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Kính thưa Quý Khách hàng và Quý Cổ đông!

Triển lãm Novaland Expo 2019 diễn ra từ ngày 14-16/06, thu hút hơn 12.000 lượt 
khách đến tham quan. Là sự kiện quan trọng của Tập đoàn năm 2019, Triển lãm 
dành nhiều không gian trưng bày để truyền tải rõ nét các dòng sản phẩm chủ lực 
mà Novaland tập trung phát triển giai đoạn tới, gồm: BĐS Trung tâm; BĐS Khu đô 
thị vệ tinh; và Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tại các địa phương có kết nối giao 
thông thuận lợi, giàu tiềm năng du lịch.

Tập đoàn cũng cập nhật Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và giới thiệu các xu 
hướng BĐS mới trên thị trường. Bên cạnh đó, Bản tin sẽ thông tin về tiến độ thi 
công của các dự án nhà ở tại TP.HCM cũng như tiến độ các dự án BĐS nghỉ dưỡng 
mới ra mắt.

Tập đoàn Novaland trân trọng cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của Quý Khách 
hàng và Quý Cổ đông. 

Xin chúc Quý vị sức khỏe và thành công!

Thư ngỏ

Trân trọng,
Ban Biên tập Bản tin Novaland

Lưu hành nội bộ

Tập đoàn Novaland nằm trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất
Việt Nam

Sáng ngày 27/06/2019, Tập đoàn Novaland lần thứ 3 liên 
tiếp được vinh danh trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu 
quả nhất Việt Nam do Công ty Chứng khoán Thiên Việt và 
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp bình chọn. 

Tại sự kiện, Novaland là một trong hai đơn vị thuộc lĩnh vực 
bất động sản được ghi nhận trong 17 công ty có giá trị 
vốn hóa thị trường đạt trên 1 tỷ USD.

GIẢI THƯỞNG

Ngày 10/07/2019, Tập đoàn Novaland đã vinh dự có mặt 
trong danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2019” do 
HR Asia – tạp chí hàng đầu về Nhân sự khu vực Châu Á – 
tổ chức bình chọn và trao giải.

Qua các năm, Novaland vẫn luôn vinh dự được đánh giá là 
một trong những môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, 
với mức thu nhập trung bình của nhân viên luôn ở tốp 
đầu ngành. 

Novaland được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2019

Triển lãm Novaland Expo 2019

Novaland đạt giải Best Developer Vietnam tại Dot Property Awards 2019
Tại Lễ trao giải Bất động sản Dot Property Vietnam 
Awards 2019 lần thứ 04, Tập đoàn Novaland vinh dự được 
xướng tên hạng mục Best Developer Vietnam 2019 (Nhà 
phát triển dự án bất động sản tốt nhất Việt Nam 2019). 
Bên cạnh đó, dự án The Grand Manhattan (Q.1, TP.HCM) đã 
đạt giải Best Luxury Mixed-Use Development Vietnam 
2019 (Dự án/Công trình phức hợp cao cấp tốt nhất Việt 
Nam 2019), và giải Best Integrated Resort Landscape 
Architectural Design Vietnam 2019 (Dự án nghỉ dưỡng có 
thiết kế cảnh quan đột phá nhất Việt Nam 2019) dành cho 
NovaWorld Phan Thiet.
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AQUA CITY
 Giấc mơ sống xanh hiện đại trong tầm tay

Sống xanh là xu hướng được nhiều người quan tâm trong thời 
gian gần đây với các trào lưu như dùng thực phẩm organic, 
giảm rác thải nhựa, thiền yoga… và tìm kiếm một không gian 
để được sống gần gũi với thiên nhiên mỗi ngày. Có mặt tại 
sự kiện giới thiệu dự án Aqua City vừa qua, chị Thanh Huyền 
(Q.3, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi luôn mơ ước được sống ở một nơi

có thể tránh xa những thứ ồn ào, đông đúc, được làm chủ 
không gian của mình. Đó cũng là nơi mà các con tôi có thể 
đi bộ về nhà sau giờ học, có những hoạt động gần gũi thiên 
nhiên, nhưng cũng dễ dàng tận hưởng các tiện ích hiện đại 
phù hợp với lứa tuổi của chúng”. 

XU HƯỚNG BĐS/DỰ ÁN MỚI XU HƯỚNG BĐS/DỰ ÁN MỚI

Với anh Đặng Việt Cường, một dược sĩ sinh sống ở Thủ 
Đức, thì sống trong những đô thị xanh có thể giúp gia đình có 
được sức khỏe tinh thần và thể chất tốt. Anh cho biết 
nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy những người 
sống gần thiên nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, phòng 
tránh và cải thiện bệnh tật, chẳng hạn như ngăn ngừa hen 
suyễn, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm béo phì, tăng 
cường trí nhớ, cải thiện triệu chứng Alzheimer, điều chỉnh 
bệnh tiểu đường, cải thiện chứng tăng động giảm chú ý ở 
trẻ em, giúp giảm triệu chứng của bệnh tự kỷ … 

“Thiên đường xanh” ngay trong tầm tay

Khu đô thị Aqua City của Tập đoàn Novaland ra đời đã 
“giải tỏa” được phần nào cơn khát sống xanh thời hiện 
đại.  

Với quỹ đất rộng lên đến hàng trăm héc-ta, tọa lạc tại phía 
Nam TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Aqua City không chỉ kết nối dễ 
dàng với TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ mà còn mang lại 
chất lượng sống đáng giá với vị trí trải dài ven sông và được 
bao bởi các tuyến giao thông trọng điểm của khu vực. 

Dự án được thiết kế hạ tầng đồng bộ, đa dạng các tiện ích 
đáp ứng nhu cầu sống của cả gia đình như khu vui chơi giải 
trí, công viên ven sông, trung tâm thương mại, bến du 
thuyền 5 sao, hệ thống trường học các cấp, khu thể thao 
trong nhà và ngoài trời… Trong đó, công viên ven sông dài 
hàng chục km là nơi phát triển hệ sinh thái tự nhiên, giúp 
cân bằng nhiệt độ, tạo cảnh quan mát mẻ và thanh lọc 
không khí. Ngoài ra, cư dân còn có thể thưởng lãm những dạ 
tiệc đẳng cấp, thơ mộng trên bến du thuyền 5 sao ven sông. 

Dự án cũng dành nhiều tâm huyết trong việc sử dụng ứng 
dụng công nghệ để bảo vệ môi trường như sử dụng năng 
lượng mặt trời cho các tiện ích công cộng, hệ thống thu 
gom và phân loại rác thải thân thiện với môi trường…

Khách tham quan sa bàn dự án Aqua City tại  Expo 2019Khách tham quan sa bàn dự án Aqua City tại  Expo 2019

Phối cảnh tổng thể dự án Aqua CityPhối cảnh tổng thể dự án Aqua City

Aqua City được thiết kế đồng bộAqua City được thiết kế đồng bộ
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DỰ ÁN MỚI

The Grand Manhattan là tổ hợp căn hộ - thương mại 
dịch vụ hạng sang nằm ở Q.1, TP.HCM do Tập đoàn 
Novaland phát triển. Mới đây, Novaland đã ký hợp tác 
chiến lược với Công ty Lotte E&C, thuộc tập đoàn Lotte 
Hàn Quốc. Theo đó, Lotte E&C trở thành nhà thầu chính 
cho dự án dự án The Grand Manhattan. Ông Jun Sung Ho 
- Tổng giám đốc Công ty Lotte E&C Việt Nam chia sẻ về 
hợp tác này.

TỔNG GIÁM ĐỐC LOTTE E&C VIỆT NAM: “CHÚNG TÔI
ĐANG NỖ LỰC ĐỂ KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
VỚI CHẤT LƯỢNG CAO MÀ CÒN LÀM TĂNG GIÁ TRỊ 
DỰ ÁN THE GRAND MANHATTAN” 
Chất lượng dự án và sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong
hợp tác chiến lược giữa Lotte E&C và Tập đoàn Novaland.

Ông Jun Sung Ho – Tổng Giám đốc Công ty Lotte E&C Việt Nam.

Phối cảnh hồ bơi tại The Grand Manhattan.Đại diện Novaland và Lotte E&C ký kết hợp tác chiến lược.

Lotte E&C có kinh nghiệm thế nào trong
thi công các công trình nhà ở, căn hộ 
cao cấp?

Lotte là tập đoàn lớn thứ 5 tại Hàn Quốc, không 
ngừng mở rộng kinh doanh và đóng góp cho nền 
kinh tế, với 107 công ty trực thuộc. Là thành viên 
chủ chốt của tập đoàn, Lotte E&C là một trong 10 
nhà thầu xây dựng hàng đầu tại Hàn Quốc với 
doanh thu 5,25 tỷ USD trong năm 2018. Thành lập 
vào năm 1959, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp bao gồm công trình xây dựng, công 
trình nhà ở, công trình dân dụng và cơ sở hạ tầng, 
nhà máy công nghiệp.

Là nhà phát triển dự án đồng thời cũng là chủ đầu tư, 
chúng tôi mang đến thị trường nhiều dự án căn hộ 
hạng sang, trong đó Lotte Castle là dự án đầu tiên tại 
Hàn Quốc. Tính đến nay, Lotte E&C vẫn đang dẫn đầu 
thị trường nhà ở cao cấp xét về chất lượng và sự hài lòng 
của khách hàng.

Sau khi hoàn thành tòa nhà Lotte Super Tower 123 tầng, 
tòa nhà cao nhất Hàn Quốc, Lotte E&C đã được công 
nhận về kỹ thuật xây dựng và tại Việt Nam, danh tiếng 
của công ty thể hiện qua thành công của tòa nhà Lotte 
Center 65 tầng tại Hà Nội. Bên cạnh đó còn có Lotte 
Mart tại TP.HCM, dự án đường sắt Yên Viên - Lào Cai. Công 
ty hiện thực hiện công trình xây dựng đường cao tốc 
Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Lý do nào khiến Lotte E&C ký kết hợp tác 
với Novaland trong vai trò là nhà thầu 
chính cho tổ hợp căn hộ - thương mại dịch 
vụ The Grand Manhattan?

Vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp là gì 
trong nhiệm vụ nhà thầu chính của dự án?

Lotte E&C sở hữu nền tảng công nghệ cao và phương pháp 
tối ưu trong quản lý công trình xây dựng nhà cao tầng và 
căn hộ cao cấp, cùng với các kinh nghiệm bản địa của 
Novaland, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra những kết 
quả tích cực đáng kể.

Chất lượng dự án và sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu 
ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong hợp tác lần này, góp 
phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cho thị trường BĐS 
Việt Nam.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt an toàn lao động, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cùng với Novaland, sự hợp 
tác này hứa hẹn mang đến những căn hộ cùng tiện ích chất 
lượng tốt nhất cho gia chủ của The Grand Manhattan.

Khi tìm kiếm đối tác, công ty chú trọng đến danh tiếng và 
chiến lược kinh doanh của đối tác. Novaland là Nhà phát 
triển BĐS uy tín hàng đầu Việt Nam được khách hàng tin 
tưởng. Chúng tôi nhận thấy giá trị cốt lõi của Novaland và tư 
duy hướng đến khách hàng dựa trên nền tảng là niềm tin giống 
như chúng tôi.

Với tư cách là Nhà thầu chính cho Dự án The Grand Manhattan, 
Lotte E&C sẽ nỗ lực hết sức mình vì sự hài lòng của Chủ đầu tư 
và Khách hàng. Chúng tôi đảm bảo sẽ kiểm soát chất lượng dự 
án bằng việc áp dụng các bí quyết xây dựng được tích lũy và 
cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm tham gia dự án.

0938 551919 https://thegrandmanhattan.com.vn/Tìm hiểu thêm về The Grand Manhattan :
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XU HƯỚNG SECOND HOME

GU CHỌN SECOND HOME 
PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI

Khảo sát do Savills công bố vào cuối năm 
ngoái cho thấy, xu hướng sở hữu ngôi nhà 
thứ hai, hay còn gọi là nhà nghỉ dưỡng trên 
thế giới có sự thay đổi đáng kể trong hai thập 
kỷ qua. Bằng sự hỗ trợ của công nghệ, người 
mua dễ dàng tiếp cận thông tin, góp phần 
thúc đẩy second home phát triển mạnh mẽ ở 
các thị trường mới nổi.

Khảo sát chỉ ra, đa số người mua ngôi nhà thứ 
hai ưa chuộng tư gia có đầy đủ tiện nghi cơ 
bản mà quan trọng nhất trong số đó là 
Internet và điều hòa. Nhà cũng cần có ban 
công, hàng hiên để gia đình có thể thư giãn, 
tận hưởng khung cảnh bên ngoài. Kế đến, đa 
số người tham gia khảo sát cũng chú trọng 
mua nhà hướng biển hoặc gần biển. Riêng 
người khảo sát tại Bồ Đào Nhà, Tây Ban Nha 
đặt yếu tố gần biển quan trọng hàng đầu khi 
chọn second home. 

Bên cạnh đó, ngôi nhà thứ hai cũng cần kết 
nối tốt với các tiện ích xung quanh như nhà 
hàng, quán bar, cà phê, spa, các điểm vui 
chơi giải trí trong khu vực. Báo cáo cho rằng 
đây là một điểm cộng và là một lưu ý đối với 
các nhà phát triển bất động sản muốn thu 
hút khách mua sản phẩm second home.

Ngoài ra yếu tố kết nối cũng đóng vai trò quan 
trọng. Người mua có xu hướng chọn mua nhà 
nghỉ dưỡng tại những điểm đến có giao thông 
phát triển, thuận tiện đi lại, nhất là với đường 
hàng không.

Đối với người tham gia khảo sát tại Mỹ, Đức, đa 
số chọn ưu tiên yếu tố đầu tư cho thuê sinh lời 
tốt khi mua nhà nghỉ dưỡng. Trong những thời 
điểm không có nhu cầu sử dụng cho gia đình, 
căn nhà có thể trở thành sản phẩm tạo ra thu 
nhập thụ động cho gia chủ.
Theo Resolution Foundation, trong vòng hai 
thập kỷ qua, thị trường second home tại Mỹ và 
các quốc gia châu Âu phát triển mạnh mẽ. 
Nguyên nhân một phần nhờ ngày càng nhiều 
người tin vào khả năng đầu tư sinh lời của dòng 
sản phẩm này. Tại Anh, thống kê cho thấy cứ 10 
người thì có một người sở hữu nhà thứ hai. Số 
lượng ngôi nhà thứ hai trên cả nước tăng 30%, từ 
mức 1,6 triệu căn lên 5,2 triệu căn trong giai đoạn 
2000 - 2014. 

Bà Laura Gardiner, chuyên gia tại Resolution 
Foundation cho rằng dù so với thị trường bất động 
sản nói chung, đây chỉ là một phân khúc nhỏ 
nhưng lại đang thể hiện tốt ở phương diện cung 
cầu và sẽ còn phát triển thêm nữa trong tương lai.

Sở hữu second home gần biển, nằm trong các tổ hợp đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng – giải trí đang là xu hướng của thị trường 
nghỉ dưỡng. (Phối cảnh NovaWorld Phan Thiet)

Gần biển, cho thuê lại tốt – tiêu chí hàng đầu khi chọn second home 
trên thế giới

Theo khảo sát “Nhu cầu Second home” do VnExpress thực hiện, gần 80% người được hỏi cho 
rằng thích mua second home tại các khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh có đầy đủ tiện ích nội khu. 
Đồng thời tỷ lệ tương đương người tham gia khảo sát cho rằng thích nhà nghỉ dưỡng gần biển, 
hướng biển.

Nắm bắt tâm lý của người mua, nhiều Tập 
đoàn bất động sản đã đón đầu triển khai các 
dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn tại các 
thành phố biển nhiều tiềm năng phát triển. 
Thời gian gần đây, với 2 tổ hợp du lịch nghỉ 
dưỡng giải trí hàng nghìn ha tại Phan Thiết 
và Bà Rịa Vũng Tàu, Novaland đã góp phần 
tạo nên xu hướng sở hữu bất động sản nghỉ 
dưỡng mới. 

Lấy cảm hứng từ những khu nghỉ dưỡng nổi 
tiếng thế giới, Tổ hợp Du lịch Nghỉ dưỡng 
Giải trí NovaWorld Ho Tram giai đoạn 1 - The 
Trpoicana - chọn phong cách nhiệt đới 
phóng khoáng cho các sản phẩm nhà phố, 
biệt thự nghỉ dưỡng; còn Tổ hợp Du lịch Nghỉ 
dưỡng Giải trí NovaWorld Phan Thiet là sự kết 
hợp hài hòa phong cách kiến trúc Mỹ và Việt 
Nam trong những thiết kế second home.  

Cả 2 dự án đều thuộc những địa phương đang hứa hẹn tiềm năng bùng nổ trên bản đồ bất 
động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Nơi đây có giao thông phát triển đồng bộ và chỉ cách TP HCM 
1,5-2 tiếng di chuyển bằng cao tốc hoặc đường hàng không. Với thế mạnh khi sở hữu bãi biển 
dài, đẹp, trong xanh và khí hậu ấm áp quanh năm, Phan Thiết (Bình Thuận) hay Bà Rịa - Vũng 
Tàu cũng là những điểm đến nghỉ dưỡng thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước.

Phối cảnh second home theo phong cách nhiệt đới Tropicana của NovaWorld Ho Tram 

Đa số người được khảo sát thích mua nhà gần biển, dễ dàng 
tiếp cận tiện ích nội khu, và gần các điểm tham quan.

SECOND HOME TẠI VIỆT NAM - PHÁT HUY 
ƯU THẾ ĐƯỜNG BIỂN DÀI, HỌC HỎI MÔ
HÌNH TỔ HỢP
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NovaWorld Ho Tram được phát triển bởi Tập đoàn Novaland, 
kết hợp cùng nhiều công ty tư vấn thiết kế; các đơn vị 
quản lý, vận hành quốc tế. Hiện tại, Novaland đã có hơn 
150 đối tác chiến lược - hợp tác trong các lĩnh vực khác 
nhau nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng 
cũng như dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng của mình.

Uy tín của nhà phát triển
dự án và các đơn vị 
vận hành

Chính sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong những 
năm gần đây đã thu hút khách hàng trở lại với thị trường 
"second home". Lần này, họ tìm kiếm sản phẩm có giá hợp 
lý hơn, tỷ suất sinh lời thấp hơn, chủ yếu ở bất động sản nhà 
ở sở hữu có thời hạn và các sản phẩm nghỉ dưỡng.

Trong báo cáo "Xu hướng toàn cầu về sở hữu và cho 
thuê ngôi nhà thứ hai" (second home), Savills - tập đoàn 
tư vấn bất động sản quốc tế cho biết, thị trường second 
home mở rộng từ năm 2000 nhưng đã bị chậm lại do 
cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2007 -2008. 

NOVAWORLD HO TRAM
DẪN DẮT XU THẾ
NGÔI NHÀ THỨ HAI“ “

Chuỗi tiện ích quy mô lớn và đa dạng là điểm nhấn đưa 
NovaWorld Ho Tram trở thành trung tâm vui chơi, giải trí 
và nghỉ dưỡng có quy mô lớn nhất tại Bà Rịa-Vũng Tàu 
như: Khu Safari - công viên hoang dã đầu tiên tại miền 
Nam Việt Nam, hồ bơi nước mặn, kênh đua thuyển 
Kayak, nông trại organic, quảng trường biển, khu phức 
hợp thể thao…

Bên cạnh đó, các khu shophouse theo chủ đề làng thế 
giới từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu…; hệ thống Trung 
tâm Thương mại - Khách sạn - Resort tại NovaWorld Ho Tram 
cũng được kỳ vọng đưa nơi đây trở thành "thành phố du 
lịch mới" tại thị trường nghỉ dưỡng phía Nam.

Nằm dọc trên cung đường ven biển kéo dài từ Bình 
Châu đến Lộc An, Tổ hợp Du lịch nghỉ dưỡng giải trí 
NovaWorld Ho Tram bao gồm chuỗi các dự án với 
tổng diện tích hơn 1.000 ha được chia làm 10 giai 
đoạn phát triển, khai thác thế mạnh của thiên nhiên 
Hồ Tràm nguyên sơ, kết hợp hài hòa giữa địa thế 
rừng và biển liền kề.

0909 888 886 novaworldhotram.vnTìm hiểu thêm về NovaWorld Ho Tram :

Xu thế mua sắm “ngôi nhà thứ hai” tại nơi có biển và có 
nhiều trải nghiệm cũng đang phát triển mạnh, nhanh 
tại Việt Nam. Chính vì vậy, NovaWorld Ho Tram với dòng 
sản phẩm second home theo phong cách kiến trúc 
nhiệt đới “tropicana” gây chú ý mạnh ở nhóm khách 
hàng vừa muốn du lịch nghỉ dưỡng thường xuyên, vừa 
muốn đầu tư sinh lợi lâu dài.
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NHỮNG CON SỐ TÀI CHÍNH ẤN TƯỢNG 06 THÁNG
ĐẦU NĂM 2019
Tính đến ngày 30/06/2019, Tập đoàn ghi nhận mức tăng 
trưởng mạnh về doanh thu so với cùng kỳ năm 2018. Kết 
thúc 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Novaland ghi nhận 
doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 
8.045 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi 
nhuận gộp trong kỳ đạt 2.163 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng 
kỳ năm 2018. Tính đến 30/06/2019, lợi nhuận sau thuế lũy 
kế của Tập đoàn đạt 792 tỷ VND, tăng 47 tỷ đồng tương 
đương 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng sản phẩm 
bàn giao đạt 2.936 sản phẩm, tăng 185% so với cùng kỳ năm 
ngoái và hoàn thành 50% so với kế hoạch năm 2019. Doanh 
thu, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 chủ yếu được đóng 
góp từ những dự án The Sun Avenue, Sunrise Riverside,

Richstar, Saigon Royal, Newton Residence và Orchard 
Parkview. Tập đoàn đang thực hiện đúng tiến độ hoàn 
thành kế hoạch doanh thu trong các quý còn lại của 
năm 2019.
Tính đến ngày 30/06/2019, tổng tài sản của Tập đoàn 
đạt 74.793 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 22.198 tỷ đồng, 
tăng lần lượt 7% và 9% so với cuối năm 2018 và tăng 27% 
so với thời điểm 30/06/2018. Tiền và các khoản tương 
đương tiền tại thời điểm 30/06/2019 đạt gần 7.326 tỷ 
đồng. Tỷ lệ đòn bẩy tài chính vẫn được cân đối khá ổn 
định với mức 1,25 lần, giảm nhẹ so với thời điểm 
31/12/2019. Theo đó, tổng nợ vay thay đổi không đáng kể 
so với thời điểm 31/12/2018, đạt 27.840 tỷ đồng.
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Với nhu cầu phát triển chiến lược của giai đoạn mới 2019 – 2023, 
trong Quý II/2019, Tập đoàn đã công bố chiến lược kinh doanh 
được điều chỉnh và mở rộng nguồn quỹ đất theo nhu cầu thị 
trường. Theo đó, tổng quỹ đất đã tích lũy và đang nghiên cứu 
phát triển của Novaland hiện nay lên đến khoảng 4.270 ha, 
trong đó bất động sản nhà ở trung tâm chiếm 16%, bất động sản 

đô thị vệ tinh chiếm 37% và bất động sản nhà ở  tại các địa 
bàn du lịch chiếm 47%, đảm bảo cho sự phát triển bền 
vững của Tập đoàn trong 10-20 năm tới. Với định hướng tập 
trung, chiến lược kinh doanh rõ ràng, quỹ đất dồi dào, dòng 
tiền vững chắc, quản trị rủi ro chặt chẽ, thượng tôn pháp 
luật, Novaland đã, đang và sẽ hoạt động hiệu quả bền vững.
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Diễn biến giá cổ phiếu Novaland (NVL) và VN-Index 6 tháng năm 2019 

Nguồn: Bloomberg

Nguồn: Tổng hợp từ CTCK VCSC, HSC. 

Thông tin cổ phiếu

Giá ngày 30/06/2019: 59.600 
VND 

    

Tổng hợp khuyến nghị cổ phiếu nvl của các công ty chứng khoán uy tín
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Tại kỳ soát xét tháng 7 vừa qua, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) tiếp tục được
các nhà đầu tư tin tưởng và lọt vào rổ nhóm cổ phiếu có chỉ số phát triển bền vững VNSI kỳ tháng 7/2019.
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Tập đoàn Novaland luôn chú trọng phát triển hoạt động quan 
hệ nhà đầu tư nhằm đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, đa chiều 
giữa doanh nghiệp, cổ đông, và nhà đầu tư, nhà tài trợ cũng 
như các định chế tài chính. Việc này giúp cho cộng đồng đầu tư 

nắm bắt và đánh giá đúng về tình hình hoạt động kinh doanh, 
tình hình tài chính cũng như chiến lược phát triển của Tập 
đoàn. Theo đó, 06 tháng đầu năm 2019 đã ghi nhận những sự 
kiện quan hệ cổ đông và nhà đầu tư quan trọng của Tập đoàn. 

Sự kiện do 

Novaland 

tổ chức

Sự kiện 

Novaland 

tham dự

14/02
Họp mặt với 
Chuyên gia 
phân tích Quý IV/2018 
(TP.HCM)
15/02
Họp trực tuyến 
Đối tác & Nhà đầu tư 
nước ngoài 
Quý IV/2018

25/02 - 01/03
Hội nghị Credit  
Suisse Frontier 
Markets Conference 
(London, New York)

05 - 07/03
Hội nghị 
VietCapital Vietnam 
Access Day 2019
(TP.HCM)
22/03:
Hội nghị JP Morgan 
Vietnam Telepresence 
Forum (Họp trực tuyến)

06/05
Họp mặt với Chuyên gia 
Phân tích Quý I/2018
(TP.HCM)
07/05
Họp trực tuyến 
Đối tác & Nhà đầu tư 
nước ngoài 
Quý I/2019

21 - 23/05
Hội nghị Deutsche Bank 
Access Asia Conference
2019 (Singapore)
28-29/05 
Hội nghị Citi-SSI C-suite 
Investors Forum 2019
(TP.HCM)
28-29/05
Hội nghị Daiwa 
Investment Conference
New York 2019
(New York) 

12 - 14/06
Hội nghị HSC 
Emerging 
Vietnam 2019
(TP.HCM)

26/04
Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên 2019
(TP.HCM)

18 - 21/03
Chuyến thắm nhà 
đầu tư của Novaland
(Singapore & Seoul)

Novaland tổ chức cho nhiều đoàn Nhà Đầu tư trong và ngoài nước đi tham quan dự án tại TP.HCM và các tỉnh khác.

Các sự kiện gặp mặt Chuyên gia phân tích và Nhà Đầu tư nước 
ngoài nhằm cập nhật tình hình hoạt động và tài chính tiếp tục 
được duy trì trong năm 2019. Theo đó, các cuộc họp với chuyên gia 
phân tích (Analyst Meeting) về tình hình kinh doanh Quý IV/2018 
và Quý I/2019 đã thu hút trên 50 đại diện từ các công ty chứng 
khoán và quỹ đầu tư uy tín trong và ngoài nước. Song song  đó, 
hai cuộc họp trực tuyến dành cho đối tác, nhà đầu tư nước ngoài 
(Earnings call) Quý IV/2018 và Quý I/2019 cũng thu hút sự quan 
tâm của của nhiều Nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng của Tập đoàn.

Tập đoàn tiến hành nhiều cuộc họp trực tuyến theo yêu cầu của 
Nhà đầu tư và tổ chức tham quan các dự án của Novaland tại 
TP.HCM và khu vực lân cận dành cho Nhà đầu tư, đối tác trong 
nước và quốc tế.

Novaland đã tham dự các hội nghị nhà đầu tư của 
các tổ chức uy tín trong nước và thế giới (chi tiết tại 
bảng bên). Đây là dịp để Tập đoàn tiếp xúc với đại 
diện các Quỹ đầu tư quốc tế, cũng như tìm cơ hội 
phối hợp đầu tư trong tương lai. 

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
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RichStar (Q. Tân Phú) đang hoàn thiện và bàn giaoThe Sun Avenue  (Q.2) đang bàn giao 

Là thương hiệu Nhà phát triển bất động sản uy tín, đến nay, Novaland đã và đang đóng góp không 

chỉ hơn 27.000 ngôi nhà vào quỹ nhà ở TP.HCM mà còn cải thiện đáng kể chất lượng sống của 

cư dân lẫn vẻ đẹp đô thị. 

Sunrise Cityview (Q.7) đang bàn giao

Saigon Royal (Q.4) đã hoàn thiện bên cạnh cụm Dự án trên trục đường
Bến Vân Đồn 

 Sunrise Riverside  (Nam Sài Gòn) đang hoàn thiện và bàn giao 

Wilton Tower (Q.Bình Thạnh) đã hoàn thiện

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BĐS TRUNG TÂM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BĐS NGHỈ DƯỠNG

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram
(Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đang hoàn thiện nhà mẫu

Tổ hợp nghỉ dưỡng NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas (Khánh Hòa)
Đang hoàn thiện nhà mẫu

Khách sạn Ibis Style (Vũng Tàu)
Công trường cập nhật T07/2019)

Khách sạn Mercure (Vũng Tàu)
Công trường cập nhật T07/2019)

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận)
Đang xây dựng nhà mẫu



TRÁCH NHIÊM CỘNG ĐỒNG

Tập đoàn Novaland  đồng hành cùng

ĐỘI TUYỂN BÓNG RỔ NỮ 
(Liên đoàn bóng rổ TP.HCM)

Sáng ngày 14/06, Lễ ký kết tài trợ giữa Tập đoàn Novaland 
và Đội tuyển bóng rổ nữ thuộc Liên đoàn Bóng rổ 
TP.HCM đã diễn ra, theo đó Novaland sẽ tài trợ 10 tỷ đồng 
cho các hoạt động của Đội tuyển trong 5 năm liên tiếp.

Tham dự buổi Lễ ký kết có ông Mai Bá Hùng (Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM); ông Huỳnh Trọng 
Khải, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ TP.HCM; bà Đỗ Thị 
Nguyệt Nga,Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ TP.HCM; 
Ban huấn luyện; các thành viên  trong đội tuyển nữ và 
Ban lãnh đạo của Tập đoàn Novaland.

Khoản tài trợ trong 5 năm liên tiếp của Novaland sẽ góp 
phần giúp Đội tuyển có được một nguồn tài chính ổn 
định trong khoảng thời gian dài để phát triển. Nhiều hoạt 
động thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao bóng rổ 
đến cộng đồng cũng sẽ được hai bên phối hợp thực hiện 
trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Novaland sẽ tiếp nhận 
các thành viên của đội tuyển vào làm việc tại Tập đoàn 
theo mong muốn khi hết thời gian thi đấu đỉnh cao. 

Sáng ngày 06/07/2019, Lễ khởi công trường Tiểu học Long 
Khánh A3 -  điểm trường Cô giáo Nhế (xã Long Khánh A, 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã được diễn ra trong 
niềm vui mừng, sự phấn khởi của Lãnh đạo, Thầy cô giáo, 
các em học sinh và người dân tại địa phương. Ngôi trường 
mới được xây dựng theo chuẩn quốc gia với tổng kinh phí 
hàng chục tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Novaland 
và dự kiến đi vào hoạt động đúng dịp khai giảng năm học 
mới niên khóa 2020 – 2021.

Niềm vui nhân đôi, việc đồng hành hỗ trợ kinh phí xây dựng 
Trường tiểu học Long Khánh A3 lần này tiếp tục là một trong 
những nỗ lực của Tập đoàn Novaland đóng góp vào sự 
nghiệp giáo dục bền vững tại Việt Nam, khích lệ thế hệ trẻ 
của đất nước học tập tốt hơn, phấn đấu vượt khó, xây dựng 
ý chí trên con đường chinh phục khát vọng và vươn lên để 
trở thành những công dân gương mẫu, có năng lực đóng 
góp cho việc xây dựng và phát triển đất nước. 

Niềm vui về 

NGÔI TRƯỜNG HIỆN ĐẠI 
TẠI HUYỆN HỒNG NGỰ,
TỈNH ĐỒNG THÁP

MỞ LỐI KINH DOANH

VĂN PHÒNG

ANH

Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM
090 1818 345 
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 sunriseriverside.com.vn
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