đầu tiên thuộc dự án King Crown Village cho 
khách hàng vào ngày 08/01/2021. Khi hoàn thành toàn bộ, King Crown Village sẽ trở thành điểm 
nhấn phồn hoa, thịnh vượng cho khu vực Thảo Điền.

BCG LAND BÀN GIAO 5 CĂN BIỆT THỰ TIẾP THEO
TRONG DỰ ÁN KING CROWN VILLAGE

Ngày 23/04/2021, buổi lễ ký kết hợp tác ký kết phân phối
trái phiếu doanh nghiệp giữa Ngân hàng Nam Á, CTCP
Chứng khoán Bảo Minh và CTCP BCG Energy. Trong khuôn khổ 
buổi lễ, thông tin về lượng trái phiếu mà BCG Energy
phát hành cũng được chia sẻ rộng rãi cho nhà đầu tư.  

Tổng giá trị lượng trái phiếu là 2.500 tỷ đồng và số tiền
huy động sẽ được dùng để triển khai dự án điện gió
Khai Long 1. Cụ thể, đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài 
sản đảm bảo và được phát hành thành nhiều đợt để
phù hợp với tiến độ triển khai của dự án. Đợt phát hành
đầu tiên đã diễn ra vào ngày 26/04/2021 có tổng giá trị
1.000 tỷ đồng. 

Dự án Khai Long 1 được phát triển bởi CTCP BCG Khai Long 1 
- Công ty thành viên trực thuộc BCG Energy. Đây là giai đoạn 1 
của dự án điện gió ngoài khơi Khai Long với tổng công suất lên 
tới 300MW (Công suất giai đoạn 1 là 100MW).

BCG ENERGY PHÁT HÀNH 2.500 TỶ ĐỒNG TRÁI PHIẾU
HUY ĐỘNG VỐN CHO DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ Ở CÀ MAU

Quý 1/2021



BCG PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG 67.462.380 CỔ PHIẾU

Trong đợt phát hành tỷ lệ 2-1 cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.000VNĐ/cổ 
phiếu, BCG đã phát hành thành công 67.462.380 cổ phiếu trong tổng số 68.002.880 cổ 
phiếu chào bán, tương đương tỷ lệ phát hành thành công là 99,2%. Qua đó vốn điều lệ của 
BCG chính thức tăng lên 2.034.681.400.000 đồng.

Theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được góp vốn 
cho các dự án của Tập đoàn, đồng thời bổ sung vốn lưu động nhằm tăng tính thanh khoản. 
Cụ thể, 430 tỷ đồng sẽ được 
dùng cho các dự án năng 
lượng tái tạo Phù Mỹ và 
VNECO, 230 tỷ đồng sẽ được 
dùng cho dự án Bất động sản 
King Crown Infinity và số tiền 
còn lại sẽ được bổ sung vào 
vốn lưu động của Công ty.

Quý 1/2021
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU BCG TRONG QUÝ 4/2020
(BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ YUANTA)

                            
                       

                              

                            
                            
               

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

Đơn vị

VNĐ

Cổ phiếu

VNĐ

VNĐ

Lần

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Cổ phiếu

%

13,250

1,496,032

7,360 - 16,200

2,180

6.08

2,696

2,035

203,468,140

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 18/03/2021 14,950 18,293 22.36%

BIỂU ĐỒ GIÁ CỔ PHIẾU BCG (02/11/2020 - 29/01/2021)
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Dự án King Crown Village
(cập nhật đến ngày 29/04/2021)

Ngày 15/04/2021, King Crown Village đã bàn giao tổng 
cộng 10 trên tổng số 17 căn biệt thự cho khách hàng. 
Dự kiến 7 căn biệt thự còn lại sẽ tiếp tục bàn giao trong 
Quý 2/2021.

Dự án Malibu Hội An
(cập nhật đến ngày 05/05/2021)

Đã hoàn thiện phần thô và nhà mẫu. Hiện đang trong giai 
đoạn tiếp tục hoàn thiện và dự kiến có thể bắt đầu bàn 
giao, đưa vào vận hành trong tháng 09/2021.

Dự án Casa Marina Premium
(cập nhật đến ngày 05/04/2021)

Dự án đã hoàn thiện nhà mẫu và đang trong
giai đoạn hoàn thiện hạ tầng. Dự kiến tổ chức lễ
mở bán vào Quý 2/2021.
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Dự án King Crown Infinity
(cập nhật đến ngày 05/04/2021)

Dự án đang trong giai đoạn thi công cọc khoan nhồi 
đại trà và tường vây. Dự kiến sẽ tổ chức lễ mở bán đợt 2 
trong năm 2021.

Dự án Amor Riverside Villa
(cập nhật đến ngày 05/04/2021)

Dự án bao gồm 33 biệt thự, tọa lạc tại huyện Bình 
Chánh, TP.HCM. Dự án đang trong giai đoạn thi công 
hạ tầng. Dự kiến triển khai thi công nhà mẫu trong 
2021.

Dự án Casa Marina Mũi Né 
(cập nhật đến ngày 05/04/2021)

Giai đoạn 1 của dự án gồm 35 căn biệt thự dự kiến sẽ 
hoàn tất vào năm 2022. Hiện dự án đang trong giai 
đoạn thi công hạ tầng và nhà mẫu.
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