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Kết quả kinh doanh 

Chỉ tiêu (triệu đồng) 
Q2 

2018 
Q2 

2017 

Doanh thu 187.987 208.189 

Lợi nhuận gộp 39.104 34.226 

Lợi nhuận trước thuế 16.992 19.208 

Lợi nhuận sau thuế 13.420 16.370 

 

Chỉ số tài chính 

Chỉ tiêu TCD 

Tỷ suất sinh lợi trên 
doanh thu 

6,0% 

ROE 17,3% 

Khả năng thanh toán hiện 
hành 

1,26 lần 

Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu 1,66 lần 

Chi trả cổ tức 10% 

 

Cổ phiếu TCD 
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  2 Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2/2018: 
Doanh thu đạt 187,99 tỷ đồng, lợi nhuận 
trước thuế đạt 16,99 tỷ đồng. 

 

Theo BCTC hợp nhất Quý 2 năm 

2018 của công ty TCD vừa công 

bố, doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ cho Quý 2 và lũy kế 

6 tháng đầu năm 2018 lần lượt 

đạt 187,99 tỷ đồng và 402,82 tỷ 

đồng. Doanh thu quý 2/2018 

giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 

trước nhưng lũy kế 6 tháng đầu 

năm lại tăng 7,2% so với cùng 

kỳ.  Lợi nhuận trước thuế Quý 

2/2018 và lũy kế 6 tháng đầu 

năm 2018 của TCD lần lượt là 

16,99 tỷ đồng và 21,64 tỷ đồng, 

giảm tương ứng 11,5% và 

40,7% so với kết quả kinh 

doanh cùng kỳ năm trước. Như 

vậy, với mục tiêu đã đề ra là lợi 

nhuận trước thuế đạt 96,38 tỷ 

đồng cho năm 2018 thì tính đến 

thời điểm kết thúc Quý 2/2018, 

TCD hiện đã hoàn thành được 

22,5% kế hoạch năm và để đạt 

được lợi nhuận theo kế hoạch 

năm như đã cam kết với cổ đông 

là một nỗ lực lớn của công ty 

trong 6 tháng tiếp theo. 

 
 
 

 
 

Woomi Construction chính thức trở thành 
cổ đông lớn của Tracodi từ ngày 16/5/2018 

 

Tập đoàn Xây dựng Woomi (Woomi Construction) đã thực hiện 
giao dịch mua 1,72 triệu cổ phiếu Tracodi (TCD) vào ngày 
16/05/2018 chiếm tỷ lệ 5%, chính thức trở thành cổ đông lớn 
chiến lược của công ty.  

 

động sản. Trong đó, lĩnh vực xây 

dựng tập trung vào nhiều dự án 

cơ sở hạ tầng và bất động sản: 

Nhà ở xã hội ở Long An, tổng thầu 

thi công dự án Malibu Villas tại 

Quảng Nam, Khu dân cư Thảo 

Điền…và tham gia xây dựng hạ 

tầng cho các dự án năng lượng 

mặt trời của công ty mẹ BCG.  

Nhận thấy được tiềm năng về 

những dự án xây dựng hạ tầng 

của TCD, cũng là lĩnh vực sở 

trường của tập đoàn, đồng thời 

đánh giá cao tầm nhìn dài hạn 

của công ty, Woomi đã quyết 

định hợp tác kinh doanh thông 

qua hình thức đầu tư trực tiếp và 

trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ 

sở hữu 5% cổ phần.  

Như vậy, tính đến thời điểm 

hiện nay, Woomi trở thành cổ 

đông lớn thứ 4 tại TCD sau tổ 

chức Intact Management (Đài 

Loan), công ty mẹ BCG. 

Trong lần hợp tác này, Woomi 

Construction sẽ tham gia với 

vai trò tư vấn và chuyển giao kỹ 

thuật với mục tiêu giúp TCD 

trở thành một trong những 

doanh nghiệp hàng đầu trong 

lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. 

Đây cũng là cơ hội để Woomi 

Construction chính thức thâm 

nhập vào thị trường Việt Nam, 

mở rộng hoạt động ra thị 

trường nước ngoài.  

 

 

 

 

 

 

Phát hành cổ phiếu trả cổ 

tức năm 2017 

Ngày 15/6/2018, Công ty TRACODI 
đã trình ĐHĐCĐ tờ trình số 
08/2018/TT-HĐQT-TCD ngày 
28/05/2018 về việc phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức năm 2017, và đã 
được Đại hội thông qua với số phiếu 
tán thành 100%.  
Như vậy, TRACODI sẽ trả cổ tức 
10% bằng cổ phiếu. Ngày 
09/08/2018 là ngày đăng ký cuối 
cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu 
năm 2017 
 

 

Thương hiệu “TRACODI” trong lĩnh 

vực xây dựng đã được khẳng định 

từ năm 1993.Với chức năng thi 

công xây dựng công trình giao 

thông, công nghiệp, dân dụng và 

thủy lợi, TCD đã thực hiện thi công 

xây dựng nhiều công trình lớn nhỏ 

đòi hỏi kỹ thuật cao về cầu, đường 

giao thông, cầu cảng, sân bay, các 

nhà máy chế biến, sản xuất. Năm 

2017, việc thi công dự án Đường 

tỉnh 830 tại Long An theo hình thức 

BOT đánh dấu cho sự khôi phục 

mạnh mẽ của công ty trong lĩnh vực 

này. 

Kế hoạch 2018- 2020, TCD định 

hướng chiến lược tập trung vào 

những mảng cốt lõi như kinh doanh 

thương mai; khai thác đá- vật liệu 

xây dựng; xây dựng hạ tầng và bất 

http://finance.vietstock.vn/TCD-ctcp-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-van-tai.htm
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Báo cáo thường niên 

Ngày 19/04/2017, Công ty 
TRACODI đã công bố Báo cáo 
thường niên 2017. 
Đây là báo cáo thường niên đầu 
tiên của TRACODI, tổng hợp và 
đánh toàn bộ hoạt động công ty 
trong năm 2017 và kế hoạch trong 
năm 2018. 
 

 

ESOP 

Năm 2017, hoạt động kinh doanh 
của TRACODI đã đạt được kết 
quả ấn tượng, vượt 22% kế 
hoạch lợi nhuận trước thuế. Dựa 
trên kết quả này, Đại hồng cổ 
đông đã thông qua chính sách 
khen thưởng cổ phiếu hoàn 
thành và vượt kế hoạch cho các 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát và Ban điều hành. Ngày 
chuyển quyền sở hữu cổ phiếu 
thưởng cho người lao động: 
10/08/2018. 
 

 

Dự án BOT 830 hoàn tất, chính thức thu phí vào 
ngày 18/6/2018  
 

Từ 0 giờ ngày 18.6, trạm thu phí đường tỉnh 830 từ Bến Lức đi Đức Hòa 
(Long An) chính thức hoạt động và tiến hành thu phí các phương tiện 
qua lại trạm 
 
Ngày 16.6, tin từ UBND tỉnh Long An cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký 
quyết định cho phép thời điểm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với dự 
án xây dựng đường tỉnh 830 theo hình thức BOT có chiều dài 24,5 km, điểm 
đầu tại cầu An Thạnh (TT.Bến Lức) và điểm cuối tại TT.Đức Hòa. 
 

 
Trạm thu phí đầu Bến Lức - Đức Hòa thuộc dự án BOT đường tỉnh 830 

 ở Long An 

 
Theo đó, từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút ngày 17.6, hai trạm Bến Lức và Đức 
Hòa sẽ vận hành thử nghiệm hệ thống nhưng không thu tiền. Bắt đầu từ 0 giờ 
ngày 18.6, tiến hành thu phí các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này. 
Hệ thống trạm thu phí Bến Lức và Đức Hòa được lắp đặt thiết bị thu phí một 
dừng, sử dụng công nghệ mã vạch. 
Đại diện chủ đầu tư cho biết trạm thu phí BOT Bến Lức - Đức Hòa sẽ thí điểm 
thu trong 6 tháng, sau đó sẽ điều chỉnh mức giá phù hợp trước khi đưa vào 
thu chính thức. Mức giá vé ấn định lượt thấp nhất là 25.000 đồng/vé, cao nhất 
là 165.000đồng/vé. Phương tiện đi qua 2 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường 
bộ trên cùng một hướng trong ngày chỉ trả tiền cho 1 lần mua vé. 
Đối với vé tháng, thấp nhất 750.000 đồng/vé, cao nhất 4.950.000 đồng/vé. 
Đối với vé quý, thấp nhất 2.025.000 đồng/vé, cao nhất 13.365.000 đồng/vé. 
Bên cạnh đó, các phương tiện tham gia đường bộ từ 30 chỗ ngồi trở xuống 
của chủ sở hữu không kinh doanh và có hộ khẩu thường trú tại các xã nằm 
trong phạm vi 2 trạm sẽ được miễn thu phí. Xe của các doanh nghiệp nằm 
trên tuyến chỉ thu phí một lần và được giảm 20%. 
Dự án đường tỉnh 830 được xây dựng từ tháng 11.2016, hoàn thành tháng 
6.2018 với tổng vốn đầu tư khoảng 1.079 tỷ   đồng. Theo thiết kế, mặt đường 
rộng 15 m, 4 làn xe, có giải phân cách giữa, đèn chiếu sáng toàn tuyến và xây 
dựng mới 8 cầu. Vận tốc thiết kế đạt 80 km/h và 60 km/h cho các đoạn trong 
đô thị. 
Tracodi là nhà thầu thi công cho dự án và đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng. 

 

 

 

 

 

https://thanhnien.vn/thoi-su/dan-sinh/bot-ben-luc-duc-hoa-rat-muon-doi-ten-tram-thu-gia-ve-lai-tram-thu-phi-965819.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/dan-sinh/bot-ben-luc-duc-hoa-rat-muon-doi-ten-tram-thu-gia-ve-lai-tram-thu-phi-965819.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/ubnd-tinh-long-an-chua-thong-nhat-de-xuat-muc-gia-bot-ben-luc-956841.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tracodi Labour 

 ĐVT: triệu 
đồng 

Quý 
2/2018 

Quý 
2/2017 

Doanh thu 
thuần 

        
3.176  

      
2.105  

Giá vốn 
hàng bán 

        
1.023  

      
1.442  

Lợi nhuận 
gộp 

        
2.152  

         
663  

 
 

Để giảm tải việc tập trung học 
viên tại Trung tâm đào tạo 
Tracodi, Tracodi Labour đề xuất 
phương án hợp tác với trung tâm 
đào tạo tại Long An , đào tạo học 
viên tại chỗ nhằm hình thành cơ 
sở đào tạo vệ tinh và tuyển dụng 
tại chỗ. 
Tracodi Labour tiếp tục khai thác 
tạo nguồn lao động tại các địa 
bàn có mối quan hệ tốt như Sóc 
Trăng, Vĩnh Long. 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, 
Tracodi Labour đã đưa được 56 
lao động sang Đài Loan và Ma 
Cao, 262 lao động đi Nhật sau khi 
trúng truyển các đơn hàng. 
Doanh thu thuần quý II đạt 3,1 tỷ 
và lợi nhuận gộp đạt 2,1 tỷ đồng, 
tăng tương ứng 50,85% và 
224,63% so với cùng kỳ năm 
ngoái. 
6 tháng cuối năm 2018, Tracodi 
Labour dự tính xuất khoảng 350 
lao động sang Nhật và Đài Loan. 
Như vậy, Tracodi Labour dự tính 
sẽ hoàn thành kế hoạch doanh 
thu năm 2018 là 9,53 tỷ. 
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Miến sạch tinh khiết: nhu cầu ngày càng cao 
 

Những năm gần đây, nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ miến sạch ngày 

càng tăng và thường xuyên khan hiếm hàng, vì vậy sản phẩm miến 

đang được Tracodi chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới. 

Hiểu được nhu cầu thị trường cộng với lợi thế có sẵn nhà máy sản xuất 

tinh bột sắn tại Tây Ninh, Tracodi quyết định đầu tư nhà máy sản xuất 

miến được làm với 100% nguyên liệu từ tinh bột sắn dây nguyên chất và 

tinh bột khoai, sản phẩm được sản xuất theo công nghệ khép kín, không 

sử dụng hoá chất độc hại, sấy khô tự động, đem lại sản phẩm cuối cùng là 

những sợi miến sạch tự nhiên, đảm bảo chất lượng sản phẩm vừa ngon 

vừa tốt cho sức khoẻ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện khắt khe của thị trường. 

Đặc biệt, miến làm từ tinh bột sắn dây có hương thơm tự nhiên thanh mát, 

đáp ứng nhu cầu ẩm thực khi chế biến các món ăn. 

 

  
 
Antraco 

 

Khai thác vật liệu đá xây dựng tại Antraco là một trong những mảng hoạt 

động chính của Tracodi (Mã CK: TCD) nhằm chủ động nguồn cung vật liệu 

đá xây dựng, khi mà nguồn cung vật liệu này đang có xu hướng ngày càng 

khan hiếm về số lượng và chất lượng. 

Quý 2/2018, Antraco đạt doanh thu 81,15 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 

là 16,52 tỷ đồng, tăng tương ứng 12,8% và 46,2% so với cùng kỳ năm 

trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 , đạt 166,13 tỷ doanh thu, tăng 13,4% 

so với 6 tháng đầu năm 2017 và 20,1 tỷ lợi nhuận trước thuế. Theo đó, 

Công ty lần lượt hoàn thành 55,4% và 47,9% kế hoạch doanh thu và lợi 

nhuận trước thuế đề ra.  

Với mỏ đá được cấp phép khai thác lâu dài, trữ lượng lớn và vị trí thuận 

lợi là những yếu tố quan trọng giúp công ty khai thác và cung cấp vật liệu 

xây dựng cho những dự án hạ tầng trọng điểm của công ty mẹ Tracodi 

trong những năm tới. Về góc độ tài chính, đây là nguồn doanh thu ổn định 

cho công ty. 

Mặt khác, Chính phủ đã ra thông báo sẽ hạn chế cấp mới mỏ đá trong giai 

đoạn từ nay cho đến 2020, do đó việc mỏ đá với thời hạn khai thác lâu dài 

sẽ có lợi thế rất lớn trong giai đoạn này.    

Năm 2018, Antraco kế hoạch doanh thu là 300 tỷ đồng, 42 tỷ đồng lợi 

nhuận trước thuế.  

 ĐVT: đồng Quý 2/2018 Quý 2/2017 

Doanh thu thuần       81.154.062.772      70.480.278.371  

Giá vốn hàng bán       48.381.619.800      45.054.638.318  

Lợi nhuận gộp       32.772.442.972      25.425.640.053  

 

 

 

 



 
  

Tình hình dự án 

MALIBU HỘI AN 

 

Dự án Malibu Hội An bao gồm 96 villas và 690 căn condotel, có vị trí gần với 
Hội An và trung tâm Đà Nẵng. Dự án được thiết kế bởi Công ty thiết kế BAKH 
(Mỹ) với trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế. 

• Dự toán xây dựng: 45 triệu USD. 

• Tổng diện tích đất: 110.306 m2  

• Dự kiến triển khai: 2018– 2020. 

• Chủ đầu tư: BCG 

Ngày 04/08/2018 Công ty Indochina Hội An Beach Villas, thuộc chủ đầu tư 
Bamboo Capital (BCG) đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác 
lớn trong nước và quốc tế ở các hạng mục: xây dựng, thiết kế, thi công, giám 
sát xây dựng tài chính… cho dự án Malibu Hội An.  

TCD với vai trò tổng thầu dự án, hiện đang chuẩn bị các hợp đồng với chủ 

đầu tư và các nhà thầu phụ, khâu thiết kế cũng đã hoàn tất và dự án đang 

trong tiến trình hoàn tất thủ tục mở bán. 

DỰ ÁN KING CROWN THẢO ĐIỀN 

 

Dự án căn hộ cao cấp do công ty BCG Land chủ đầu tư tọa lạc tại vị trí 
trung tậm Quận 2, khu vực tập trung nhiều dự án căn hộ cao cấp, 43 
shophouse, khối khách sạn 20 tầng và 5 tầng căn hộ cao cấp 

• Dự toán xây dựng: 20 triệu USD  

• Tổng diện tích đất: 9.120 m2 

• Dự kiến hoàn thành: 2020. 

TCD với vai trò tổng thầu dự án, đang hoàn tất các thủ tục với cơ quan chức 
năng để triển khai dự án. 

Kết quả kinh doanh  mảng 

thương mại 

Theo báo cáo, quý 2 doanh thu 
thuần mảng kinh doanh thương 
mại đạt 89,7 tỷ đồng cao hơn so 
với cùng kỳ năm ngoái 71,5 tỷ 
đồng. Tuy nhiên do giá vốn 
Q2/2018 là 87,5 tỷ đồng cao hơn 
năm ngoái là 67 tỷ đồng dẫn đến 
lợi nhuận gộp của Q2/2018 chỉ 
đạt 2,1 tỷ đồng so với cùng kỳ 
năm ngoái là 4,4 tỷ đồng. Nguyên 
nhân chính là do giá nguyên liệu 
tăng đột biến làm ảnh hưởng tới 
lợi nhuận. Cụ thể, củ mỳ tươi 
cùng thời điểm này năm ngoái giá 
chỉ khoảng 2.000 đồng/ký, 
nhưng hiện nay đã tăng thành 
3.000 đồng/ký do nguồn sắn bị 
bệnh. Đồng thời nguồn sắn nhập 
từ Campuchia cũng tăng giá theo 
thị trường dẫn đến việc các đơn 
hàng được ký từ đầu năm bị 
chênh lệch giá nguyên liệu.  
Tuy nhiên dự báo quý III năm nay 
thị trường có thể được phục hồi, 
và cũng là thời điểm vào vụ chính 
nên trong quý III và quý IV khả 
năng tăng doanh số và lợi nhuận 
sẽ khả thi.    Ngoài ra, ban lãnh 
đạo cũng linh hoạt trong việc 
tăng doanh thu của mảng này 
bằng cách tìm đối tác hợp tác đầu 
tư sản xuất sản phẩm miến xuất 
khẩu ra thị trường Trung Quốc và 
Hàn Quốc, nơi mà sản phẩm này 
đang nóng tại đây.  
Theo dự đoán sản phẩm này sẽ 
mang lại lợi nhuận cao trong quý 
III và IV, có thể bù đắp doanh thu 
bị mất trong quý I và II vừa rồi, 
đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tài 
chính được giao. 
Năm 2018, kinh doanh thương 
mại kế hoạch doanh thu là 450 tỷ 
đồng, 15,39 tỷ đồng lợi nhuận 
gộp. 

 ĐVT: triệu 
đồng 

Quý 
2/2018 

Quý 
2/2017 

Doanh thu 
thuần 

89.756  71.553 

Giá vốn 
hàng bán 

87.592 67.090 

Lợi nhuận 
gộp 

2.164 4.463 
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Phòng quan hệ nhà đầu tư 
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Điện thoại: +84 28 38330314/5 
Ext: 126 
Fax: +84 8 28 38330317 
 
Email:  
ngoc.hmn@tracodi.com.vn 
binh.ttm@tracodi.com.vn 
 
Website: 
www.tracodi.com.vn 

  6 Tình hình dự án 

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án Nhà máy năng lượng mặt trời BCG Băng Dương được xây dựng tại 

huyện Thạnh Hóa, Long An do công ty mẹ BCG là chủ đầu tư. Dự án đã 

được phệ duyệt của Bộ Công thương và đang triển khai công tác xây dựng 

hạ tầng. 

• Tổng mức đầu tư: 40,5 triệu USD 
• Dự kiến xây dựng hạ tầng: 5 triệu USD 
• Công suất nhà máy: 40 MW. 
• Diện tích đất: 50 ha 

• Thời gian xây dựng: 2018 – 2019 

Dự kiến tháng 9 khởi công xây dựng, TCD sẽ là tổng thầu thi công các hạn 

mục xây dựng hạ tầng. 

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GAIA 

 
Dự án Nhà máy năng lượng mặt trời GAIA được xây dựng tại huyện Thạnh 

Hóa (Long An) do công ty mẹ BCG là chủ đầu tư và đối tác liên doanh là 

Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc). Hiện tại dự án đã được Bộ Công thương 

phê duyệt và đang triển khai các thủ tục xây dựng hạ tầng. 

• Tổng mức đầu tư: 101 triệu USD 
• Dự kiến xây dựng hạ tầng: 10 triệu USD 
• Công suất nhà máy: 100 MW 
• Diện tích đất: 120 ha 
• Thời gian xây dựng: 2018 – 2019 

TCD tham gia là tổng thầu thiết kế giải pháp, cung cấp thiết bị và thi công 

lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời toàn dự án 

 

 

mailto:ngoc.hmn@tracodi.com.vn

