
TÓM TẮT TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ CÔNG 2023 

 

Tổng quan 

- Năm 2023 dự kiến là một năm bùng nổ của đầu tư công để làm động lực tăng trưởng 

trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, giải quyết những khó khăn mà nền kinh tế 

đang gặp phải 

 

- Phần lớn nguồn vốn đầu tư công dành cho các dự án hạ tầng đường cao tốc, đường vành 

đai → tập trung các nhóm ngành nghề hưởng lợi từ các tuyến đường cao tốc, sự kết nối 

hạ tầng dựa vào đường cao tốc, đường vành đai 

 

 

Phân tích chuỗi giá trị ngành 

- Chuỗi giá trị ngành BĐS trước đây: Đầu tiên là ngành VẬT LIỆU XÂY DỰNG (cát đá sắt, 

thép) năm 2013 2014 phát triển trước, sau đó 2015 2016 đến giai đoạn các công ty XÂY 

DỰNG phát triển (HBC CTD rực rỡ), và cuối cùng hoàn thành sản phẩm, dự án thì 2017 

2018 là lúc các công ty bất động sản tăng giá mạnh mẽ. 

 

Ứng sang với lĩnh vực ngành đầu tư công với giai đoạn phát triển nhiệm kỳ 2021 – 2025, là 

một sóng lớn với quyết tâm của chính phủ, nguồn vốn đầu tư cực lớn. 

 

- Chuỗi giá trị ngành đầu tư công:  Xây dựng công trình công (bao gồm: Điện, đường, trường, 

trạm) →  Nổi bật là 2 ngành Điện và Đường.  

 

Chúng ta quan tâm chủ yếu tới lĩnh vực: ĐIỆN, ĐƯỜNG 

 



- Chuỗi giá trị xây dựng công trình Đường (đường vành đai, đường cao tốc) 

2.1. Nhóm hưởng lợi trực tiếp (tương tự chuỗi ngành BĐS): 

 

 VLXD – Thi công xây dựng (các thầu phụ) – Tổng thầu  

- Vật liệu xây dựng đường bao gồm: Đá, Xi măng, Nhựa đường, Sắt Thép 

Chủ yếu xây dựng đường cao tốc, đường vành đai → nhu cầu nhựa đường, đá, xi măng, sắt 

thép bao phủ hầu hết các công trình . Trong đó Nhựa đường thì công trình nào cũng có và biên 

lãi nhựa đường cao. 

Cổ phiếu ngành Đá: KSB, DHA, VLB, CTI 

Cổ phiếu ngành Xi măng: HT1, BCC 

Cổ phiếu ngành Nhựa đường: PLC (Ngành nhựa đường thường có biên lợi nhuận khá cao) 

Cổ phiếu ngành Sắt thép: HPG, HSG, NKG 

- Thi công xây dựng: chủ yếu là các thầu phụ, chú ý tỷ lệ Giá trị trúng thầu/quy mô vốn 

của công ty càng lớn → kì vọng lợi nhuận đột biến trong tương lai cao 

Cổ phiếu Giá trị trúng thầu Quy mô vốn của 

công ty 

Tỷ lệ giá trị trúng 

thầu/quy mô vốn 

VCG 19.000 tỷ 9.800 tỷ 1.93 

CC1 15.000 tỷ 4.000 tỷ 3.75 

HHV 15.000 tỷ 4.000 tỷ 3.75 

C4G 11.000 tỷ 2.500 tỷ 4.40 

LCG 11.000 tỷ 2.100 tỷ 5.24 

G36 8.000 tỷ 700 tỷ 11.42 

 

- Các doanh nghiệp Tổng thầu: Không niêm yết 

Giá trị trúng thầu cũng là doanh thu tiềm ẩn trong tương lai. NẾU KẾT QUẢ KINH 

DOANH QUÝ 1 PHẢN ÁNH DOANH THU LỢI NHUẬN CÁC CÔNG TY NÀY TỐT 

THÌ SÓNG VẪN CÒN RẤT DÀI NỮA. 

2.2. Nhóm hưởng lợi gián tiếp (chu kì sau) 

Các tuyến đường cao tốc, vành đai tạo sự kết nối hạ tầng → các doanh nghiệp BĐS dân sinh, 

BĐS KCN, Cụm cảng, cụm khu công nghiệp trọng điểm hưởng lợi nhờ vào quỹ đất gần các dự 

án trọng điểm của đầu tư công 

- Cổ phiếu BĐS: DXG (cao tốc), NLG (cao tốc), KDH (cao tốc), DIG (vành đai 3 HCM), 

HDC (Cao tốc Biên hòa – Vũng Tàu) 

- Cổ phiếu BĐS KCN: KBC (Cao tốc), IDC (Cao tốc), GVR (Cao tốc), SZC (Cao tốc Biên 

Hòa – Vũng Tàu) 

 


