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TRACODI BẢN TIN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

           

89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316  

Fax: (84 28) 38330317  

Email:  tracodi@tracodi.com.vn 

Vốn điều lệ: 344.340.340.000 VND (Ba trăm bốn mươi 

bốn tỷ ba trăm bốn mươi triệu ba trăm bốn mươi ngàn 

đồng) 

Ngày thành lập: 30/10/1990  

 Cổ phần hóa: 27/03/2013 

Mã chứng khoán: TCD 

Niêm yết: HOSE 

 
CỔ PHIẾU TCD (31/12/2017): 

Giá cổ phiếu: 17,700 VNĐ 

BVPS: 12,032 VNĐ 

P/B:  1.47 lần 

EPS: 942 VNĐ 

P/E: 18.79 lần 

Cao nhất 52T: 19.600 VNĐ 

Thấp nhất 52T: 13.720 VNĐ 

KLCP Niêm yết: 34, 434,034 CP 

Vốn hóa (tỷ VNĐ): 609 tỷ VNĐ 

NN sở hữu (%): 11.19 

 

 

 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: 

Tổng tài sản: 1.152.638.238.129 đ 

Vốn chủ sở hữu: 433.112.586.533 đ 

Doanh thu Q4.2017: 408.529.033.681đ 

LNTT Q4.2017: 28.682962.433 đ 

 

 

MỤC LỤC 

Thông tin kinh tế vĩ mô 1 

Kết quả hoạt động kinh doanh 2 

Hoạt động nổi bật của doanh nghiệp 3 

Tiếng nói truyền thông 4 

Tiến độ đầu tư dự án 4 

Thông tin liên hệ 5 

 

THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 

2017: 

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 

6,81%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 

năm qua, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng 

trưởng cao thứ 2 thế giới sau Ấn Độ (mức tăng 

trưởng của thế giới chỉ là 2,9%, của Đông Nam Á 

là 5,2%, của Thái Lan là 3,5%) 

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 425 tỷ 

USD, tăng trưởng 21,78%, đặc biệt dệt may đạt kim 

ngạch xuất khẩu 31 tỷ USD và xuất khẩu rau, củ, 

quả tăng trưởng 43%, đưa kim ngạch xuất khẩu rau 

củ quả đạt 3,5 tỷ USD, vượt cả lúa gạo và dầu khí 

Năm 2017 chúng ta xuất siêu 2,7 tỷ USD, đặc biệt 

riêng ngành dệt may xuất siêu 15,5 tỷ USD 

- Tổng lượng du khách Quốc tế đến Việt Nam 

đạt xấp xỉ 13 triệu lượt, tăng trưởng 29.1% 

- Kết thúc năm 2017, tổng lượng dự trữ ngoại 

hối đạt 51,5 tỷ USD, gấp hơn 2 lần dự trữ ngoại hối 

năm 2012 (25,4 tỷ USD), tăng 40% so với cuối năm 

2016 (36,7 tỷ USD). 

 

Biểu đồ giá cổ phiếu TCD quý 4/2017 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2017 

Đơn vị (tỷ đồng) 

Cổ đông lớn tính đến ngày: 31/12/2017 

 

 Trong BCTC hợp nhất Q4.2017, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 59,5 tỷ đồng, tăng hơn 

39% so với cùng kỳ năm 2016. Hoạt động tài chính cũng mang lại lợi nhuận hơn 4,7 tỷ đồng. Các công ty liên doanh, 

liên kết cũng tăng trưởng mạnh mẽ mang lại lợi nhuận tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2016. 

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 23,14 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận đóng góp 

từ công ty mẹ đến từ kinh doanh thương mại ở mảng tinh bột sắn và mảng khai thác đá từ công ty Antraco, với số 

tăng tương ứng là 4 và 4,2 tỷ đồng. 

Lũy kế năm 2017, TRACODI vượt kế hoạch đề ra, đạt doanh thu 1.096,2 tỷ đồng và 91,3 tỷ đồng lợi nhuận trước 

thuế, tương ứng vượt 125% và 122% kế hoạch năm (báo cáo trước kiểm toán). 

Nhìn chung, hoạt động của TCD trong năm 2017 có sự phát triển ổn định, doanh thu đến từ 3 hoạt động chính của 

công ty là kinh doanh thương mại, xây dựng hạ tầng và khai thác đá. Đặc biệt là mảng xây dựng trong năm đã đóng 

góp doanh thu hơn 135 tỷ đồng từ thi công đường ĐT 830. Mảng khai thác đá doanh thu tăng trưởng mạnh đóng góp 

355 tỷ đồng và mảng thương mại đạt doanh số 594 tỷ đồng. 

Năm 2018, TRACODI đặt kế hoạch doanh thu 1.101 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 103,6 tỷ đồng. Doanh thu dự 

kiến tăng trưởng mạnh ở mảng xây dựng hạ tầng với các dự án thi công nâng cấp mở rộng được ĐT 830C (Long An); 

dự án xây dựng 5.000 căn nhà ở xã hội tỉnh Long An; tổng thầu thi công dự án Malibu resort (Quảng Nam); xây dựng 

hạ tầng cho các dự án năng lượng mặt trời của công ty mẹ BCG. Ngoài ra mảng thương mại xuất khẩu sản phẩm chủ 

lực như tinh bột sắn dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh đóng góp 400 tỷ doanh thu. Vừa qua TRACODI cũng đã thành 

lập Công ty Tracodi Power dự kiến triển khai mảng tư vấn, thiết kế và thi công các dự án năng lượng mặt trời trên 

mái nhà xưởng, nhà máy, tòa nhà.  
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Hoạt động nổi bật 

của Doanh nghiệp  

Add Your Text 

Tracodi thay đổi Chủ tịch HĐQT 

và bầu tân Tổng Giám đốc 

Ngày 09/10/2017, HĐQT Công ty cổ 

phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp 

và Vận tải (TRACODI) đã thông qua 

Nghị quyết bầu Ông Nguyễn Hồ 

Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 

thay cho Ông Đặng Trung Kiên sẽ 

giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT. 

Đồng thời cùng ngày HĐQT đã ban 

hành quyết định bổ nhiệm Ông 

Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ 

Tổng Giám đốc Công ty. 

Tracodi thay đổi giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh lần thứ 12 

Ngày 20/10, Tracodi nhận được giấy 

chứng nhận đăng kí kinh doanh thay đổi 

lần thứ 12 về việc thay đổi người đại diện 

pháp luật từ ông Đăng Trung Kiên sang 

ông Nguyễn Hồ Nam 

Tracodi được phép 

giao dịch ký quỹ từ 

27/11/2017 

Sở Giao dịch Chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh đã ra thông báo 

TRACODI ra khỏi danh 

sách chứng khoán không 

đủ điều kiện giao dịch ký 

quỹ do thời gian niêm 

yết hiện đã đủ 6 tháng 

tính từ ngày giao dịch 

đầu tiên. Như vậy, TCD 

chính thức được phép 

giao dịch ký quỹ tại các 

công ty chứng khoán bắt 

đầu từ ngày 27/11/2017. 

Chứng khoán Bảo Việt trở thành 

cổ đông lớn của TRACODI 

Ngày 04/12/2017, Công ty Chứng 

khoản Bảo Việt báo cáo mua 2 triệu 

cổ phiếu của TCD, tương ứng với 

5,81 % và trở thành cổ đông lớn. 

Giao dịch được thực hiện vào ngày 

23/1/2017 

TRACODI LABOUR được cấp 

giấy phép đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài  

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao 

động Tracodi (TRACODI 

LABOUR) được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 

cấp giấy Đăng ký Kinh doanh số 

0314385382 đăng ký lần đầu ngày 

04 tháng 05 năm 2017 và được Bộ 

Lao động Thương binh Xã hội cấp 

giấy phép số 998/LĐTBXH-GP 

cho phép Công ty đưa người lao 

động ra nước ngoài làm việc bắt 

đầu từ ngày 01/12/2017. 

http://www.tracodi.com.vn/News/NewsEdit.aspx?NewsID=1322
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“Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT830 (đoạn từ thị trấn Đức 

Hòa, huyện Đức Hòa đến cầu An Thạnh, huyện Bến Lức) là giai 

đoạn quan trọng trong quy hoạch giao thông từ huyện Đức Hòa về 

Cảng quốc tế Long An (huyện Cần Giuộc, Long An). Toàn tuyến 

đường ĐT 830 dài khoảng 55km, tổng mức đầu tư để nâng cấp mở 

rộng trên 2.000 tỉ đồng và được chia làm 3 đoạn tương ứng với 3 

dự án thực hiện đầu tư.” 

“Tuyến đường được mở rộng là cầu nối quan trọng kết nối các khu 

công nghiệp trong tỉnh với nhau và kết nối với Cảng Quốc tế Long 

An, tạo động lực cho phát triển công nghiệp của tỉnh.” - Nam Phong 

“Dự kiến, TCD sẽ vượt kế hoạch năm 2017 với doanh thu 

đến từ hoàn tất thi công dự án đường ĐT 830 nối TP.HCM - 

Long An và ghi nhận doanh thu và lợi nhuận thi công và 

cung cấp thiết bị cho resort Casa Marina ở Quy Nhơn.   

Các công ty thành viên của TCD cũng có sự tăng trưởng 

mạnh mẽ. Sau quá trình nghiên cứu, bắt tay vào sản xuất 

dòng sản phẩm cát nhân tạo làm từ bột đá vụn khi khai thác 

đá, Antraco, công ty thành viên của TCD đã thu lợi nhuận 

đáng kể từ sản phẩm này, nhất là trong bối cảnh giá vật liệu 

xây dựng đang tăng. Antraco đã đạt 88% kế hoạch lợi nhuận 

trước thuế sau 8 tháng.” - Thu Hương 

“Ông Nguyễn Hồ Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho 

ông Đặng Trung Kiên…. 

…Theo đó, ông Đặng Trung Kiên sẽ giữ chức vụ Phó Chủ tịch 

HĐQT TCD. Đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hùng giữ 

chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.” - Hoàng Nguyên 

 

DỰ ÁN BOT TUYẾN ĐT830 VÀ ĐT824 

Dự án nâng cấp mở rộng tuyến ĐT830 bắt đầu từ cầu An Thạnh 

đến ngã ba Tám Tàu (Đức Hòa - Bến Lức - Long An) 

Chiều dài tuyến lý trình hơn  23 km 

Vốn đầu tư: 1,079 tỷ đồng 

Vận tốc thiết kế 80Km/h, riêng các đoạn qua khu đô thị vận tốc 

60Km/h, tải trọng thiết kế trục đơn 12 tấn, loại mặt đường cấp 

cao A1 

TRACODI đảm nhiệm gần 5 km với tổng giá trị 140 tỷ đồng 

Đến thời điểm cuối năm 2017, TRACODI đã hoàn thành 65% 

giá trị dự toán.  

Dự kiến, đến cuối tháng 1 sẽ hoàn thành 90% dự toán và thông 

xe trước Tết nguyên đán đến tuyến đường này. 
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Tp. Hồ Chí Minh 

Số 89 Cách Mạng Tháng 8 

Phường Bến Thành, Quận 1 

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

  

Điện thoại: +84 8 38330314 

Fax: +84 8 38330317 

Email: tracodi@tracodi.com.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

           

 


