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TIÊU ĐIỂM

02.

01.

Quý III.2021, trong điều kiện kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng
bởi đại dịch COVID-19, Phát Đạt tiếp tục ghi nhận kết quả
kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 760
tỷ VNĐ (+37.36% YoY). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, lợi
nhuận trước thuế của Công ty ghi nhận đạt 1,397 tỷ VNĐ,
tăng trưởng 55% YoY và hoàn thành gần 60% kế hoạch
kinh doanh đề ra.

04.

Ngày 16/08/2021, Phát Đạt hoàn tất thủ tục M&A và
chính thức sở hữu “quỹ đất kim cương” ba mặt tiền Bạch
Đằng - Trần Phú - Lê Hồng Phong, tại Quận Hải Châu,
TP. Đà Nẵng.

05.

Phát Đạt là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh
danh ở hạng mục Best Residential Real Estate Developer
Vietnam 2021 - Nhà phát triển Bất động sản Nhà ở tốt
nhất Việt Nam 2021, theo danh sách vừa được Tạp chí
Global Banking & Finance Review (GBAF) của Vương
quốc Anh công bố ngày 20/08/2021.
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Sau thành công bước đầu của dự án KCN thuộc khu vực
Cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu), PDR tiếp tục tiến
bước trong lĩnh vực BĐS Công nghiệp với dự án mới rộng
1,152 ha tại Dung Quất (Quảng Ngãi) - trung tâm công
nghiệp nặng lớn nhất miền Trung, được triển khai theo
mô hình cụm đô thi dịch vụ công nghiệp.

06.

Ngày 13/09/2021, tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên
Phát Đạt đã tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm thành lập và
phát triển Tập đoàn (13/9/2004 - 13/9/2021). Trải qua
một hành trình dài với bao đam mê và nhiệt huyết, Phát
Đạt tự hào khi đã chinh phục được những cột mốc tăng
trưởng ấn tượng và góp phần thiết thực vào những hoạt
động ý nghĩa dành cho cộng đồng.
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Phát Đạt tiếp tục chi viện cho lực lượng tuyến đầu chống
dịch Covid-19. Tính đến 19/08/2021, tổng giá trị tài trợ
và ủng hộ của PDR gần 17 tỷ đồng. Thông qua các hoạt
động này, PDR hy vọng sẽ tiếp thêm sức lực đến người
dân, lực lượng “chiến sĩ” áo trắng cùng cả nước đẩy lùi
dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Mã chứng khoán: PDR
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG QUÝ III.2021

01.

02.

Thị trường căn hộ TP.HCM
và các tỉnh giáp ranh
Thị trường BĐS phân khúc căn hộ tại TP.HCM
và 4 tỉnh giáp ranh trong Quý III.2021 ghi nhận
13 dự án mở bán (3 dự án mới và 10 giai đoạn
tiếp theo), cung cấp ra thị trường khoảng
3,516 căn, bằng 88% so với quý trước (3,994
căn) nhưng chỉ bằng 31% so với cùng kỳ Quý
III.2020 (11,369 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt xấp xỉ
77% nguồn cung mở bán mới với khoảng 2,724
căn, bằng 84% so với quý trước (3,252 căn) và
bằng 28% so với cùng kỳ năm trước (9,646 căn).

Theo DKRA, nguồn cung – lượng tiêu thụ toàn thị
trường giảm so với quý trước, tiếp nối đà giảm
kéo dài từ đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19 tái bùng phát trên diện rộng. TP. HCM và
Bình Dương tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, chiếm 89%
nguồn cung – lượng tiêu thụ mới toàn thị trường
trong quý. Giá bán sơ cấp ở các dự án không có
nhiều biến động, song hầu hết các CĐT đều ban
hành các chính sách chiết khấu bán hàng mùa
dịch, lịch thanh toán giãn cách nhằm kích cầu thị
trường sơ cấp.

Thị trường bất động sản công nghiệp
các tỉnh phía Nam
Theo các chuyên gia của công ty chứng
khoán VNDIRECT trong Báo cáo về
bất động sản công nghiệp, nhờ cơ sở hạ tầng
được đẩy mạnh phát triển, diện tích đất khu
công nghiệp ở phía Nam dự kiến sẽ tăng thêm
hơn 5.000ha trong giai đoạn 2021-2022 để
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Tuy nhiên,
do ảnh hưởng từ làn sóng Covid lần thứ 4, quý
III.2021, thị trường đất khu công nghiệp và nhà
xưởng xây sẵn tại các tỉnh phía Nam không
có nguồn cung mới, duy trì ở mức 25.220 ha,
theo thống kê từ JLL Việt Nam. Thị trường nhà
xưởng xây sẵn cũng tương đối ảm đạm với duy
nhất một nguồn cung mới được tung ra, tổng
nguồn cung đạt khoảng 3,3 triệu m2. Tỷ lệ lấp
đầy của các khu công nghiệp và nhà xưởng
xây sẵn lần lượt duy trì ở mức 85% và 87%.
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Nguồn cung và tiêu thụ mới theo quý
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Mặc dù nhiều lĩnh vực sản xuất và các nhà
đầu tư chưa thể triển khai các hoạt động mở
rộng kinh doanh, giá đất vẫn tiếp tục tăng và
đạt mức 114 USD/m2/kì hạn thuê, tăng 0,75%
so với quý trước và tăng 7,30% so với cùng kỳ
năm trước. Giá thuê nhà xưởng xây sẵn được
giữ ổn định, với mức 4,5 USD/m2/tháng, tăng
nhẹ 1,4% so với năm trước, như là một hình thức
hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời
kì dịch bệnh.
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Tiêu thụ

Nguồn: DKRA
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG QUÝ III.2021 (tiếp theo)

03.

Thị trường đất nền
các tỉnh giáp ranh

Nguồn cung và tiêu thụ mới theo quý
6000

Theo khảo sát từ DKRA, trong Quý III.2021, thị trường
đất nền tại các tỉnh lân cận ghi nhận 02 dự án mở bán,
cung cấp 118 sản phẩm, bằng 4,1% so với Quý II.2021 –
2,913 sản phẩm, tỷ lệ tiêu thụ đạt 24% (tương ứng 28 sản
phẩm) – bằng 1.5% so với Quý II.2021 – 1,826 sản phẩm.
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Nguồn cung giảm mạnh, chỉ tương đương với khoảng
4% so với quý trước, tập trung chủ yếu ở Long An, BR-VT.
Sức cầu chung và thanh khoản thị trường thứ cấp ở mức
rất thấp. Thị trường có xu hướng giảm giá cục bộ ở một
số dự án và khu vực, mức giảm dao động ở mức 5% - 7%
so với trước khi dịch bùng phát mạnh vào Tháng 5-2021.
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Dự báo tình hình thị trường
Quý IV.2021
Phân khúc căn hộ tại thị trường
TP.HCM và các tỉnh giáp ranh

Phân khúc đất nền tại TP.HCM và
các tỉnh giáp ranh

Phân khúc bất động sản công nghiệp
phía Nam

Nguồn cung mới có thể sẽ tăng nhẹ so với Quý III.2021 với
khoảng 2,500 – 3,500 căn tại TP.HCM và khoảng 1,000
– 1,500 căn tại Bình Dương. Phân khúc hạng B và hạng
A tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nguồn cung mới mở bán.

Theo khảo sát từ DKRA, nguồn cung mới có thể tăng so
với Quý III.2021 và tập trung chủ yếu ở những thị trường
các tỉnh giáp ranh như Long An, Đồng Nai và BR-VT. Sức
cầu chung toàn thị trường có thể sẽ hồi phục tăng vào
giai đoạn cuối Quý IV khi các biện pháp giãn cách xã
hội được nới lỏng. Tuy nhiên, mặt bằng giá thứ cấp được
dự đoán không có nhiều biến động so với quý trước, xu
hướng đi ngang vẫn tiếp diễn.

Thị trường được dự báo sẽ sôi động trở lại khi tình hình dịch
bệnh được kiểm soát, và TP.HCM cùng các tỉnh lân cận được
mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới. Theo JLL
Việt Nam, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn
nhờ những lợi thế về nguồn nhân lực, các hiệp định thương
mại tự do đa dạng và những cam kết của chính phủ trong
việc phát triển hạ tầng.

Sức cầu chung toàn thị trường sẽ có những hồi phục tích
cực vào cuối Quý IV khi tình hình dịch bệnh được kiểm
soát. Mặt bằng giá sơ cấp và thứ cấp không có quá
nhiều biến động trong giai đoạn cuối năm.
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ III.2021

Cấu trúc nguồn vốn PDR QIII.2021
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01.

Kết quả kinh doanh
Quý III.2021
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Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, PDR ghi nhận lợi
nhuận trước thuế 1,397 tỷ VNĐ, tăng trường ấn
tượng 55% so với cùng kỳ, qua đó hoàn thành
gần 60% kế hoạch năm. Phần doanh thu chủ
yếu đến từ việc hiện thực hóa lợi nhuận của Dự
án Khu đô thị sinh thái - Khu kinh tế Nhơn Hội
- Bình Định (Dự án cao tầng Phân khu 4 và Dự
án thấp tầng Phân khu 9). Đây chính là dự án
nòng cốt đóng góp vào doanh thu 2021, và hứa
hẹn tiếp tục dẫn đà tăng trưởng cao cho năm
tài chính 2022. Dự phóng hết năm 2021, PDR
sẽ đem lại cho cổ đông lũy kế lợi nhuận trước
thuế giai đoạn 2019 – 2021 đạt 4,980.5 tỷ VNĐ,
từng bước hoàn thành kế hoạch giai đoạn
2019 - 2023 với lợi nhuận trước thuế lũy kết đạt
14,270 tỷ VNĐ, duy trì tăng trưởng kép CAGR 51%.

Các chỉ số tài chính trong Quý III.2021 của PDR
đồng thời vẫn đang thể hiện xu hướng lành mạnh.
Cụ thể, PDR tiếp tục ghi nhận biên lãi thuần cao
trên 47.95%. Tỷ lệ (Nợ vay dài hạn + Nợ vay ngắn
hạn)/Tổng Tài sản đạt 10.91%, duy trì ở mức rất
thấp so với trung bình ngành. Các chỉ số thanh
toán nợ của doanh nghiệp duy trì ở mức rất tốt
như Hệ số thanh toán hiện hành đạt 3.27% duy trì
trên 2.5 trong 10 quý liên tục và EBITDA/Tổng nợ
ngắn hạn trên 1.5 lần tổng nợ vay ngắn hạn.
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Trong Quý III.2021, để phục vụ cho mục tiêu lớn kế hoạch
lợi nhuận trước thuế 5 năm 2019 – 2023, doanh nghiệp
tiếp tục huy động 3 đợt trái phiếu (Đợt 4, Đợt 5 và Đợt 6)
vói tổng giá trị 700 tỷ VNĐ nhằm tài trợ cho hoạt động
mở rộng quỹ đất.

Biên lợi nhuận PDR QIII.2021
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Trong điều kiện kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản
chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, kết quả kinh
doanh ấn tượng của Phát Đạt là thành quả đến từ chiến
lược kinh doanh cẩn trọng, nền tảng quản trị vững vàng,
năng lực tài chính lành mạnh, đội ngũ nguồn nhân lực
trình độ chuyên môn cao cùng với sự quan sát, phân tích
kỹ lưỡng diễn biến thị trường để đưa ra kế hoạch, chiến
lược phát triển phù hợp và tối ưu nhất. Cụ thể, Phát Đạt
chỉ tập trung vào các dự án có nhu cầu sử dụng thực,
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pháp lý rõ ràng và thời gian thu hồi vốn dự kiến nhanh.
Đồng thời, Phát Đạt ưu tiên phát triển mối quan hệ với
các đối tác kinh doanh uy tín, có lợi thế đặc biệt tại các
địa phương mà PDR triển khai dự án nhằm đảm bảo trọn
vẹn khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Đây cũng
là những bước đệm vững chắc, tạo tiền đề để Công ty
bứt phá mạnh mẽ trong tương lai, trước mắt hoàn thành
kế hoạch mục tiêu 5 năm 2019 – 2023 và chinh phục các
đỉnh cao mới xa hơn nữa.
Mã chứng khoán: PDR
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ III.2021 (tiếp theo)

02.

Bất động sản Công nghiệp
Tận dụng sự chuyển dịch sản xuất của các doanh nghiệp
FDI, Phát Đạt tập trung phát triển Khu công nghiệp và BĐS
Dân dụng đi kèm với cơ sở hạ tầng hiện đại (Mô hình khu
đô thị dịch vụ công nghiệp).

Triển vọng doanh nghiệp
Doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng với CAGR lợi nhuận
trước thuế giai đoạn 2019 – 2023 kỳ vọng đạt 51%/năm
dựa trên nền tảng đa trụ cột:

Tận dụng nguồn lực từ Nhà đầu tư trong và ngoài nước,
Phát Đạt tìm kiếm các cơ hội đầu tư có sự tương thích cao
giữa lợi nhuận doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy đô thị hóa và môi
trường làm việc cho lao động địa phương theo đúng chủ
trương, chính sách.

Bất động sản Dân dụng
Tập trung vào các cơ hội chỉnh trang đô thị cũng như
tại các Trung tâm hành chính/tài chính mới của địa
phương.
Đa dạng hóa thị trường và sản phẩm tiêu thụ, cụ thể:
• Phân khúc căn hộ cao cấp /hạng sang/BĐS thương
hiệu tại CBD của các đô thị trọng điểm.
• Township với thiết kế chỉn chu, chất lượng hoàn thiện
cao tại trung tâm hành chính các đô thị loại 2.
• Bất động sản nghỉ dưỡng tại các trung tâm du lịch
của quốc gia như Đà Nẵng, Phú Quốc, Bình Định, Bà
Rịa – Vũng Tàu.

Nhà xưởng/Logistics
Phát Đạt tập trung tìm kiếm cơ hội mở rộng quỹ đất tại các vùng kinh tế
trọng điểm, đặc biệt khu vực lận cận sân bay quốc tế và cảng biển.
Nghiên cứu xây dựng trung tâm dịch vụ công nghiệp và logistics theo các
tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng cho nhu cầu thuê mướn và sử dụng dịch
vụ của các đối tác trong và ngoài nước.
Hình thành mạng lưới nhà xưởng, cơ sở sản xuất và dịch vụ đi kèm hướng
đến việc cung cấp giải pháp logistics trọn vẹn cho tập khách hàng/nhà
đầu tư đa dạng.

12
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HOẠT ĐỘNG IR QUÝ III.2021

02.

01.

THÁNG 07/2021

CỔ PHIẾU
PDR

81,800

3,326,998

3,224,995

Khối lượng Cổ phiếu
giao dịch trung bình quý
(CỔ PHIẾU)

Khối lượng Cổ phiếu
giao dịch trung bình tháng
(CỔ PHIẾU)

3,309

24.72

Thu nhập trên 01 cổ phiếu
(EPS 04 Quý gần nhất) (VNĐ)

Hệ số giá/Thu nhập
(LẦN)

GIÁ CỔ PHIẾU
CẬP NHẬT NGÀY: 30/09/2021

Sự kiện doanh nghiệp

02/07 Mua lại toàn bộ 300 tỷ VNĐ trái phiếu phát hành ngày 02/07/2020
07/07

Bổ nhiệm Bà Cổ Thị Thanh Liên giữ chức vụ Phó Ban Kiểm toán nội bộ.

09/07 Mua lại toàn bộ 55 tỷ VNĐ trái phiếu phát hành ngày 09/07/2020

80,000 - 96,200

09/07 Tham gia sự kiện “Virtual Emerging Vietnam 2021” do Công ty Chứng khoán TP.HCM
(HSC) tổ chức.

Biên độ dao động giá trong quý
(giá đóng cửa)
(VNĐ/CỔ PHIẾU)

THÁNG 08/2021

39,817

12/08

Phối hợp với Công ty Chứng khoán SSI tổ chức Hội nghị trực tuyến
“Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 – 1H2021 Earning Call: PDR”.

4,867

486,771,916

Vốn điều lệ
(TỶ ĐỒNG)

Số lượng cổ phiếu lưu hành
(CỔ PHIẾU)

40%

22.87%

Tỷ lệ cổ phiếu
tự do chuyển nhượng

Cổ tức bằng cổ phiếu
đã chia năm 2021

22/08 HĐQT Công ty thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99% phần vốn góp của

Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày
30/09/2021 (TỶ ĐỒNG)

Công ty để sở hữu dự án 3 mặt tiền đường Bạch Đằng - Trần Phú - Lê Hồng Phong, tại
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

49%

23/08 Hoàn tất thủ tục M&A dự án 3 mặt tiền đường Bạch Đằng - Trần Phú - Lê Hồng Phong,
tại Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
26/08 Tiếp tục phối hợp cùng Công ty CP Chứng khoán Bản Việt tổ chức Hội nghị trực tuyến

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được
mua tối đa

“Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 – 1H12021.

THÁNG 09/2021

Kết thúc Quý III.2021, cổ phiểu PDR dao động trong
vùng giá 80,000 - 96,200 VNĐ, đóng cửa tại mức
giá 81,800 VNĐ/ CP, ghi nhận mức giảm 15% so với
kết thúc Quý II.2021. Thanh khoản duy trì ổn định ở
mức 3.3 triệu cổ phiếu/phiên. Trong Quý III, cổ phiếu
không ghi nhận giao dịch nào của các cổ đông lớn.

16/09

Hội thảo trực tuyến Giới thiệu Doanh nghiệp với các đại diện Ngân hàng OCBC, một
trong những ngân hàng lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

03.

Tính từ đầu năm 2021, cổ phiếu PDR ghi nhận mức tăng
giá lũy kế 100.41%, vượt trội hoàn toàn so với lợi tức của
VN-INDEX (34.65%) và VN30 (20.93%), phản ánh sự cải
thiện rõ rệt về giá trị nội tại của doanh nghiệp. Trong nửa
cuối năm 2021, tập thể PDR tự tin có thể hoàn thành kế
hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng
51.92% được HĐQT đặt ra và sẽ liên tục cập nhật các diễn
biến kinh doanh mới nhất đến cộng đồng Nhà đầu tư.

Cơ cấu cổ đông
3.92%

Nguyễn Văn Đạt
Nguyen
Van Dat
Cổ ông
khác

Tương quan giá PDR, VNINDEX và VN30

Cổ đông khác

34.92%
61.16%

NướcNước
ngoài
ngoài
(Nguồn: PDR)
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THÔNG TIN DỰ ÁN
Bản đồ dự án
ĐÀ NẴNG
Dự án

Loại hình

Đà Nẵng

BĐS Dân dụng

Bạch Đằng

BĐS Dân dụng

QUẢNG NGÃI

TP. HỒ CHÍ MINH

Loại hình

Bờ Bắc

BĐS Dân dụng

Quảng Ngãi 1

BĐS Dân dụng

KCN Phát Đạt, Dung Quất

BĐS Công nghiệp

Dự án

Loại hình

Trần Hưng Đạo

Khu thương mại

BÌNH ĐỊNH

Phan Văn Đạt

Khu thương mại

Điện Biên Phủ

Khu phức hợp

Dự án

Loại hình

Thủ Đức

BĐS Dân dụng

Nhơn Hội

BĐS Dân dụng

Project A

BĐS Dân dụng

Bắc Hà Thanh

BĐS Dân dụng

Project B

Khu thương mại

Trương Định

BĐS Dân dụng

39 Phạm Ngọc Thạch

Khu thương mại

(Tòa nhà VP chính)

BÌNH DƯƠNG
Dự án

Loại hình

Astral City

BĐS Dân dụng

Bình Dương NTMK

BĐS Dân dụng

Dầu Tiếng 1

BĐS Dân dụng

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

PHÚ QUỐC

16

Dự án

Dự án

Loại hình

Phước Hải

BĐS Dân dụng / Thương mại

Dự án

Loại hình

Hàm Ninh

Khu phức hợp

Tropicana

BĐS Dân dụng / Thương mại

Phú Quốc resort

Khu thương mại

Poulo Condo

BĐS Dân dụng / Thương mại

Thị Vải / Cái Mép

Khu Công nghiệp

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
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THÔNG TIN DỰ ÁN (tiếp theo)
Dự án nổi bật

Khu đất kim cương tại Trung tâm Đà Nẵng

Khu công nghiệp – Dịch vụ đô thị Phát Đạt – Dung Quất

Phát Đạt chính thức sở hữu quỹ đất “kim cương” 3 mặt tiền tại giao lộ Bạch
Đằng – Trần Phú – Lê Hồng Phong, trục đường sầm uất và đắt đỏ bậc nhất
trung tâm TP. Đà Nẵng.

Dự án KCN – Dịch vụ Đô thị Phát Đạt – Dung Quất được phát triển theo mô
hình đô thị công nghiệp hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và
dịch vụ dân sinh, bao gồm cả tiện ích sống, giải trí, sức khoẻ – y tế, giáo dục,
không gian xanh… đảm bảo đời sống cân bằng, lành mạnh cho các chuyên
gia, người lao động và cư dân địa phương.

Sau thành công từ dòng sản phẩm bất động sản dân dụng cao cấp và trung
cấp, Phát Đạt sẽ triển khai xây dựng tại quỹ đất đắt giá này dòng sản phẩm
bất động sản thương hiệu (Branded Residence), bao gồm căn hộ hạng sang
kết hợp khách sạn 5 sao với số lượng giới hạn, được quản lý và vận hành bởi
các tập đoàn nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Thông tin dự án

18

Toạ lạc tại Khu Kinh tế Dung Quất, dự án không chỉ sở hữu liên kết giao thông
thuận tiện mà còn thừa hưởng nhiều lợi thế sẵn có như được đầu tư đồng bộ
về hạ tầng giao thông, cảng biển nước sâu, tập trung nhiều nhà đầu tư lớn và
được hưởng nhiều ưu đãi về thuế.

Thông tin dự án

Vị trí

Vị trí

Mặt tiền đại lộ Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Khu Kinh tế Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi

Loại hình đầu tư

Loại hình đầu tư

Bất động sản thương hiệu (Branded Residence)

Khu công nghiệp – Dịch vụ đô thị

Quy mô

Quy mô

3,000m2

1,152ha

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
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THÔNG TIN DỰ ÁN (tiếp theo)
Dự án đang triển khai
STT

Dự án

Vị trí

Diện tích

Loại sản phẩm

Tiến độ dự án

I

NHÓM CÁC DỰ ÁN BĐS ĐANG TRIỂN KHAI

1

Văn phòng làm việc Phạm Ngọc Thạch

TP.HCM

0,067ha

Cao ốc văn phòng

• Đang triển khai xây dựng.
• Thiết kế cơ sở nội thất và cảnh quan.
• Thiết kế ý tưởng chiếu sáng.
• Chuẩn bị bàn giao để triển khai thiết kế và thi công (D&B).

2

Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội

Bình Định

116,1ha

Khu đô thị

2.1

Phân khu số 4

2.1.1

Khu chung cư cao tầng Khu 4

• Đang triển khai thủ tục xây dựng, chuẩn bị thi công.

2.1.2

Khu thấp tầng Khu 4

• Hoàn thiện hệ thống hạ tầng xây dựng, bàn giao.

2.2

Phân khu số 9

3

Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh

Bình Định

43,16ha

Khu đô thị

• Đang triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản.

4

Khu tiểu thủ công nghiệp Hàm Ninh

Phú Quốc

59,16ha

Khu phức hợp

• Đã được phê duyệt quy hoạch 1/500.

5

Khu dân cư làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh

Phú Quốc

79,69ha

Khu phức hợp

• Hoàn thiện và trình quy hoạch 1/2000.
• Hoàn thiện và trình quy hoạch 1/500.

6

Khu Du lịch sinh thái Đoàn Ánh Dương

Phú Quốc

40,6ha

BĐS nghỉ dưỡng

• Thực hiện các thủ tục giao đất.

7

Astral City

Bình Dương

3,73ha

BĐS Dân dụng

• Đang chuẩn bị triển khai xây dựng.

8

Bình Dương Tower

Bình Dương

4,46ha

BĐS Dân dụng

• Đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

9

Dự án Phước Hải (Tài Tiến)

Bà Rịa - Vũng Tàu

5,56ha

BĐS Dân dụng /Thương mại

• Đang triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản.

10

Khu du lịch Bến Thành Long Hải (Tropicana)

Bà Rịa - Vũng Tàu

9,86ha

BĐS Dân dụng /Thương mại

• Đang triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản

11

Dự án Poulo Condor

Bà Rịa - Vũng Tàu

12,00ha

BĐS Dân dụng /Thương mại

• Đang triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản.

12

Kho bãi tổng hợp dịch vụ hậu cần Cảng và dịch vụ
logistics Tài Tiến

Bà Rịa - Vũng Tàu

24ha

BĐS công nghiệp

• Triển khai các hoạt động đo đạc địa chất.
• Thiết kế quy hoạch 1/500.

20

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

34,1ha

• Đã chuyển nhượng phần chung cư cao cấp cho Công ty BIDICI.

45,9ha
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THÔNG TIN DỰ ÁN (tiếp theo)
Dự án đang triển khai
STT

Dự án

Vị trí

Diện tích

Loại sản phẩm

Tiến độ dự án

II

NHÓM DỰ ÁN BT ĐANG TRIỂN KHAI

1

Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (khu Cổ Đại)

TP.HCM

84,1ha

Dự án BT

• Đang triển khai thi công.

2

Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng

TP.HCM

1,4ha

Dự án BT

• Đang triển khai thủ tục xây dựng cơ bản.

3

Dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

TP.HCM

3,7ha

Dự án BT

• Rà soát pháp lý để chuyển tiếp thực hiện hợp đồng BT.

Phối cảnh Phân khu 4 - KĐT du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định)

Phối cảnh Khu Du Lịch Sinh Thái Đoàn Ánh Dương (Phú Quốc)

22
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Phối cảnh Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng (Quận 3, TP.HCM)
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SỰ KIỆN NỔI BẬT QUÝ III.2021
HOẠT ĐỘNG ĐỐI NỘI

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

NGÀY 06/09/2021

SÁNG NGÀY 13/09/2021

Phát Đạt tổ chức chương trình Gặp gỡ & chia sẻ trực tuyến
với Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT. Buổi gặp gỡ
trực tuyến góp phần gắn kết tập thể gia đình Phát Đạt
trong bối cảnh làm việc tại nhà mùa dịch Covid 19.

Tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn Phát Đạt
đã tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm thành lập và phát triển Tập
đoàn (13/9/2004 - 13/9/2021). Nhân dịp này, PDR cũng
tôn vinh các cá nhân với thâm niên 15 năm, 10 năm và 5
năm, đã đồng hành, gắn bó với công ty trong hành trình
bứt phá mọi giới hạn.

Tính đến ngày 19/08/2021, Phát Đạt đã tài trợ gần 17 tỷ
đồng, tiếp sức cho người dân, lực lượng chiến sĩ áo trắng
cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

NGÀY 18/08/2021

TRONG QUÝ III. 2021
Phát Đạt đã tổ chức các buổi Hội thảo sức khoẻ chuyên
đề với BS. Trần Vũ Lan Hương, BS. Nguyễn Đình Liêm, ThS.
Nguyễn Thị Tâm, nhằm trang bị kiến thức và sức mạnh
tinh thần chống dịch cho toàn thể nhân viên Phát Đạt.

24

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Phát Đạt tổ chức chương trình Gặp gỡ & đối thoại trực
tuyến với nội dung chia sẻ kinh nghiệm làm việc từ xa hiệu
quả và năng suất cao với Ông Lê Quang Phúc – Cố vấn
kiêm Thành viên HĐQT.
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T

ốc độ tăng trưởng của Phát Đạt được giới đầu
tư đặt kỳ vọng cao bởi sự bền vững và đáng tin
cậy trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế-xã
hội. Năm 2020, mảng BĐS Dân dụng của Phát
Đạt đạt được mức tăng trưởng mang tính đột phá. Lợi
nhuận trước thuế đạt 1.540 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
đạt 1.220 tỷ đồng, đều tăng trên 39% so với năm trước.

“NGƯỢC DÒNG” COVID -19

PHÁT ĐẠT TRỞ THÀNH
TOP THƯƠNG HIỆU
BĐS ĐẦU NGÀNH
BẰNG CÁCH NÀO

26

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Bản tin nhà đầu tư Quý III.2021

Dù diễn biến thị trường chung không thực sự
thuận lợi, giá trị vốn hóa của Công ty cổ phần
Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR –
HoSE) hiện đã chạm mốc 2 tỷ USD khi chưa hết
năm. Tháng 9 vừa qua, Công ty vừa kỷ niệm 17
năm thành lập và phát triển, và hiện đã quay lại
vị trí hàng đầu trong nhiều bảng xếp hạng dành
cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh
nghiệp bất động sản nói riêng.

Trong năm 2020, công ty đã tiến hành chia cổ tức năm
2019 qua 2 đợt, bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vào tháng 1
và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13% vào tháng 6. Đồng thời,
công ty cũng đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng
cổ phiếu với tỷ lệ 7% vào tháng 11/2020. Vào ngày 19/3,
công ty tiếp tục thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm
2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Tại ĐHCĐ thường niên
2021, Phát Đạt đã quyết định chi trả phần cổ tức còn
lại của năm 2020 với tỷ lệ 11,7% vào giữa quý II năm nay.
Bên cạnh đó, đà tăng trưởng này khiến Phát Đạt quyết định
tăng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tích lũy của kế hoạch 5
năm (2019-2023) từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng, tương
đương với mức tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn
này là 51%. Đây là chỉ tiêu cho riêng mảng BĐS Dân dụng.
Năm 2021, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Phát Đạt là
2.335 tỷ đồng. Bên cạnh đó, với quỹ đất đã có, tọa lạc
trên những vị trí đắc địa tại các đô thị đang phát triển
mạnh, Ban lãnh đạo công ty nhận định mảng BĐS Dân
dụng của Phát Đạt đã chuẩn bị sẵn kế hoạch khả thi cho
5 năm tới và chắc chắn mức lợi nhuận cho ít nhất đến
năm 2023.
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ài hạn hơn, theo chia sẻ từ
Ban lãnh đạo của Phát Đạt,
doanh nghiệp này đã có
hoạch định đến năm 2025
với các mục tiêu mang tính bứt phá
liên tục. Bên cạnh đó, Phát Đạt còn có
mảng bất động sản công nghiệp và
năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực này đã
lần lượt khởi động trong thời gian qua,
đang dần hình thành thế chân kiềng để
Phát Đạt thực sự trở thành một tập đoàn
đa ngành chuyên nghiệp, hướng tới sự
bền vững trên quy mô lớn về dài hạn...

TOP

doanh nghiệp đạt lợi
nhuận cao nhất trong
6 tháng đầu năm 2021.
(theo đánh giá của Vietnambiz)

Tương ứng với tốc độ đó, Phát Đạt nằm
trong top 5 doanh nghiệp đạt lợi nhuận
cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2021
(theo đánh giá của Vietnambiz), các
chỉ số tài chính và tăng trưởng đều lành
mạnh, đang tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ
để hoàn tất các mục tiêu lớn của năm
(tiêu biểu là mục tiêu lợi nhuận: 2.335
tỷ đồng) ngay trong bối cảnh vô cùng
khắc nghiệt của nền kinh tế - xã hội.
Các chỉ số tăng trưởng cho thấy Phát
Đạt đạt được tốc độ đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, đáng kể hơn, khả năng bứt
phá mạnh mẽ ấy được giới quan sát và
đầu tư đánh giá là bền vững và đáng tin
cậy chứ không chỉ là cuộc tăng trưởng
nóng trong ngắn hạn. Phát Đạt chứng
minh nhận định này bằng những kết quả
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tăng trưởng liên tục từ năm 2017 đến
nay. Từ tình trạng rất khó khăn, doanh
nghiệp này đã thoát hiểm ngoạn mục
vào cuối 2016 để từ đó, mỗi năm đều đạt
được những bước đi đầy thuyết phục.
Do vậy, niềm tin được đặt trọn cho Phát
Đạt trước các mục tiêu lớn trong kế
hoạch đến năm 2025. Với những gì đã
được công bố, Phát Đạt cho thấy đã có
đầy đủ nền tảng chắc chắn cho tính khả
thi của các mục tiêu bứt phá đó. Tiêu
biểu, doanh nghiệp này đã sở hữu được
quỹ đất gần 500ha và đang quan tâm
khảo sát quỹ đất mới lên đến 9.000ha
trải dài trên các thị trường tiềm năng bậc
nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó, Phát
Đạt đã xây dựng được uy tín vững chắc,
tiềm lực tài chính rất mạnh với nguồn thu
đa dạng, dồi dào và nhiều lợi thế trong
huy động vốn từ trong nước đến quốc tế.
Đồng thời, Phát Đạt được đánh giá rất
cao về kinh nghiệm thị trường, sự lành
mạnh trong triết lý phát triển và sự quyết
liệt trong yêu cầu cập nhật năng lực tổ
chức, vận hành. Đặc biệt, bản lĩnh kinh
doanh có được từ kinh nghiệm chiến
thắng thách thức trong giai đoạn 2013 2016 đã giúp Phát Đạt có được “sức đề
kháng” rất cao. Từ đây, doanh nghiệp
này đạt được nội lực dày dạn để bứt phá
mạnh mẽ ngay trong “bão” Covid-19 như
đã và đang có.
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G

iới kinh doanh thường e
ngại khả năng đạt được
đồng thời cả tốc độ tăng
trưởng và sự bền vững của
một doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối
cảnh thị trường đầy khắc nghiệt hiện
nay, “chậm mà chắc” đã không còn
là phương châm thuyết phục nữa. Để
đột phá, doanh nghiệp bắt buộc phải
“nhanh mà chắc” - như cách mà Phát
Đạt diễn đạt là phải “tốc độ và bền
vững”. Để đạt được “mục tiêu kép” đó,
không phải doanh nghiệp nào cũng
đủ thực lực. Mà trước hết, phải là một
doanh nghiệp có khát vọng lớn và tầm
nhìn xa. Từ đó, xây dựng chiến lược rõ
ràng và kế hoạch hành động cụ thể.
Trong quá trình thực thi, tính kiên định
hết sức quan trọng, giúp doanh nghiệp
dù linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh
nhưng không dễ dàng dao động, lạc
hướng hoặc bị cuốn vào những thành
tích mang tính ngắn hạn. Để đảm bảo
“tốc độ và bền vững”, doanh nghiệp
cũng phải được phát triển trên triết
lý kinh doanh lành mạnh. Tại Phát
Đạt, tuân thủ pháp lý và nguyên tắc
“cùng thắng” (win-win) cho tất cả
các bên là tiêu chí hàng đầu trong
phát triển mọi hoạt động kinh doanh.
Kinh nghiệm đáng kể khác mà Ban lãnh
đạo của Phát Đạt thường nhấn mạnh
là tính hiệu quả trong kinh doanh, sự ổn
định của sức khỏe tài chính và sự dồi
dào của dòng tiền. Đây được xem là
“kinh nghiệm xương máu” của Phát Đạt
từ giai đoạn khó khăn trước đây. Do vậy,
từ năm 2017 đến nay, Phát Đạt không
thay đổi về khát vọng, tầm nhìn và triết
lý phát triển, nhưng thay đổi về tiêu chí
hành động. Trong đó, doanh nghiệp này
chỉ tập trung vào các dự án mang lại
hiệu quả tài chính cao, vòng quay vốn
nhanh và dòng tiền mặt đảm bảo dồi
dào, ổn định...
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