Công ty cổ phần Phát triển
Khu Công nghiệp Tín Nghĩa
TIP - HOSE

Về công ty mẹ TID2018
▪ Niêm yết: 12/12/2018

TID là công ty mẹ của TIP, cũng niêm yết trên sàn với mã TID
Cổ đông lớn là UBND tỉnh Đồng Nai (48%) và Thành Thành
Công 33.6%. Các lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn.
▪

Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và BĐS.

▪

Thu mua xuất khẩu và chế biến cà phê, các loại nông sản

▪

Đầu tư và kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, gas đốt

▪

Đầu tư, kinh doanh lĩnh vực logistics.

Hệ thống công ty con
Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (UpCOM)

CÔNG TY CON (12)
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào
Công ty TNHH Đầu tư Khu Công nghiêp Tín Nghĩa
Công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa
CTCP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân
Công ty Cổ phần Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật
Bản
Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa
Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa
CTCP chế biến xuất nhập khẩu Nông Sản Đồng Nai
CTCP Đầu tư Nhơn Trạch
CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu
CÔNG TY LIÊN KẾT (10)
Công ty TNHH Tiếp vận Quốc tế ICD Biên Hòa
CTCP Cà phê Tín Nghĩa
Công ty Cổ phần S cafe
CTCP Cảng Container Đồng Nai
CTCP Quản lý Dự án Tín Nghĩa
Công ty cổ phần Thống Nhất (KCN Bàu Xéo)
CTCP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa
CTCP Thẩm Định Giá Đồng Nai
Công ty Cổ phần Dầu Nhờn STS
Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch
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▪ Niêm yết: 06/06/2016
Ngành nghề kinh doanh của TIP cũng tương
tự công ty mẹ trong đó cốt lõi là cho thuê
khu công nghiệp. Các hoạt động thương
mại dân sinh như bất động sản, xây dựng
chợ, xử lý nước thải, logistic….

Các nguồn thu chính của Tín Nghĩa
2017 - 2018

Hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Nguồn thu chính 6T đầu năm 2019 vẫn là bán đất từ dự án Khu dân cư 18haTam
Phước. Dự án này mang lại trên 50% lợi nhuận cho TIP.
Nguồn thu lớn thứ 2 cho thuê khu công nghiệp. Đây cũng là hoạt động có lợi nhuận
gộp cao nhất trên 36%.

Tài chính của Tín Nghĩa
TIP không có vay nợ tài chính trong khi
vẫn có khoảng tiền mặt và tiền gởi hơn
200 tỷ. Riêng khoản thu tài chính 6 tháng
đầu năm cũng mang lại cho TIP hơn 6 tỷ
đồng.
Khoản vay ngắn hạn trong Q2 phát sinh
đến từ công ty Phước Tân với lãi suất
1%/năm bằng hình thức đảm bảo thông
qua nắm giữ CP.

Khu dân cư Tam Phước
▪ Dự án Khu dân cư và tái định cư Tam Phước với diện tích
18 ha, nằm trong tổng thể quy hoạch Khu đô thị Tam
Phước có diện tích 210 ha. Dự án nằm tại trung tâm xã

Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
▪ Dự án nằm gần Ngã ba Thái Lan, có vị trí rất thuận lợi cho
cư dân trong sinh hoạt và làm việc tại các Khu công nghiệp

lân cận như Tam Phước, Long Thành, Nhơn Trạch và
hưởng thụ được đầy đủ các tiện ích được xây dựng cho
khu đô thị mới chuẩn bị là trung tâm hành chánh mới của

tỉnh Đồng Nai trong tương lai.
▪ Dự án có bố trí 17.100m2 để xây dựng chợ Tam Phước
(quy mô chợ hạng 3), 4.487 m2 diện tích đất xây dựng

trường học.

Vị trí Khu dân cư Tam Phước

Kế hoạch 2019

▪ Khai thác tiếp các nền đất còn lại và khai thác chợ giai
đoạn 1 của Khu dân cư 18ha Tam Phước. Tiếp tục đẩy
mạnh cho thuê Kios đầu đường số 3.
▪

Triển khai dự án Khu TMDV và Logistic tại xa Lộ 25. Trong
KCN này có khu dành cho ngành công nghiệp chế biến
nông sản. Trong dự án có 90ha quy hoạch Logistic. Do vị
trí gần cao tốc Long Thành và sân bay nên thuận lợi phát
triển Logistic.

Định giá TIP
▪ Q2.2019 có sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh
thua và lợi nhuận nhờ vào ghi nhận doanh thu
đất nền 18ha Tam Phước.

▪ Doanh thu không thay đổi nhiều nhưng lợi
nhuận tăng mạnh nhờ định giá đất tăng mạnh
và thu lãi ngân hàng nhiều.

Định giá TIP

Giá TIP đã tăng hơn 100% kể từ đầu năm. PE hiện tại ở
mức 7.6. Lợi nhuận TIP dự phóng cuối năm nay có thể đạt
110-120 tỷ. EPS cả năm 4,550. Vùng giá kỳ vọng TIP

quanh 40 – 45 từ nay đến cuối năm.

