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FITCH RATINGS XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (IDR) ‘B’, 
TRIỂN VỌNG ỔN ĐỊNH VỚI PHÁT ĐẠT

PDR HỢP TÁC CÙNG KPMG VIỆT NAM TRONG 
TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TẬP ĐOÀN SAMTY (NHẬT BẢN) VÀ PHÁT ĐẠT 
(PDR) NÂNG TẦM QUAN HỆ HỢP TÁC

PDR ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ 
NGUỒN LỰC ERP TRÊN NỀN TẢNG GIẢI PHÁP CỦA SAP

BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT TÍCH CỰC ĐỐI THOẠI VỚI 
NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

PDR VINH DỰ NHẬN GIẢI NHẤT TRONG
TOP 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT 2020

PDR LỌT RỔ CHỈ SỐ MSCI FRONTIER MARKETS INDEX – 
KHẲNG ĐỊNH SỨC HÚT VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI 

PDR LIÊN TIẾP ĐÓN NHẬN DANH HIỆU DANH GIÁ VÀ
UY TÍN NĂM 2021

Với kết quả xếp hạng tín nhiệm “Triển vọng ổn định” từ Fitch Ratings, PDR 
được đánh giá sở hữu các chỉ số tài chính lành mạnh, phản ánh vị thế của 
một nhà phát triển BĐS đang phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. 
Việc chủ động tham gia đánh giá xếp hạng tín nhiệm này giúp PDR củng cố 
mức độ tín nhiệm, tăng cường tính minh bạch của Công ty và phù hợp với 
các tiêu chuẩn quốc tế.

PDR đã lựa chọn KPMG, một tổ chức uy tín toàn cầu trong lĩnh 
vực kiểm toán và tư vấn để khảo sát hiện trạng và rà soát tổng 
thể doanh nghiệp, đưa ra những giải pháp quản lý hiệu quả phù 
hợp với các mục tiêu, chiến lược kinh doanh. Từ đó, PDR có cơ sở 
để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và thúc đẩy sự 
phát triển đột phá và bền vững…

Nhằm phát triển mối quan hệ và mở rộng cơ hội hợp tác, trong 
tháng 12/2021, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samty (Nhật Bản) đã đích 
thân sang Việt Nam, trải qua quá trình cách ly sau nhập cảnh để 
gặp gỡ trực tiếp CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Hai bên đã có những buổi làm việc kỹ lưỡng, thảo luận chi tiết về 
kế hoạch hợp tác chiến lược sâu rộng hơn trong tương lai, mở ra 
cơ hội cho PDR trong phát triển các mối quan hệ quốc tế.

Sau hơn 1 năm triển khai, PDR đã hoàn thành giai đoạn 1 hệ thống ERP 
(Enterprise Resource Planning - Quản lý nguồn lực doanh nghiệp) trên nền 
tảng giải pháp của SAP nhằm mục tiêu hoạch định, thực hiện và kiểm soát 
các hoạt động của doanh nghiệp trong xu thế ứng dụng công nghệ số và 
chuyển đổi số hiện nay.

Cuối tháng 11 vừa qua, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt phối hợp 
cùng Maybank Kim Eng và HSC tổ chức thành công hội nghị nhà đầu tư trực 
tuyến, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và 
ngoài nước.

Tại Hội nghị, bức tranh toàn cảnh tình hình kinh doanh của Phát Đạt trong giai 
đoạn dịch bệnh vừa qua cùng triển vọng và định hướng phát triển trong các lĩnh 
vực then chốt của Công ty, tầm nhìn cho năm 2022 cũng được chia sẻ.

Phát Đạt vinh dự đạt giải nhất trong Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất 
năm 2020, nhóm vốn hóa lớn, nằm trong khuôn khổ Cuộc bình chọn Doanh 
nghiệp niêm yết được báo Đầu tư phối hợp cùng HOSE tổ chức định kỳ 
thường niên.

Với chủ đề “Bứt phá giới hạn”, Báo cáo thường niên 2020 của PDR thể hiện 
tinh thần kiên định trước những thách thức, đột phá vượt các chỉ tiêu, sẵn 
sàng chinh phục những tầm cao mới.

Cũng trong Quý IV.2021, vượt qua các tiêu chí lựa chọn khắt khe, PDR là mã 
cổ phiếu Việt Nam duy nhất lọt vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index - 
chỉ số quan trọng nhất trong các bộ chỉ số theo dõi thị trường cận biên của 
MSCI khi có rất nhiều quỹ đầu tư chủ động sử dụng làm benchmark với quy 
mô tổng tài sản quản lý lên tới nhiều tỷ đô.

PHÁT ĐẠT VÀ ASTRAL CITY ‘BỘI THU’ HÀNG LOẠT GIẢI 
THƯỞNG BĐS UY TÍN QUỐC TẾ

Tại buổi lễ công bố và trao giải thưởng Vietnam Property Awards – VPA 2021 
diễn ra vào tháng 11 vừa qua, PDR cùng dự án Astral City đã chiến thắng và 
được vinh danh ở nhiều hạng mục danh giá. Cụ thể, PDR đạt hai giải bình 
chọn từ Ban Giám khảo liên quan đến hạng mục phát triển bền vững (ESG) và 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), bao gồm: Chứng nhận đặc biệt 
về Môi trường - Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) và Chứng nhận đặc 
biệt về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Riêng Astral City đã ‘bội 
thu’ đến 3 giải thưởng liên quan đến chất lượng, quy mô và thiết kế của phân 
khúc dự án chung cư, bao gồm: dự án chung cư tốt nhất, thiết kế kiến trúc 
chung cư tốt nhất, thiết kế kiến trúc cảnh quan chung cư đẹp nhất.

Tháng 11/2021, Phát Đạt liên tiếp vinh dự đón nhận loạt danh hiệu ở lĩnh vực 
đầu tư và phát triển bất động sản, tiêu biểu: ‘Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận 
xuất sắc Việt Nam 2021’ được đánh giá bởi Vietnam Report phối hợp cùng 
Báo điện tử VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông và ‘Top 10 Nhà phát 
triển Bất động sản tích hợp tiêu biểu’, tại hạng mục Nhà phát triển BĐS tiêu 
biểu 2021 được công bố bởi Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư. 
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ IV.2021
Thị trường căn hộ TP.HCM và các tỉnh giáp ranh Thị trường bất động sản công nghiệp các tỉnh phía Nam

Quý IV.2021, phân khúc BĐS căn hộ tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận nguồn 
cung đạt 7.951 căn với tỷ lệ hấp thụ đạt 5.679 căn. Có thể nói, sau thời gian dài 
ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, Quý IV cho thấy thị trường đang có những dấu 
hiệu phục hồi, tăng hơn gấp đôi cả về nguồn cung và tỷ lệ hấp thụ của thị trường. 
 
Nhìn chung, so với 2020, nguồn cung và lượng tiêu thụ mới của năm 2021 chịu nhiều tác 
động không mấy tích cực. Mặt bằng giá sơ cấp tăng, chi phí đầu vào tăng và nguồn cung 
mới khan hiếm được cho là những nguyên nhân chính gây sức ép lên việc tăng giá.

Năm 2021, thị trường khu công nghiệp Việt Nam chịu thử thách với hai 
đợt dịch COVID-19 bùng phát, chuỗi cung ứng tạm thời bị gián đoạn 
trong Quý III do các quy định chống dịch tại nhiều tỉnh thành trên cả 
nước. Tuy nhiên thị trường vẫn duy trì và phục hồi nhanh chóng khi các 
biện pháp phòng dịch được nới lỏng trong Quý IV.2021. Theo CBRE, 
cũng trong quý này, tỷ lệ lấp đầy tại TP.HCM, Long An, Bình Dương, 
Đồng Nai đạt 87,3%, tăng 0,11% theo năm.

Nguồn cung kho xưởng tăng mạnh tại các khu vực công nghiệp trọng 
điểm. Nhờ hạ tầng giao thông được cải thiện, thị trường bất động sản 
công nghiệp tại Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, 
Tiền Giang, Vĩnh Long ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ.
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THỊ TRƯỜNG BĐS CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM, NGUỒN CUNG VÀ TỶ LỆ LẤP ĐẦY
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7.951 căn hộ

71,4%

Nguồn cung Tiêu thụ

Một góc phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM (Ảnh: Internet)

Ảnh minh họa (Unsplash: Adrian Sulyok)

Nguồn: DKRA

Nguồn: CBRE
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ IV.2021
Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng – Condotel Dự báo tình hình thị trường Quý I.2022

Trong năm 2021, nguồn cung phân khúc Condotel ghi nhận 11 dự án 
mở bán (bao gồm 9 dự án mới và 2 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo), 
cung cấp ra thị trường 3.792 căn. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới 
hơn 58%, tương đương 2.211 căn. Quý IV vẫn chịu ảnh hưởng từ giai 
đoạn bùng phát dịch bệnh mạnh từ đầu Quý III.2021, với 302 căn được 
đưa ra thị trường, tỷ lệ hấp thụ đạt 49 căn, thấp nhất so với các quý 
còn lại trong năm.

Nguồn cung phân bổ chủ yếu tại khu vực miền Nam với 44% sản phẩm 
biệt thự nghỉ dưỡng, condotel, tập trung nhiều nhất tại Bà Rịa - Vũng 
Tàu (38%). Những dự án được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín và được 
vận hành quản lý bởi những thương hiệu quốc tế 5 sao là những sản 
phẩm được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Về thị trường căn hộ, theo thông tin tổng hợp từ thị trường, trong năm 
2022, nguồn cung mới có thể sẽ tăng mạnh ở một số địa phương như 
TP.HCM và Bình Dương với khoảng 28.000 căn được đưa ra thị trường 
(TP.HCM có khoảng 18.000 căn, Bình Dương có khoảng 10.000 căn). 
Sức cầu thị trường bị dồn nén liên tục 2 năm sẽ khiến thị trường tăng 
nhiệt so với năm 2021. Mặt bằng giá sơ cấp có thể tiếp tục xu hướng 
tăng từ 2021 do chi phí đầu vào tăng mạnh (giá đất, giá vật liệu xây 
dựng tăng…)

NGUỒN CUNG
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Miền Trung Miền Nam Phú Thọ Quảng Bình KhácBà Rịa -
Vũng Tàu

Nguồn: DKRA

Nguồn: DKRA

Đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung mới condotel, 
biệt thự nghỉ dưỡng có thể sẽ tăng so với năm 2021, tập trung ở các thị 
trường Bình Thuận, Bình Định và Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó, giao dịch 
chủ yếu sẽ được tập trung ở những dự án mới mở bán, được phát triển 
bởi chủ đầu tư lớn, uy tín. 

Riêng với thị trường bất động sản công nghiệp, mặc cho dịch COVID-19 
tác động, thị trường vẫn sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong dài 
hạn, các khách thuê hiện hữu cũng đang xúc tiến việc mở rộng quy 
mô sản xuất. Sản xuất xanh, phát triển bền vững vẫn là xu hướng được 
các tập đoàn đa quốc gia theo đuổi, đặc biệt, việc ứng dụng công 
nghệ cao trong các khu công nghiệp sinh thái thông minh cũng đang 
được triển khai nhằm hướng đến lợi ích lâu dài cho khách thuê.

Cung đường Hồ Tràm (Ảnh: ngoisao.net)

Cung đường Hồ Tràm
(Ảnh: thanhnien.vn)
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV.2021 
Kết quả kinh doanh

Kết thúc Quý IV.2021, PDR ghi nhận 

Tổng kết năm 2021, PDR hoàn thành xuất sắc 
kế hoạch năm cho cả 3 chỉ tiêu.

4.990 tỷ đồng

14.270 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế

% còn lại% đã thực hiện

Kết thúc năm thứ 3 của Chiến lược Kỷ nguyên mới,

DOANH THU

1.228 tỷ đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

947 tỷ đồng

TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT
2019 - 2021 ĐẠT:

4.990 tỷ đồng

TĂNG TRƯỞNG SO VỚI CÙNG KỲ 

50%

33%

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 2019-2023

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 2019 - 2023
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KHẢ NĂNG SINH LỜI

LIÊN TỤC GIA TĂNG GIÁ TRỊ
CHO CỔ ĐÔNG

CẤU TRÚC VỐN VAY

Trong điều kiện kinh doanh toàn quốc còn 
nhiều biến số, biên lợi nhuận trong Quý IV.2021 
cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ nhờ chiến lược 
bán sỉ được triển khai hiệu quả và ghi nhận 
doanh thu của Dự án Khu đô thị sinh thái – Khu 
kinh tế Nhơn Hội – Bình Định.

Trong năm 2021, PDR vẫn không ngừng củng 
cố biên lợi nhuận và duy trì bảng cân đối tài 
sản lành mạnh, qua đó cải thiện lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu (ROE), đạt 28% trong năm 2021. 
Cụ thể, nhờ chính sách vốn hiệu quả, PDR liên 
tục thu gọn quy mô đòn bẩy tài chính xuống 
còn 2.7x từ mức 3.1x năm 2020 và duy trì hiệu 
năng sử dụng tài sản ở mức 20% .

Trong Quý IV.2021, PDR phát hành 3 đợt trái 
phiếu với tổng giá trị 925 tỷ đồng để tài trợ 
cho hoạt động phát triển dự án. Tổng kết năm 
2021, PDR đã liên tiếp phát hành thành công 
9 đợt trái phiếu, bổ sung 2.300 tỷ đồng vào 
nguồn vốn để phục vụ cho mục tiêu kế hoạch 
LNTT giai đoạn 2019 – 2023 đạt 14.270 tỷ VNĐ.

Trong năm 2021, PDR tập trung tái cấu trúc các 
khoản nợ vay từ ngắn hạn sang dài hạn. Cụ 
thể, tỷ trọng vay dài hạn gia tăng từ 25.53%, 
tổng cơ cấu nợ vay 2020 lên 76% trong năm 
2021. Việc gia tăng tỷ lệ vay dài hạn giúp lành 
mạnh hóa chỉ số tài chính doanh nghiệp, giảm 
áp lực dòng tiền ngắn hạn, giúp doanh nghiệp 
thuận lợi hơn trong quá trình triển khai dự án.

Biên lãi ròng

Đòn bẩy (cột trái) Biên lãi ròng

Biên lãi gộp

Vòng quay tổng tài sản

Biên lãi trước thuế

ROE

Vay dài hạn Vay bên khác Vay ngân hàngVay ngắn hạn Trái phiếu

LỢI NHUẬN TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU

CẤU TRÚC NỢ VAY THEO KỲ HẠN CẤU TRÚC NỢ VAY THEO SẢN PHẨM

BIÊN LỢI NHUẬN PDR QUÝ IV.2021

02/12/2021

08/12/2021

16/12/2021

02/12/2023

08/12/2023

16/12/2023

Đợt 7

Đợt 8

Đợt 9

475 tỷ

300 tỷ

150 tỷ

12%/năm

12%/năm

12%/năm

Ngày 
phát hành

Đợt
phát hành

Giá trị phát hành 
(tỷ VNĐ)

Coupon Đáo hạn

25%
22%

33% 36%

43%
47% 48%

52%40% 39%

49%
51%

66%

75%

68%

76%

31%
27%

42% 45%

54%

60%
60%

65%

1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021 4Q2021

76%

24% 24%

12% 69%
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV.2021 
Triển vọng doanh nghiệp

Cung đường Đà Nẵng (Ảnh: Unsplash - Kiril Dobrev)

Côn Đảo (Ảnh: Internet)

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: 

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.
• Khu đô thị 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. 

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). 

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.

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 lân 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. 
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV.2021 
Chiến lược phát triển

PDR đang sở hữu quỹ đất đa dạng, thuộc về khu trung 
tâm hoặc các khu vực được quy hoạch cho tương lai 
của các đô thị trẻ. 
 
Quỹ đất của PDR tập trung vào khu vực duyên hải miền 
Trung và trục kinh tế xoay quanh TP.HCM. Công tác 
phát triển quỹ đất luôn nhất quán với tiêu chí bắt buộc 
của PDR như: 

Có đầy đủ cơ sở pháp lý

Trên trục phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, 
dễ dàng kết nối về giao thông - hạ tầng du lịch và giao 
thương với các đô thị lớn

Sẵn sàng điều kiện để triển khai nhanh

DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG1
CỤM

TRỤC KINH TẾ XOAY QUANH TP.HCM VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM2
CỤM

Mỗi dự án do PDR phát triển không chỉ mang tầm vóc hàng đầu về quy 
mô so với các dự án trong khu vực và lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa 
phương, mà còn là một mảnh ghép trong chuỗi dự án của PDR.

Cụ thể, tại thị trường duyên hải miền Trung, các dự án của PDR kết 
nối 3 tỉnh thành du lịch, công nghiệp trọng điểm của khu vực đó là Đà 
Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định. Tiến độ triển khai dự án của PDR bắt 
đầu từ những dự án nhỏ, có tính chắc chắn cao, nếu nhận được sự đón 
nhận của thị trường địa phương thì bắt đầu triển khai các đại dự án 
khác trên diện rộng.

Bên cạnh các tỉnh duyên hải miền Trung nơi PDR đã đặt dấu ấn rõ nét 
bằng các dự án thành công, thị trường ưu tiên của PDR còn là Bình 
Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. PDR đánh giá cao triển vọng trong tương 
lai gần của các địa phương này bởi nhu cầu phát triển các đô thị vệ 
tinh và du lịch quanh TP.HCM.

Sau khi đã có sự hiện diện vững chắc ở Quảng Ngãi, PDR đẩy mạnh mở 
rộng quỹ đất sang tỉnh giáp ranh Bình Định. Tại đây, PDR phát triển cụm 
siêu dự án với tổng quy mô 120ha, bao gồm Khu đô thị Bắc Hà Thanh và 
Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội. Trong đó, dự án Nhơn Hội là mang 
lại nguồn doanh thu lớn cho PDR trong 2020 và 2021.

Hiện tại, PDR đang nắm giữ quỹ đất vàng 3 mặt tiền tại trục đường sầm 
uất và đắt đỏ bậc nhất TP.Đà Nẵng. Tận dụng tiềm năng du lịch của 
địa phương, PDR dự kiến phát triển bất động sản thương hiệu (branded 
residence) hướng tới phân khúc cao cấp bao gồm căn hộ hạng sang 
kết hợp khách sạn 5 sao với số lượng giới hạn. Dự án đánh dấu sự hiện 
diện đầu tiên của PDR tại Đà Nẵng, là bước đệm cho các đại dự án du 
lịch và KCN tại địa phương.

Nhóm dự án BĐS Dân dụng Bờ Bắc và Quảng Ngãi 1 với tổng quy mô 
lên đến 62ha. 

PDR đang phát triển Astral City tại TP. Thuận An, Bình Dương với tổng 
mức đầu tư lên đến 9.600 tỷ đồng. Astral City là lõi trung tâm đô thị hạt 
nhân với vị trí địa lý thuận lợi, kết nối các khu dân cư với KCN Sóng Thần, 
Linh Trung 2…

Ngoài ra, Astral City còn liên kết trực tiếp với TP.HCM nhờ vị trí toạ lạc 
trên mặt tiền đường Quốc lộ 13. Mục tiêu tiếp theo của PDR là triển khai 
dự án Bình Dương Nguyễn Thị Minh Khai, tăng sự hiện diện của PDR tại 
khu công nghiệp hàng đầu cả nước.

Tại địa bàn lân cận là Bà Rịa – Vũng Tàu, PDR bổ sung vào chuỗi các dự 
án BĐS du lịch với 3 sản phẩm chính là Phước Hải, Tropicana và Poulo 
Condor.

So với cả nước, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chỉ chiếm 20% dân 
số nhưng đóng góp đến 45% GDP và 40% thu ngân sách, trong đó 4 
địa phương trong Vùng có tỉ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương thuộc 
nhóm cao nhất. Riêng Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những tỉnh có lợi 
thế phát triển các ngành kinh tế biển, trong đó, cảng biển và du lịch là 2 
trong 4 trụ cột kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. Nhận thức được chủ trương 
phát triển của địa phương, PDR tự tin phát triển tổ hợp 3 dự án du lịch, 
hứa hẹn là cửa ngõ hàng đầu đón du khách quốc tế vào Việt Nam.

Cung đường Đà Nẵng (Ảnh: Unsplash - Kiril Dobrev)

Phối cảnh dự án Nhơn Hội New City (Bình Định)

Phối cảnh dự án Astral City (Bình Dương)

Côn Đảo (Ảnh: Internet)
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HOẠT ĐỘNG IR QUÝ IV.2021
Cổ phiếu PDR

GIÁ CỔ PHIẾU CẬP NHẬT NGÀY: 31/12/2021

95.200 VND

Số lượng cổ phiếu lưu hành
(cổ phiếu)

EPS LTM

Tỷ lệ CP tự do chuyển nhượng

Cổ tức bằng cổ phiếu đã chia 
năm 2021 (%)

Khối lượng CP giao dịch 
trung bình quý (cổ phiếu)

P/E

Khối lượng CP giao dịch 
trung bình trong tháng 12 

(cổ phiếu)

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

492.771.916 

3.866 VNĐ/
cổ phiếu

37%

22,87%

4.681.608

24,62

4.700.748

4.867

Kết thúc Quý IV.2021, cổ phiểu PDR dao động trong vùng giá 
84.000 – 99.000 VNĐ, đóng cửa tại mức giá 95.200 VNĐ/ CP, ghi 
nhận mức tăng 16.4% so với kết thúc Quý III.2021. Thanh khoản 
duy trì ổn định ở mức 4,7 triệu cổ phiếu/phiên. Trong Quý IV, PDR 
đã phát hành lần đầu 6 triệu cổ phiếu ESOP cho CBCNV các cấp. 

Tính từ đầu năm 2021, cổ phiếu PDR ghi nhận mức tăng giá lũy kế 
168,34%, vượt trội hoàn toàn so với lợi tức của VN-INDEX (48,03%) và 
VN30 (57,42%), phản ánh sự cải thiện rõ rệt về giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Sự kiện doanh nghiệp

Tháng 10/2021

Tháng 11/2021

Tháng 12/2021

Cơ cấu cổ đông

61,16%
3,92%

34,92%

Nguyễn Văn Đạt

20/10

19/11

29/11

15/11

23/12

03/12

26/12

28/12

Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm (IDR) ‘B’, triển vọng “Ổn định” với Phát Đạt.

Hoàn tất phát hành 6.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Ký kết hợp tác tư vấn Quản lý Doanh nghiệp với KPMG

Tham gia sự kiện Corporate Access gặp gỡ các quỹ đầu tư chuyên nghiệp khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương do Maybank Kim Eng tổ chức. 

Hoàn tất 3 đợt phát hành trái phiếu Doanh nghiệp (Đợt 7, đợt 8, đợt 9) với tổng giá trị 925 tỷ VNĐ 

Tham gia sự kiện Corporate Access “Vietnam Bouncing back from COVID” do HSC Tổ chức. 

Làm việc trực tiếp với Phó Chủ tịch Tập đoàn SAMTY Nhật Bản. Thảo luận hợp tác chiến lược trong năm 2022 
giữa SAMTY và PDR.

Đạt giải Nhất hạng mục “Báo cáo thường niên (BCTN) tốt nhất năm 2021 – Nhóm vốn hóa lớn” của Bình chọn Doanh 
nghiệp niêm yết thường niên do HSX và VIR tổ chức. 

Cổ đông khác

Nước ngoài

Nguồn: PDR
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THÔNG TIN DỰ ÁN
Bản đồ dự án

Hàm Ninh
Cụm CN Hàm Ninh
Phú Quốc resort

Khu phức hợp
BĐS Công nghiệp
Khu thương mại

TP. HỒ CHÍ MINH
Dự án

Trần Hưng Đạo
Phan Văn Đạt
Điện Biên Phủ
Thủ Đức
Project A
Project B
Trương Định
39 Phạm Ngọc Thạch
(Tòa nhà VP chính)

Khu thương mại
Khu thương mại
Khu phức hợp
BĐS Dân dụng
BĐS Dân dụng
Khu thương mại
BĐS Dân dụng
Khu thương mại

Loại hình

PHÚ QUỐC

ĐỒNG THÁP
Dự án

Hàm Ninh
Cụm CN Hàm Ninh
Phú Quốc resort

Khu phức hợp
BĐS Công nghiệp
Khu thương mại

Loại hình

ĐÀ NẴNG
Dự án

Đà Nẵng
Bạch Đằng

BĐS Dân dụng
BĐS Dân dụng

Loại hình

QUẢNG NGÃI
Dự án

Bờ Bắc
Quảng Ngãi 1
KCN - ĐT - DV Phát Đạt – Dung Quất

BĐS Dân dụng
BĐS Dân dụng
BĐS Công nghiệp

Loại hình

BÌNH DƯƠNG
Dự án

Astral City
Bình Dương NTMK
Dầu Tiếng 1

BĐS Dân dụng
BĐS Dân dụng
BĐS Dân dụng

Loại hình

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Dự án

Phước Hải
Tropicana
Poulo Condor
Khu logistics Tài Tiến

BĐS Dân dụng / Thương mại
BĐS Dân dụng / Thương mại
BĐS Dân dụng / Thương mại
BĐS Công nghiệp 

Loại hình

BÌNH ĐỊNH
Dự án

Nhơn Hội
Bắc Hà Thanh

BĐS Dân dụng
BĐS Dân dụng

Loại hình

Quỹ đất 
mục tiêu 28,79ha

Quỹ đất 
mục tiêu 179,34ha

Quỹ đất 
mục tiêu 394,34ha

Quỹ đất 
mục tiêu 51,52ha

Quỹ đất 
mục tiêu 282,7ha

Quỹ đất 
mục tiêu 159,35ha

Quỹ đất 
mục tiêu 4175,16ha

Quỹ đất 
mục tiêu 535,27ha
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THÔNG TIN DỰ ÁN
Dự án nổi bật

Khu công nghiệp – Đô thị dịch vụ 
Phát Đạt – Dung Quất

Thông tin dự án

Dự án được phát triển theo mô hình khu phức hợp công nghiệp đô thị dịch vụ hoàn 
chỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và dịch vụ dân sinh bao gồm các tiện ích 
sống và không gian xanh – tạo môi trường sống cân bằng, tăng hiệu quả làm việc 
cho các chuyên gia, người lao động và cư dân địa phương,... gắn kết giữa phát triển 
khu công nghiệp với đô thị hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh 
nghiệp và cộng đồng.

Tọa lạc tại Khu Kinh tế Dung Quất, dự án không chỉ sở hữu liên kết hệ thống giao 
thông đường bộ và đường biển thuận lợi mà còn hưởng nhiều chính sách ưu đãi về 
thuế của Khu Kinh tế.

Khu Kinh tế Dung Quất, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ

1.152 ha

Vị trí

Loại hình đầu tư

Quy mô

Astral City

Thông tin dự án

Tọa lạc tại vị trí vàng mặt tiền Quốc lộ 13, Astral City như một điểm nhấn góp 
thêm sự sôi động cho đại lộ tài chính lớn nhất thủ phủ công nghiệp Bình Dương, 
với hệ thống trung tâm thương mại, chuỗi shophouse và cinema sang trọng.

Với phong cách kiến trúc đương đại, Astral City được phát triển theo mô hình 
phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp.

Tăng tốc triển khai trở lại sau khi đáp ứng đủ các tiêu chí về phòng chống dịch 
Covid-19, Astral City đã nhanh chóng triển khai thi công với cường độ cao 3 ca/
ngày, với tiêu chí vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đẩy nhanh tiến độ nhằm 
dự kiến bàn giao trong năm 2022.

Quốc lộ 13, thành phố Bình Dương

Bất động sản dân dụng 

3,73 ha

Vị trí

Loại hình đầu tư

Quy mô
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THÔNG TIN DỰ ÁN
Dự án đang triển khai

STT

I

1

2

3

4

4.1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Văn phòng Phạm Ngọc Thạch

KCN - ĐT - DV Phát Đạt - Dung Quất

Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị

Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội - Bình Định

Phân khu số 4 - Khu chung cư cao tầng Khu 4

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

Astral City (gồm 2 dự án)

Bình Dương Tower  (gồm 2 dự án)

Dự án Phước Hải (Tài Tiến)

Khu du lịch Bến Thành Long Hải (Tropicana)

Dự án Poulo Condor

Kho bãi tổng hợp – dịch vụ logistics Tài Tiến

Khu dân cư làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh

Khu Du lịch sinh thái Đoàn Ánh Dương (tên cũ là Vũng Bàu)

Cụm Công nghiệp Hàm Ninh

Quận 3, TP.HCM

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Bình Định

Bình Định

Bình Dương

Bình Dương

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu

Phú Quốc

Phú Quốc

Phú Quốc

0,067 ha

1.152 ha

53,95 ha 
(trong đó 44,16 
ha quy hoạch 
xây dựng mới)

116,1 ha

43,16 ha

3,73 ha

4,46 ha

5,56 ha

9,86 ha

12,00 ha

24 ha

79,69 ha

40,6 ha;
giai đoạn 1: 
16,79ha

59,16 ha

Dự án

NHÓM CÁC DỰ ÁN BĐS ĐANG TRIỂN KHAI

Vị trí Diện tích

Cao ốc văn phòng

BĐS công nghiệp

Khu đô thị

Khu đô thị

BĐS dân dụng

BĐS dân dụng

BĐS dân dụng/Thương mại

BĐS dân dụng/Thương mại

BĐS dân dụng/Thương mại

BĐS công nghiệp

Khu phức hợp

BĐS nghỉ dưỡng

BĐS công nghiệp

• Đang triển khai xây dựng
• Cập nhật ý tưởng thiết kế cảnh quan

• Đang triển khai lập quy hoạch phát triển KCN

• Thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

• Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khách Sạn

• Đang triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản

• Triển khai xây dựng ồ ạt 3 ca/ngày

• Đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đầu tư dự án

• Đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư.
• Đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch 1/500 

• Đang thực hiện thủ tục xây dựng cơ bản

• Đang triển khai hiệu chỉnh thiết kế
• Đang triển khai thủ tục xây dựng cơ bản

• Đang triển khai lập quy hoạch phát triển KCN

• Hoàn thiện và trình quy hoạch 1/2000

• Tiếp tục thực hiện các thủ tục giao đất

• Đang thực hiện các thủ tục thu hồi đất

Loại sản phẩm Tiến độ dự án
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Phối cảnh Khu Du Lịch Sinh Thái Đoàn Ánh Dương (Phú Quốc)

THÔNG TIN DỰ ÁN
Dự án đang triển khai (tiếp theo)

STT

II

1

2

3

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

Trung tâm thể dục thể thao 
Phan Đình Phùng

Dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

TP. Thủ Đức, TP.HCM

Quận 3, TP.HCM

Huyện Bình Chánh, TP.HCM

84,1 ha

1,4 ha

3,7 ha

Dự án BT

Dự án BT

Dự án BT

Dự án

NHÓM CÁC DỰ ÁN BT
ĐANG TRIỂN KHAI

Vị trí Diện tích
Loại 

sản phẩm

Phối cảnh Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng
(Quận 3, TP.HCM)

Phối cảnh Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (Khu Cổ đại)
(TP. Thủ Đức)

SỰ KIỆN NỔI BẬT
Hoạt động đối nội

Hoạt động đối ngoại

Hoạt động cộng đồng

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 
- CHỦ ĐỀ NGỌT NGÀO SẮC HOA

Hưởng ứng tuần lễ tri ân nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Phat Dat Group đã 
tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp tập thể “Ngọt ngào Sắc hoa” dành cho Đồng nghiệp 
Nữ và Cuộc thi cắm hoa nghệ thuật dành cho Đồng nghiệp Nam của công ty. 

Chương trình là cơ hội thể hiện nét duyên dáng của Đồng nghiệp Nữ và sự thanh 
lịch, khéo léo của đồng nghiệp Nam trong công ty, qua đó đem lại những khoảnh 
khắc ý nghĩa, gắn kết, những phút giây thư giãn sau giờ làm việc tại công ty. 

PDR HỢP TÁC CÙNG KPMG VIỆT NAM 
TRONG TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TẬP ĐOÀN SAMTY (NHẬT BẢN) VÀ PHÁT ĐẠT (PDR) 
NÂNG TẦM QUAN HỆ HỢP TÁC

PDR đã lựa chọn KPMG, một tổ chức uy tín toàn cầu trong lĩnh vực kiểm 
toán và tư vấn để khảo sát hiện trạng và rà soát tổng thể doanh nghiệp, 
đưa ra những giải pháp quản lý hiệu quả phù hợp với các mục tiêu, 
chiến lược kinh doanh. Từ đó, PDR có cơ sở để nâng cao năng lực cạnh 
tranh trên thị trường và thúc đẩy sự phát triển đột phá và bền vững…

Nhằm phát triển mối quan hệ và mở rộng cơ hội hợp tác, trong 
tháng 12/2021, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samty (Nhật Bản) đã đích 
thân sang Việt Nam, trải qua quá trình cách ly sau nhập cảnh để 
gặp gỡ trực tiếp CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR).  

Hai bên đã có những buổi làm việc kỹ lưỡng, thảo luận chi tiết về kế 
hoạch hợp tác chiến lược sâu rộng hơn trong tương lai, mở ra cơ hội cho 
PDR trong phát triển các mối quan hệ quốc tế.

TỔNG GIÁ TRỊ DÀNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG TRONG QUÝ IV.2021:

HƠN

400
TRIỆU ĐỒNG

Tài trợ cho Hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh

Tài trợ thiết bị y tế cho UBND tỉnh Trà Vinh

Tài trợ cho UBND xã Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh

Tài trợ cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật
Võ Hồng Sơn (Quảng Ngãi)
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Mời Quý Nhà đầu tư/Cổ đông tham khảo thêm công bố thông tin của 

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt tại link:

PDR CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bản quyền thuộc về CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR). Tất cả nội dung trong Bản tin chỉ nhằm 
mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư/Cổ đông, tổ chức/cá nhân của PDR. PDR nỗ lực đảm bảo 
tính minh bạch, đầy đủ và chính xác về các thông tin được trình bày trong Bản tin. Tuy nhiên, những thông tin này 
không phải là lời chào mua/chào bàn cổ phiếu PDR, do đó, Nhà đầu tư/Cổ đông chỉ nên xem Bản tin này là 
một nguồn tham khảo và PDR miễn trừ trách nhiệm trước những trường hợp ngoài ý muốn khi có cá nhân khác 

sử dụng thông tin trên dưới bất kỳ mục đích nào.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
IR Director
Ms. Đặng Hoa Quỳnh
    Sđt: (+8428) 2226 6868 (Ext: 625)          quynh.dang@phatdat.com.vn

https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/
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