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Insert   Insert     

CTCP Gemadept 
Câu chuyện dài hạn  

■ GMD, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tích hợp, là công ty khai thác 
cảng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam với thị phần 7,3% vào năm 2018.    

■ Công suất cảng của GMD ước tính tăng 500.000 TEU trong năm 2021 (tăng 
43,4% so với năm 2018) nhờ triển khai cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2. 

■ Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho GMD với đánh giá Khả quan và giá 
mục tiêu 29.500 đồng/cp (tương ứng với tiềm năng tăng giá 25,5%).   

 

Công ty khai thác cảng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam   
CTCP Gemadept (GMD) là nhà khai thác cảng tư nhân lớn nhất Việt Nam, nắm giữ 7,3% 

thị phần sản lượng hàng hóa của cả nước năm 2018. Cảng Nam Hải Đình Vũ và các 

cảng container hạ nguồn của GMD nằm ở thành phố Hải Phòng - trung tâm công nghiệp 

sôi động nhất miền Bắc. GMD cũng cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng toàn diện thông 

qua hệ thống logistics tích hợp. 

Tăng công suất cảng thêm 43,4% vào năm 2021   
Chúng tôi kỳ vọng sản lượng hàng hóa thông qua cảng tại Việt Nam sẽ duy trì tốc độ 

tăng trưởng hai chữ số ổn định trong năm 2019-21, tạo dư địa cho GMD tăng công suất 

của cảng Nam Đình Vũ thêm 500.000 TEU vào năm 2021 (tăng 43,4% so với năm 

2018). Ngoài ra, vào Q2/2019, GMD công bố xây dựng dự án cảng biển nước sâu 

Gemalink ở cụm cảng Cái Mép Thị Vải thông qua công ty liên kết. 

Lợi nhuận tạm thời đi ngang trong năm 2020-21  
Chúng tôi ước tính doanh thu của GMD sẽ đạt CAGR 7,9% trong năm 2019-21, trong đó 

doanh thu dịch vụ logistics đạt CAGR 6,3% và doanh thu khai thác cảng đạt CAGR 8,2% 

nhờ tăng sản lượng thông quan qua cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 1 và 2. Lợi nhuận từ 

công ty liên kết sẽ ghi nhận CAGR 34,2% trong năm 2019-21 nhờ đóng góp của 

Gemalink. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng kép EPS đạt 0,6% trong năm 2020-21. 

Phát hành báo cáo lần đầu với đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 

29.500 đồng/cp 
Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho GMD với đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 

theo phương pháp DCF là 29.500 đồng/cp dựa trên tăng trưởng dài hạn 5% và chi phí 

vốn bình quân gia quyền 11,3% với các giả định: 1) lãi suất phi rủi ro là 4,0%, 2) beta ở 

mức 0,8 và 3) phần bù rủi ro thị trường là 11,0%. Tại mức giá này, EV/EBITDA dự phóng 

năm 2019 là 8,5x (phù hợp với EV/EBITDA trung bình 5 năm ở mức 8,5x). 

Rủi ro giảm giá và động lực tăng giá 
Chúng tôi cho rằng đợt điều chỉnh gần đây của giá cổ phiếu GMD là do giao dịch đăng ký 

bán của quỹ Vietnam Investment (VI) (42 triệu cổ phiếu, 14,4% cổ phần). Động lực tăng 

giá bao gồm việc thoái vốn mảng kinh doanh ngoài ngành và hợp nhất kết quả của 

Gemalink vào GMD (chúng tôi không phản ánh điều này trong mô hình). Theo chúng tôi, 

sự cạnh tranh gay gắt hơn tại Hải Phòng có thể khiến sản lượng thông quan thấp hơn kỳ 

vọng. 
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   Việt Nam 

KHẢ QUAN 

Consensus ratings*: Mua 7 Giữ 1 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND23.500 

Giá mục tiêu:   VND29.500 

Giá mục tiêu cũ: NA 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 25,5% 

CGS-CIMB / Consensus: -7,7% 
  

Reuters: GMD.HM 

Bloomberg: GMD VN 

Vốn hóa: US$301,2tr 

 VND6.977.737tr 

GTGD bình quân: US$0,43tr 

 VND10.005tr 

SLCP đang lưu hành: 296,9tr 

Free float: 90,0% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -12,6 -17 -18,6 

Tương đối (%) -7,1 -15,8 -19,3 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
VI FUND II, L.P 29,6 

VI (Vietnam Investments) Fund II, 
L.P 

19,6 

SSJ Consulting Co., LTD 10,0 

Insert  

Chuyên viên phân tích 

 

Lại Thị Thanh Nhàn 

T (84) 914 459 879  
E nhan.laithanh@vndirect.com.vn  

  

Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 3.984          2.708          2.736          2.929          3.393          

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 909             881             1.033          1.098          1.230          

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 508             1.848          583             541             624             

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.762          1.861          1.948          1.757          1.972          

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) -18,9% 5,6% 4,7% -9,8% 12,2%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 10,82          12,72          12,13          13,47          12,00          

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 139             17.567        1.458          0                1.420          

Tỷ suất cổ tức 0,6% 74,8% 6,2% 0,0% 6,0%

EV/EBITDA (lần) 7,01            8,00            6,48            6,90            5,99            

P/FCFE 47,20          3,15            19,30          NA 17,34          

P/B (lần) 1,07            1,19            1,18            1,10            1,09            

ROE 8,83% 8,84% 9,74% 8,43% 9,10%

CGS-CIMB/Consensus EPS (lần) 1,06            0,87            1,03            
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Câu chuyện dài hạn 

Công ty khai thác cảng tư nhân hàng đầu  

Nắm giữ thị phần lớn nhất về sản lượng container thông quan 
qua cảng trong số các doanh nghiệp tư nhân cùng ngành   

GMD đã tạo dựng một thương hiệu trong mảng khai thác cảng, chủ yếu thông 

qua cụm cảng tại khu vực Hải Phòng - thành phố cảng phát triển nhanh nhất ở 

miền Bắc Việt Nam. Các cảng của GMD ở Hải Phòng, bao gồm Nam Đình Vũ, 

Nam Hải Đình Vũ và Nam Hải ICD, có lợi thế về luồng lạch được nạo vét sâu 

với công suất khai thác cao và cơ sở hạ tầng hiện đại để đón tàu có trọng tải lớn. 

Ngoài ra, qua 30 năm hoạt động, GMD đã thiết lập mối quan hệ vững chắc với 

hầu hết các hãng vận tải lớn trên thế giới. Được hỗ trợ bởi các thế mạnh trên, 

tổng sản lượng container thông quan qua cụm cảng của GMD tại Hải Phòng 

đang dần tăng lên, giúp GMD dẫn đầu các doanh nghiệp tư nhân cùng ngành 

vào năm 2018. 
  

Hình 1: GMD chiếm thị phần lớn nhất về tổng sản 

lượng container thông quan tại Hải Phòng trong 

2018.  

Hình 2: Theo VPA, Nam Đình Vũ là cảng lớn nhất tại khu vực Đình Vũ, Hải 

Phòng trong khi cảng container quốc tế Lạch Huyện–Hải Phòng là cảng lớn 

nhất tại khu vực Lạch Huyện  

 

 
   NGUỒN: Hiệp hội Cảng biển Việt Nam  (VPA)    NGUỒN: VPA 

  

 

Không chỉ có chỗ đứng vững chắc ở miền Bắc, GMD còn hiện diện dọc theo 

chiều dài đất nước thông qua cảng Dung Quất (cảng hàng rời) ở khu vực miền 

Trung và cảng Phước Long ICD ở miền Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội Cảng 

biển Việt Nam (VPA), GMD chiếm 7,3% tổng sản lượng hàng hóa thông qua 

cảng biển tại Việt Nam trong năm 2018, xếp sau Tân cảng Sài Gòn (chưa niêm 

yết) – công ty khai thác cảng lớn nhất với hơn 50% thị phần tổng sản lượng 

hàng hóa của Việt Nam và doanh nghiệp lớn thứ hai – TCT Hàng hải Việt Nam 

(MVN) thuộc Bộ Giao thông Vận tải với 25,4% thị phần. 
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Hình 3: Cảng Dung Quất chiếm thị phần lớn nhất về sản lượng 

tại cụm cảng hàng rời miền Trung trong năm 2018  

Hình 4: Mạng lưới hệ thống tích hợp giữa Phước Long ICD và 

cảng biển Gemalink sắp khai trương  

 
 

   NGUỒN: VPA, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

  

Cung cấp dịch vụ logistics tích hợp   

GMD là một trong số các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam cung cấp các giải 

pháp và quản lý chuỗi cung ứng toàn diện thông qua hệ thống logistics tích hợp. 

GMD sở hữu 17 trung tâm/kho phân phối, cảng hàng hóa hàng không 143.000 

m2 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 36 tàu biển và sông, 250 đầu xe tải và 56 

xe tải. Việc cung cấp các dịch vụ chuỗi cung ứng toàn diện góp phần nâng cao 

khả năng cạnh tranh của GMD và giúp doanh nghiệp trở nên nổi bật. 

 
  

Hình 5: GMD cung cấp dịch vụ logistics tích hợp tại miền Bắc  Hình 6: GMD cung cấp dịch vụ logistic chất lượng cao ở miền 

Nam  

  
   NGUỒN:  BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 
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Hình 7: GMD thuộc số ít doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tích hợp trên toàn quốc 

 
   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Nắm bắt cơ hội từ dòng chảy thương mại sôi động 
của Việt Nam  

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển của Việt Nam sẽ ghi 
nhận tăng trưởng hai chữ số trong năm 2019-21   

Khối lượng giao dịch thương mại bằng đường biển của Việt Nam tăng 12,5% 

mỗi năm trong giai đoạn 2016-18 so với mức 7,4% mỗi năm trong giai đoạn 

2011-15. Do sản lượng hàng hóa quốc tế chiếm 60-62% tổng sản lượng hàng 

hóa thông quan trong năm 2015-18 nên chúng tôi cho rằng sự tăng tốc của 

dòng chảy thương mại sẽ là động lực tăng trưởng chính cho sản lượng hàng 

hóa thông quan trong năm 2020-21. Trên thực tế, sản lượng hàng hóa thông 

qua cảng đã tăng lên theo giá trị thương mại trong giai đoạn 2011-18, được hỗ 

trợ một phần bởi các hiệp định thương mại tự do (FTA) và đầu tư trực tiếp nước 

ngoài. 
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Hình 8: Sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển của Việt Nam (tấn) tăng nhanh trong những năm qua  

 
   NGUỒN: Cục Hàng Hải Việt Nam 

 

Theo Quy hoạch tổng thể của Bộ Giao thông vận tải cho ngành cảng Việt Nam 

vào năm 2017, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng dự kiến đạt 869,6 triệu 

tấn vào năm 2020 (tương ứng với tăng trưởng kép 28,2% trong năm 2018-20) 

và 1.542 triệu tấn vào năm 2030 (tương ứng tăng trưởng 5,9% mỗi năm trong 

giai đoạn 2020-30). Chúng tôi cho rằng tăng trưởng trong giai đoạn 2019-21 sẽ 

thấp hơn dự báo nhưng vẫn duy trì ở mức hai chữ số vì sau khi ký kết Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam - EU (FTA) vào tháng 6/2019 và Hiệp định Toàn 

diện và Tiến bộ 11 quốc gia về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

vào tháng 3/2019, xuất khẩu của Việt Nam, cụ thể là vào thị trường EU, dự kiến 

sẽ tăng. Khi cắt giảm thuế theo FTA có hiệu lực, Việt Nam sẽ được hưởng mức 

thuế xuất nhập khẩu xấp xỉ 0% khi giao dịch với các thị trường mới ở Mexico, 

Peru, Canada và EU. Các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành chế biến gỗ, dệt 

may, nông sản và sản phẩm điện tử có thể thúc đẩy các lô hàng sản phẩm đến 

các thị trường này. Vì vậy, chúng tôi cho rằng sản lượng hàng hóa thông quan 

có thể hưởng lợi từ dòng chảy thương mại gia tăng. 
  

Hình 9: Sản lượng container xuất khẩu và nhập khẩu chiếm hơn 

60% tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2016-

18  

Hình 10: Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu-nhập khẩu giảm tốc 

trong 8T2019, giá trị vẫn duy trì xu hướng tăng  

  
   NGUỒN: Cục Hàng Hải Việt Nam    NGUỒN: Tổng Cục Hải Quan 
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Hình 11: Xuất khẩu của Việt Nam (triệu USD) được thúc đẩy bởi các FTA nhờ ký kết 

nhiều FTA với đối tác trong giai đoạn 2009-2018 

 
   NGUỒN: Tổng Cục Thống Kê 

 

Các cảng cửa ngõ quốc tế ghi nhận tăng trưởng nhanh nhất  

Việt Nam có 6 cảng cửa ngõ trong số 45 cảng dọc bờ biển (tính đến cuối năm 

2018). Tuy nhiên, theo số liệu của VPA vào ngày 30/7/2019, thị phần cảng biển 

phân bổ không đồng đều với các cảng miền Bắc chiếm 30,3% sản lượng hàng 

hóa thông quan trong 7T2019, các cảng miền Trung chiếm 13,3% và các cảng 

miền Nam chiếm 56,4%. Nếu chỉ tính sản lượng container trong 7T2019, các 

cảng miền Nam bao gồm cụm cảng Hồ Chí Minh, cụm cảng đồng bằng sông 

Cửu Long và cụm cảng Cái Mép Thị Vải chiếm tỷ trọng 72,2%, trong khi các 

cảng miền Bắc (cụm cảng ở Hải Phòng và Quảng Ninh) chiếm 23,1%. Chúng tôi 

cho rằng các cảng miền Nam và miền Bắc sẽ tiếp tục dẫn đầu về sản lượng 

hàng hóa thông quan trong các năm tới do nằm trong các khu kinh tế trọng điểm 

phát triển nhất. Tuy nhiên, các cảng khác nhau có triển vọng phát triển khác 

nhau và theo chúng tôi, trong số các cụm cảng miền Nam và miền Bắc, cụm 

cảng Cái Mép Thị Vải và các cảng hạ lưu trong cụm cảng Hải Phòng sẽ là các 

cảng phát triển nhanh nhất vì:  

● Các cảng hạ nguồn trong cụm cảng Hải Phòng là khu vực sôi động nhất ở 
miền Bắc 

Cụm cảng Hải Phòng có vị trí chiến lược nằm gần biên giới Trung Quốc và là 

trung tâm trung chuyển quốc tế giữa miền Bắc Việt Nam và các nước Đông Á. 

Cụm cảng này có nhiều loại hình cảng từ các cảng thượng nguồn đến hạ nguồn, 

với công suất khác nhau và có thể đón các tàu có trọng tải từ 10.000 DWT đến 

160.000 DWT. Tuy nhiên, chỉ có các cảng hạ nguồn gần cửa sông Gấm với độ 

sâu âm 10m mới có thể tiếp nhận các tàu lớn có trọng tải ít nhất là 30.000 DWT. 

Kích cỡ tàu container đã gia tăng nhanh hơn bất kỳ loại tàu nào khác trong vài 

thập kỷ qua. Trong 10 năm, công suất trung bình của tàu container đã tăng gấp 

đôi. Con tàu lớn nhất hiện có thể chở 24.200 container. Các tàu container lớn 

hơn đã tiết kiệm chi phí cho các nhà vận tải, giảm chi phí vận chuyển hàng hải 

và hỗ trợ thương mại toàn cầu. Theo Quy hoạch tổng thể của Bộ Giao thông 

Vận tải năm 2017, tổng sản lượng container qua cảng Hải Phòng ước tính sẽ 

tăng lên 5,84-6,2 triệu TEU vào năm 2020 và 11,2-12,5 triệu TEU vào năm 2030. 

Nhu cầu gia tăng tại các cảng dẫn đến cuộc đua mở rộng công suất cảng được 

dự báo sẽ vượt tăng trưởng nhu cầu trong giai đoạn 2018-20. Chúng tôi kỳ vọng 

nguồn cung từ các cảng hạ nguồn có thể đáp ứng nhu cầu trong năm 2019-20. 

Chỉ có các công ty khai thác cảng đã thiết lập quan hệ tốt với các hãng tàu và 

được trang bị cơ sở hạ tầng hiện đại để đón đội tàu lớn ít nhất lên tới 40.000 

DWT mới có thể giành thêm thị phần, bao gồm Cảng container quốc tế Lạch 

Huyện-Hải Phòng (HICT) (chưa niêm yết), cảng Tân Vũ, cảng Nam Đình Vũ và 

cảng Vip Green. Trong số các cảng hạ nguồn này, Lạch Huyện - HICT được 

xem là một trong những trung tâm cửa ngõ quan trọng của Đông Nam Á, kết nối 

trực tiếp các tàu mẹ tới các cảng ở khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu mà không cần 
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Theo chúng tôi, tiềm năng về 
thương mại từ các FTA phụ 
thuộc vào khả năng chấp nhận 
rủi ro và vượt qua thách thức 
của Việt Nam. Chúng tôi cho 
rằng các doanh nghiệp ở Việt 
Nam có thể nắm bắt lợi ích của 
FTA vì các thị trường xuất khẩu 
được tạo ra bởi các FTA đã ghi 
nhận kết quả thương mại ấn 
tượng trong hai thập kỷ qua. 
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trung chuyển tại Singapore và Trung Quốc. HICT được khai trương vào tháng 

5/2018 và sở hữu hai cầu tàu đầu tiên của cảng biển nước sâu Lạch Huyện với 

sản lượng tăng hơn gấp đôi trong 6T2019. Cụm cảng này nhận được 8 tàu mỗi 

tuần và xếp dỡ 200.000 TEU hàng container trong 6T2019 (so với 4 tàu mỗi 

tuần và 68.000 TEU trong nửa cuối năm 2018). Trong ngắn hạn, chúng tôi cho 

rằng tác động từ cảng HICT sẽ không đáng kể vì chỉ một vài đội tàu có hàng 

hóa đủ lớn sẽ chuyển sang tuyến đường xuyên lục địa trực tiếp do có lợi hơn về 

mặt tài chính. Tuy nhiên, trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng HICT sẽ đón nhận 

nhu cầu thông quan hàng hóa tăng cao đối với cảng biển nước sâu cũng như 

tạo áp lực gia tăng về doanh thu trên mỗi container cho các cảng gần đó. Việc 

khai trương cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 trong năm 2020 vẫn sẽ mang lại lợi 

thế cho Gemadept trong việc thu hút các tàu DWT nhỏ hơn, tuy nhiên chúng tôi 

còn hoài nghi về việc khai trương cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 trong năm 

2022-23. 
 

Hình 12: Việt Nam sở hữu 6 cảng cửa ngõ cho các tàu container, trong đó cảng nước sâu Cái Mép và cảng hạ nguồn Hải Phòng sẽ 

hưởng lợi lớn nhất từ dòng chảy thương mại gia tăng.  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Logistics │ Việt Nam 

 

 CTCP Gemadept │ 4 tháng 12, 2019 
 
 

 

 

8 
 

   

Các tàu lớn hơn cần sự tương thích 
của cơ sở hạ tầng và thiết bị. Việc sửa 
chữa cơ sở hạ tầng bao gồm nâng 
cấp chiều cao cầu, chiều rộng/chiều 
sâu của sông, gia cố tường bờ, đào 
sâu cầu tàu, kênh rạch và thiết bị cảng 
(chiều cao, tầm với cần trục). Các tàu 
siêu lớn cũng yêu cầu mở rộng cơ sở 
hạ tầng để kịp làm hàng tàu siêu lớn 
trong mùa cao điểm. Vì vậy, chúng tôi 
cho rằng việc mở rộng sức chứa của 
cầu tàu là cần thiết. 

Hình 13: Sự phát triển của các loại tàu container phân loại theo kích cỡ trong 1996-

2015 

 

NGUỒN: www.internationaltransportforum.org,  

  

 
  

Hình 14: Hiệu suất hoạt động: Cụm cảng Hải Phòng chứa nhiều 

cảng nhưng một số cảng có hiệu suất hoạt động thấp trong năm 

2014-18, khiến cho hiệu suất hoạt động của toàn cụm cảng giảm 

xuống 

Hình 15: Hiệu suất hoạt động của cảng hạ nguồn: các cảng hạ 

nguồn có thể đáp ứng nhu cầu từ sản lượng container tại Hải 

Phòng trong năm 2019-22  

  
   NGUỒN: VPA    NGUỒN: VND RESEARCH, Bộ Công Thương, VPA 

  

 
 

Hình 16: Cảng Lạch Huyện-HICT là cảng nước sâu lớn nhất trong số các cảng hạ 

nguồn tại Hải Phòng với khả năng xếp dỡ các tàu lên tới 160.000 DWT   

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, VPA, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Công suất 
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Nam Đình Vũ giai đoạn 1 -11,5 2 440 40.000 500.000 190.000

Nam Hải Đình Vũ -11,5 2 500 30.000 500.000 660.000

Đình Vũ -8,7 2 425 20.000 600.000 657.125

Tân Vũ -9,4 5 980 20.000 1.300.000 1.153.734

VIP Green -9,5 2 400 30.000 800.000 782.000

Lạch Huyện-HICT -16 2 750 160000 1.100.000 64.190
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Hình 17: Cụm cảng tại Hải Phòng nằm ở vị trí thuận lợi xung quanh các khu công nghiệp và các tuyến đường lớn  

 
   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

● Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải  

Chúng tôi cho rằng cụm cảng Cái Mép-Thị Vải đã sẵn sàng trở thành trung tâm 

cảng quốc tế ở miền Nam, giúp giảm bớt tắc nghẽn tại Cát Lái-TP Hồ Chí Minh 

với việc xếp dỡ gần 49,5% hàng hóa qua các cảng ở khu vực miền Nam. Do 

các tuyến đường đến trung tâm sản xuất và tiêu thụ còn hạn chế tại các tỉnh 

Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh nên cảng Cái Mép-Thị Vải đã 

không hoạt động tối ưu trong năm 2010-18. Một số cảng hàng rời như Cảng 

Quốc tế SP-SSA và cảng SITV ở thượng nguồn sông Thị Vải đã ngừng hoạt 

động kể từ năm 2017. Nếu chỉ tính các cảng hoạt động trong năm 2017-18, khối 

lượng thông quan tại cụm cảng Cái Mép-Thị Vải đạt 2,95 triệu TEU trong năm 

2018, tương ứng hiệu suất hoạt động 90%. Trong 6T2019, cụm cảng Cái Mép-

Thị Vải ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về sản lượng container ở mức 23,1% 

yoy, cao thứ hai trong số các cảng cửa ngõ. Chúng tôi kỳ vọng cụm cảng này sẽ 

tăng trưởng tốt hơn ở mức 20,0% mỗi năm trong 2020-22 nhờ nạo vét độ sâu 

sâu đến 14-16m để chứa các tàu mẹ và phí xếp dỡ hấp dẫn thuộc mức thấp 

nhất châu Á vào năm 2018. Ngoài ra, hiệu suất hoạt động trong năm 2018 là 

90% nên chúng tôi cho rằng vẫn còn dư địa để mở rộng công suất. Việc khai 

trương cảng mới hoặc mở rộng công suất tại Cái Mép-Thị Vải sẽ giúp GMD 

giành thêm thị phần. Chúng tôi dự báo Gemalink sẽ khai trương giai đoạn 1 vào 

cuối năm 2020 và tăng công suất hàng năm của cảng Cái Mép-Thị Vải thêm 1,5 

triệu TEU. Dự án Gemalink sẽ trở thành động lực tăng trưởng vì nằm ở hạ 

nguồn sông Thị Vải và có thể đón đội tàu lên tới 200.000 DWT nhờ luồng lạch 

sâu (vận chuyển 20.000 TEU). 
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Hình 18: Nằm ở cửa sông Cái Mép-Thị Vải, Gemalink trở nên cạnh tranh hơn so với các cảng thượng nguồn khác 

 
   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 
  

Chi phí xếp dỡ thấp là một điểm thu 
hút lớn đối với các hãng tàu nước 
ngoài nhằm thúc đẩy sản lượng hàng 
hóa thông quan tại các cảng biển Việt 
Nam. 

Hình 19: Phí xếp dỡ (US$/TEU) tại Việt Nam thấp nhất trong khu vực châu Á tính đến 

cuối năm 2018  

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

 

 

Khu vực Loại cảng Phí xếp dỡ US$/TEU

Việt Nam Cảng sông 36

Cảng biển 52

Campuchia Cảng sông 63

Thái Lan Cảng biển 58

Malaysia Cảng biển 75

Indonesia Cảng biển 80

Singapore Cảng biển 107

Hongkong Cảng biển 130
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Hình 20: Sản lượng container của Việt Nam (TEU) theo khu vực: tổng sản lượng của cả nước được hỗ trợ bởi tăng trưởng mạnh 

mẽ hơn tại các cụm cảng Cái Mép –Thị Vải và Hải Phòng. Cụm cảng Hồ Chí Minh vẫn chiếm hơn một nửa sản lượng trong giai 

đoạn 2009-18  

 
   NGUỒN: VPA 

 
  

Hình 21: Sản lượng container (tấn) qua cảng gia tăng trong giai 

đoạn 2015-18  

Hình 22: Tăng trưởng của Cái Mép-Thị Vải cao nhất trong 

7T2018-7T2019  

  
   NGUỒN: VPA, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VPA, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 

Triển vọng tăng trưởng ổn định trong 3 năm tới  

Công suất của cảng Hải Phòng tăng 43,4% là động lực tăng 
trưởng chính cho sản lượng trong năm 2021-23   

GMD đang lên kế hoạch khai trương cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 vào năm 

2020, bổ sung công suất lên tới 500.000 TEU và tăng tổng công suất tại khu 

vực Hải Phòng (1,15 triệu TEU vào cuối năm 2018) thêm 43,4% so với năm 

2018. Sự cạnh tranh gay gắt ở cụm cảng Hải Phòng giữa cảng HICT và các 

cảng lân cận khác gây áp lực nhẹ lên cả hai giai đoạn của cảng Nam Đình Vũ. 

Chúng tôi kỳ vọng cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 1 sẽ hoàn thành 76% mục tiêu 

công suất 500.000 TEU trong năm 2019, tương đương thấp hơn 25% so với kế 

hoạch ban đầu của doanh nghiệp trong năm 2018. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra 

các giả định thận trọng hơn. Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 sẽ mất ít nhất ba 

năm kể từ năm 2021 để đạt công suất tối đa. Sản lượng container tại cảng Nam 

Đình Vũ dự kiến tăng vì nhu cầu container gia tăng ở khu vực Hải Phòng và sản 

lượng container sẽ chuyển từ cảng thượng nguồn Nam Hải và Nam Hải Đình 

Vũ sang cảng Nam Đình Vũ do không nằm ở vị trí chiến lược gần cửa sông 

Gấm. Chúng tôi hy vọng GMD sẽ chứng kiến sự gia tăng tổng sản lượng 

container quốc tế trong năm tài chính 21-23F tại khu vực Hải Phòng, được thúc 
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đẩy bởi cảng Nam Đình Vũ. Chúng tôi dự báo sản lượng container của GMD sẽ 

đạt tăng trưởng kép 16,5% trong năm 2021-23 trong khi tăng trưởng sản lượng 

container của GMD tại Hải Phòng ước tính đạt 4,3-14,7% trong năm 2021-23. 
 

Hình 23: Cảng Nam Đình Vũ dẫn dắt tang trưởng sản lượng thông qua cảng của GMD 

ở Hải Phòng trong giai đoạn 2021-2023 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Lợi nhuận từ công ty liên kết được đóng góp bởi khối lượng 
xếp dỡ hàng hóa gia tăng và dự án cảng biển Gemalink   

GMD sở hữu khoảng 35,2% cổ phần tại CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS 

VN, Không khuyến nghị, Giá hiện tại: 138.000 đồng) (vào cuối Q3/2019), dự 

kiến sẽ ghi nhận tăng trưởng kép lợi nhuận ròng đạt 17,5% trong năm 2019-21 

nhờ tăng trưởng 11,5% về khối lượng hàng hóa. Chúng tôi ước tính đóng góp 

từ lợi nhuận ròng của SCS vào lợi nhuận công ty liên kết của GMD tăng 19,3% 

mỗi năm so với cùng kỳ, chiếm 80% tổng lợi nhuận liên kết trong năm 2019-21. 
  

Khoản đầu tư vào SCS dự kiến sẽ tạo 
ra cổ tức tiền mặt ổn định cho GMD 
trong năm 2019-21. 

Hình 24: Đóng góp của SCS cho GMD trong năm 2019-21 

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

GMD chuẩn bị khai trương dự án cảng biển Gemalink tại cụm cảng Cái Mép-Thị 

Vải vào cuối năm 2020 với công suất 1,5 triệu TEU mỗi năm. Dự án này được 

kỳ vọng sẽ giúp GMD giành được 15,4-24,1% thị phần tổng sản lượng container 

Cái Mép-Thị Vải trong năm 2021-25 nhờ hỗ trợ từ CMA-CGM đang nắm giữ 

25% cổ phần tại Gemalink. CMA-CGM có kế hoạch chuyển sản lượng container 

(780.000-800.000 TEU trong năm 2018) từ cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép 

(cảng TCIT) sang cảng Gemalink, đồng thời cũng có thể thuyết phục các nhà 

vận tải khác trong Ocean Alliance đưa container từ Campuchia và Philippines 

sang cảng Gemalink nhờ mức phí xếp dỡ thấp nhất tại châu Á và luồng lạch 

được nào vét ở mức sâu nhất tại cụm cảng Cái Mép-Thị Vải (tại thời điểm cuối 

năm 2018). Chúng tôi ước tính Gemalink sẽ chịu khoản lỗ lần lượt là 82,5-72,6 

tỷ đồng trong 2020-21 vì dự án này cần ít nhất hai năm để đạt được công suất 

tối đa. Tuy nhiên, trong năm 2023-25, chúng tôi kỳ vọng đóng góp lợi nhuận 

ròng của Gemalink vào GMD sẽ tăng trưởng kép 40,3%, giúp lợi nhuận liên kết 

của GMD tăng 17,9% mỗi năm trong giai đoạn 2021-25. 
 

  

Mặc dù 75% cổ phần của dự án 
Gemalink được sở hữu bởi Gemadept 
và các công ty con, dự án này vẫn ghi 
nhận vào lợi nhuận công ty liên kết vì 
GMD không phải là cổ đông kiểm 
soát.  

Hình 25: Gemalink hỗ trợ lợi nhuận từ công ty liên kết của GMD trong năm 2022-25   

 

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY   

  

 

  

(TEU) 2017A 2018A 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Nam Hải 167.896 184.000 119.600 77.740 69.966 69.966 69.966

Nam Hải Đình Vũ 654.474 660.000 396.000 316.800 285.120 285.120 285.120

Nam Đình Vũ phase 1 190.000 370.000 450.000 500.000 550.000 550.000

Nam Đình Vũ phase 2 0 0 0 150.000 240.000 336.000

Nam Hải ICD 250.000 280.000 282.800 288.456 294.225 300.110 306.112

Tổng sản lượng container 1.072.370 1.314.000 1.168.400 1.132.996 1.299.311 1.445.196 1.547.198

% tăng trưởng sản lượng container 22,5% -11,1% -3,0% 14,7% 11,2% 7,1%

% tăng trưởng của Nam Đình Vũ 94,7% 21,6% 44,4% 21,5% 12,2%

2018A 2019F 2020F 2021F

Tổng sản lượng hàng hóa (tấn) 204.943 223.200 253.280 284.371

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 415,9 474,3 568,9 673,9

Đóng góp vào lợi nhuận ròng của GMD (tỷ đồng) 139,6 167,0 200,3 237,3

Cổ tức tiền mặt đóng góp cho GMD (tỷ đồng) 93,9 90,6 90,6 100,7

2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F

Sản lượng container (TEU) 200.000 800.000 1.360.000 1.768.000 1.768.000 1.768.000

% công suất 13,3% 53,3% 90,7% 117,9% 117,9% 117,9%

% thị phần của cụm cảng Cái Mép Thị Vải 4,6% 15,4% 21,9% 24,1% 20,8% 18,2%

Đóng góp vào lợi nhuận ròng của GMD (tỷ VND) (82,5)   (72,6)   109,1     244,2     250,2     308,7     
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Lợi nhuận ròng tăng trưởng ổn định vào năm 2021 nhờ cải 
thiện biên lợi nhuận và sản lượng container gia tăng  
 

Chúng tôi ước tính doanh thu của GMD sẽ ghi nhận tăng trưởng kép 7,9% trong 

năm 2019-21, được hỗ trợ bởi doanh thu khai thác cảng tăng trưởng kép 8,2% 

và doanh thu logistics tăng trưởng kép 6,3%. 
  

Hình 26: Cơ cấu doanh thu của GMD – Mảng khai thác cảng sẽ 

là động lực tăng trưởng chính cho doanh thu trong năm 2019-21  

Hình 27: Biên lợi nhuận gộp – chúng tôi kỳ vọng biên LNG sẽ 

cải thiện trong năm 2019-21 nhờ tỷ trọng lợi nhuận gộp của 

mảng dịch vụ cảng tại cảng Nam Đình Vũ gia tăng  

  
 NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  
 

Hình 28: Tóm tắt các dự phóng hoạt động kinh doanh trong 2019-21F 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH 

 

Một số giả định chính của chúng tôi cho năm 2019-21 bao gồm: 1) biên lợi 

nhuận gộp 40% (tăng 4 điểm % so với năm 2018) nhờ phí xếp dỡ container tại 
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Source:
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Sản lượng theo cảng

Nam Đình Vũ (TEU) 190.000 370.000 450.000 650.000

Chúng tôi kỳ vọng sản lượng container của cảng Nam Đình Vũ tăng trưởng 30,7% mỗi 

năm trong giai đoạn 2019-21 và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp, nhờ 

vào vị trí chiến lược trong khu vực Hải Phòng.

Nam Hải Đình Vũ ( TEU) 660.000 396.000 316.800 285.120

Chúng tôi cho rằng sản lượng của Nam Hải Đình Vũ sẽ sụt giảm trong năm 2019-21 vì 

cảng này đã vượt quá 30% công suất trong năm 2018 và phải chuyển nhượng container 

cho cảng Nam Đình Vũ.

Nam Hải (TEU) 184.000 119.600 77.740 69.966

Chúng tôi dự báo sản lượng hàng hóa container thông qua cảng biển ở cảng Nam Hải 

sẽ giảm xuống trong năm 2019-21 do nằm ở thường nguồn sông Gấm và gặp bất lợi so 

với các cảng hạ nguồn như Nam Đình Vũ. Vì vậy, các nhà vận chuyển tạm thời sẽ 

chuyển sang cảng Nam Đình Vũ thay vì cảng Nam Hải. Sản lượng container tại cảng 

Nam Hải ước tính giảm dần trong năm 2019-21.

Nam Hải ICD (TEU) 280.000 282.800 288.456 294.225
Nằm gần cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải ICD sẽ hưởng lợi từ tăng trưởng của cảng Nam 

Đình Vũ vì đây là cảng nội địa quan trọng.

Dung Quoc Bulk port (tấn) 2.120.000 2.226.000 2.337.300 2.454.165
Chúng tôi ước tính sản lượng tại cảng Dung Quất sẽ tăng nhẹ 5% mỗi năm trong giai 

đoạn 2019-21.

Phuoc Long ICD ( TEUs) 740.000 851.000 961.630 1.067.409
Phước Long ICD là nơi trung chuyển các containers từ cảng Gemalink đến Đồng Nai, 

Bình Dương.

Doanh thu (tỷ đồng) 2.702,8 2.736,0 2.928,9 3.393,2

Dịch vụ cảng (tỷ đồng) 2.273,8 2.405,3 2.532,6 2.878,7

Dịch vụ logistic (tỷ đồng) 426,2 327,7 393,3 511,3
Chúng tôi ước tính mảng logistics sẽ tăng trưởng 24% mỗi năm trong 2020-21 nhờ 

dòng chảy thương mại vào Việt Nam gia tăng.

Dịch vụ khác (tỷ đồng) 2,8 2,9 3,1 3,2

Lợi nhuận gộp (tỷ đồng) 963,4 1.058,1 1.149,8 1.299,0

Biên lợi nhuận gộp 35,6% 38,7% 39,3% 38,3%

Biên LNG dịch vụ cảng 37,7% 40,6% 41,5% 40,7%
Nhờ phí xếp dỡ hàng hóa container tăng 10% vào cuối năm 2018 nên doanh thu trung 

bình trên mỗi container sẽ tăng 8-10% trong năm 2019 và 2-3% trong năm 2020-21. Vì 

vậy, biên LNG của mảng dịch vụ cảng sẽ tăng 400 điểm cơ bản trong năm 2019-21. 

Biên LNG dịch vụ logistics 24,6% 25,0% 25,0% 25,0%

Chi phí BH & QLDN (tỷ đồng) (404,0)      (383,0)      (410,1)      (492,0)      
Chúng tôi giữ nguyên giả định về tỷ lệ chi phí BH&QLDN trên doanh thu ở mức 14,9% 

cho năm 2019-21.

Lợi nhuận công ty liên kết (tỷ đồng) 132,5       211,0       193,1       246,7       

Gemalink (12,8)        (20,9)        (82,5)        (72,6)        
Gemanlink sẽ ghi nhận mức lỗ cao nhất 67 tỷ đồng vào năm 2020 do hiệu suất hoạt 

động thấp cuối năm 2020. Tuy nhiên, điều này sẽ được cải thiện từ năm 2021 trở đi. 

SCS 139,6       167,0       200,3       237,3       SCS tiếp tục đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận công ty liên kết với tỷ trọng hơn 80%. 

CJ Gemadept Logistic Holdings 26,6         34,6         45,0         51,8         

CJ Gemadept Shipping Holdings (20,3)        22,3         22,3         22,3         

Khác (0,6)          8,0           8,0           8,0           

Doanh thu tài chính (tỷ đồng) 1.601,6 92,5 -7,3 -7,3

Chi phí tài chính (tỷ đồng) -43,7 -145,2 -150,2 -158,3
Chi phí tài chính sẽ tăng mạnh trong năm 2019-21 vì GMD tăng cường vay nợ để đầu tư 

vào cảng Nam Đình Vũ trong năm 2018 và mở rộng cảng này vào năm 2020. 

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 1.847,7 583,4 540,8 623,8

Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng năm 2019 đạt 618,7 tỷ đồng, giảm 66,5% yoy sau khi 

GMD ghi nhận lãi bất thường 1.507 tỷ đồng trong năm 2018. Lợi nhuận ròng năm 2020 

sẽ giảm nhẹ 1,1% do chi phí tài chính tăng và lợi nhuận công ty liên kết giảm. 

Chi phí vốn đầu tư (tỷ đồng) -875,9 -100,0 -1.502,9 -100,0
Khoản đầu tư khổng lồ 1.502 tỷ đồng trong năm 2020 để xây dựng cảng Nam Đình Vũ 

giai đoạn 2.
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cảng Nam Đình Vũ tăng 10%; 2) tỷ lệ chi phí BH&QLDN trên doanh thu ổn định 

ở mức 14,9%; 3) Khoản lỗ của Gemalink tăng lên 82,5 tỷ đồng vào năm 2020 

do hoạt động chưa tối ưu; và 4) chi phí lãi vay tiếp tục tăng do chi phí vốn đầu 

tư gia tăng trong năm 2018 và 2020 để xây dựng cảng Nam Đình Vũ.  

Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng năm 2019 giảm 68,4% yoy xuống còn 583,4 

tỷ đồng (vì GMD ghi nhận khoản lãi bất thường 1.507 tỷ đồng trong năm 2018) 

và lợi nhuận ròng năm 2020 đạt 540,8 tỷ đồng (-7,3% yoy) do chi phí tài chính 

tăng. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng kết quả sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021 

khi lợi nhuận ròng có thể đạt mức 623,8 tỷ đồng (+15,3% yoy) khi Nam Đình Vũ 

giai đoạn 2 đi vào hoạt động và Gemalink giảm bớt lỗ nhờ sản lượng container 

cao hơn. 

GMD sẽ cần khoản vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng để mở rộng cảng Nam Đình Vũ 

giai đoạn 2 vào năm tới. Chúng tôi dự báo cơ cấu vốn của giai đoạn này giống 

như giai đoạn 1, với khoản vay lên đến 879 tỷ đồng. Do chi phí đầu tư lớn, 

chúng tôi cho rằng sẽ không có cổ tức tiền mặt trong năm tới. Sau năm 2020, 

capex mỗi năm là 100 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-25. Vì vậy, chúng cho rằng 

GMD sẽ trả cổ tức 15% mệnh giá mỗi năm trong giai đoạn 2021-25. 

Tóm tắt kết quả kinh doanh 9T2019  
 

Hình 29: Tóm tắt KQKD  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Lợi nhuận ròng 9T2019 giảm 73,1% yoy xuống còn 450,5 tỷ đồng do không ghi 

nhận lãi bất thường như trong 9T2018. Nếu không tính khoản lãi bất thường 

này, lợi nhuận ròng của GMD tăng 18,3% yoy trong 9T2019. Ngoài ra, biên lợi 

nhuận gộp của mảng khai thác cảng tăng 4,6 điểm % chủ yếu nhờ phí xếp dỡ 

container tăng 10% vào cuối năm 2018. 

 

Kém hiệu quả do các khoản đầu tư ngoài ngành thua 
lỗ  

Trong giai đoạn 2009-2012, GMD đã đầu tư mạnh vào nhiều mảng kinh doanh 

không cốt lõi bao gồm cao su, bất động sản, môi giới, thực phẩm, ngân hàng, 

khai thác khoáng sản, v.v. Các mảng kinh doanh không cốt lõi của doanh nghiệp 

có giá trị 2.331,7 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản vào cuối năm 2018. Hầu hết 

các khoản đầu tư này đều thua lỗ. Trong số các dự án đầu tư khổng lồ, dự án 

đồn điền cao su trị giá 1.745,8 tỷ đồng và tiếp tục báo lỗ do giá cao su kém khả 

quan. GMD đã tìm kiếm các đối tác và nhà đầu tư tiềm năng để thoái vốn khỏi 

đồn điền cao su. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng kế hoạch này sẽ không được 

hiện thực hóa trong 2-3 năm tới. Với giả định GMD không thể thoái vốn các 

khoản đầu tư trong ba năm tới, chúng tôi ước tính ROA và ROE sẽ vẫn duy trì ở 

mức thấp lần lượt là 10,5-9,4% và 8,5-9,2% trong năm 2019-21. 

(tỷ đồng) Q3/19 Q3/18 YoY % 9T19 9T18 YoY % Nhận xét

Doanh thu 697,7 699,4 -0,2% 1.995,6 1.998,5 -0,1%

Dịch vụ cảng 626,7 639,2 -2,0% 1.760,1 1.662,2 5,9%
Chúng tôi cho rằng sự cạnh tranh giữa HICT và các cảng lân cận khác tại Hải Phòng 

giúp doanh thu dịch vụ cảng của GMD tăng 5,9% yoy trong 9T2019.

Dịch vụ logistic 71,7 60,2 19,2% 235,6 336,2 -29,9%
Vì GMD bán 51% cổ phần tại CJ Logistics Holding trong năm 2018 nên doanh thu từ 

logistics sụt giảm trong năm 2019.

Lợi nhuận gộp 282,7 283,9 -0,4% 803,6 759,0 5,9%

Biên lợi nhuận gộp 40,5% 40,6% 0,0% 40,3% 38,0% 0,0%

Biên LNG dịch vụ cảng 42,2% 37,6% 4,6% pts 42,4% 40,2% 2,2% pts
Nhờ phí xếp dỡ tăng 10% vào cuối năm 2018 nên biên LNG mảng dịch vụ cảng tăng 

4,6 điểm % trong 9T2019.

Biên LNG dịch vụ logistics 33,5% 55,8% 24,3% 27,1%

Chi phí BH&QLDN 98,6    86,9    13,4% 312,4  315,8   -1,1%

LN từ công ty liên kết
53,6    

29,9    79,3% 174,3  83,8     107,9% Tăng nhờ dịch vụ hàng hóa hàng không tại công ty Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS).  

Doanh thu tài chính 3,9      6,1      -37,0% 105,9  1.552,3 -93,2%
Do không ghi nhận lãi bất thường như trong 9T2018 nên doanh thu tài chính giảm 

93,2% yoy.

Chi phí tài chính 33,0    30,1    9,5% 117,7  5,7       1964,0%
Chi phí tài chính tăng đột biến trong 9T2019 do không hoàn nhập dự phòng 120 tỷ 

đồng như trong 9T2018.

Lợi nhuận ròng 162,0  146,3  10,8% 450,5  1.675,1 -73,1%
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Hình 30: GMD ghi nhận lỗ liên tiếp từ khoản đầu tư vào đồn điền cao su  

 
   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Phân tích SWOT  
 

Hình 31: Phân tích SWOT cho GMD  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Định giá và khuyến nghị 

Phát hành báo cáo lần đầu với đánh giá Khả quan và giá mục 
tiêu 29.500 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá 25,5%  

Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho GMD với đánh giá Khả quan và giá 

mục tiêu là 29.500 đồng/cp (tương ứng tiềm năng tăng giá 25,5% so với giá cổ 

phiếu hiện tại) dựa trên mô hình DCF trong giai đoạn 10 năm. Chúng tôi ước 

tính chi phí vốn bình quân gia quyền của GMD là 11,3% với các giả định: 1) lãi 

suất phi rủi ro là 4%, 2) beta ở mức 0,87 và 3) phần bù rủi ro vốn cổ phần là 

11%. Để đưa ra giá trị hiện tại của năm cuối mô hình là 4.843,97 tỷ đồng vào 

cuối năm 2029, chúng tôi đã chiết khấu tất cả dòng tiền sau đó với tăng trưởng 

dài hạn 5% để phản ánh triển vọng tăng trưởng của ngành cảng. Với giá mục 

tiêu 29.500 đồng/cp, GMD đang giao dịch với EV/EBITDA dự phóng năm 2019 

là 8,5x (tương đương với EV/EBITDA trung bình 5 năm). Chúng tôi thích GMD 

vì đây là doanh nghiệp logistic và cảng biển tốt nhất trong lĩnh vực logistic tư 

nhân và có thể hưởng lợi từ các FTA và xu hướng dịch chuyển nhà máy ra khỏi 

Trung Quốc vào Việt Nam. Với nền tảng cơ bản tích cực và tiềm năng tăng giá 

hấp dẫn 25,5%, chúng tôi đánh giá Khả quan đối với cổ phiếu GMD. 

Các khoản đầu tư Diện tích

Gíá trị sổ 

sách cuối 

năm 2018 

(VNDbn)

Lỗ lũy kế 

đến cuối 

năm 2018 

(VNDbn)

Đồn điền cao sư 30.000 ha 1.745,8 -239,7

Trung tâm thương mại Saigon Gem (GMD nắm giữ 40%) 178.360 m2 diện tích sàn 62,5

Trung tâm thương mại Vientiane Lào, GMD nắm giữ 45%) 21.329 m2 diện tích sàn 95,0

Đầu tư tài chính 140,6 -61,3

Đầu tư vào công ty liên kết 287,8 -36,0

Điểm mạnh Cơ hội:

1. Được xem là trung tâm vận chuyển quan trọng bởi Ocean Alliances (các thành

viên bao gồm CMA-CGA); có thể thu hút các nhà vận chuyển bằng container.

1. Việt Nam ngày càng vươn xa ra chuỗi cung ứng toàn cầu với tăng trưởng xuất nhập

khẩu hai chữ số trong năm 2019-21. 

2. Vị trí nằm ngoài TP Hải Phòng, là trung tâm vận chuyển quan trọng ở bờ biển

phía Bắc với kinh nghiệm dày dạn về vận tải biển và sở hữu một cảng nước sâu

trong khu vực. 

2. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể thúc đẩy sự dịch chuyển thương mại từ

Trung Quốc sang Việt Nam.      

3. Nằm gần Trung Quốc nên thu hút các nhà vận tải lớn mong muốn có vị trí mới

để xếp dỡ hàng hóa trong khu vực.

Điểm yếu Thách thức:

1. Các khoản đầu tư không cốt lõi và tài sản kém hiệu quả khiến GMD lãng phí tài

nguyên. 

1. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài sẽ khiến giá hàng hóa tăng, khiến nhu

cầu tiêu thụ toàn cầu giảm tốc và sản lượng xuất khẩu giảm.

2. Cạnh tranh gia tăng vì HICT giai đoạn 2 sẽ khai trương với công suất lớn.
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Hình 32: Mô hình DCF  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH 

 

 
  

Hình 33: Chi phí vốn cổ phần Hình 34: WACC  

 
 

   NGUỒN: VND RESEARCH    NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 

Giả định 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

EBIT 782,1 859,4 1.004,0 1.120,9 1.261,1 1.403,0 1.511,3 1.576,9 1.698,6 1.746,4

Cộng: Khấu hao 358,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0

Trừ: Chi phí vốn đầu tư (1.502,9)          (100,0)     (100,0)     (100,0)     (100,0)     (100,0)     (100,0)     (100,0)     (100,0)     (100,0)         

Thay đổi vốn lưu động (157,7)            (170,3)     (195,3)     (193,9)     (210,7)     (219,4)     (214,5)     (206,0)     (14,9)       (203,1)         

Dòng tiền tự do -520,5 1.012,1 1.131,8 1.250,0 1.373,5 1.506,7 1.619,8 1.694,0 2.006,8 1.866,4

Trừ: Thuế đã trả (77,7)              (89,6)       (132,2)     (167,6)     (187,0)     (213,1)     (230,0)     (242,4)     (260,8)     (271,4)         

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (FCFF) (598)               923         1.000      1.082      1.186      1.294      1.390      1.452      1.746      1.595          

Giá trị năm cuối mô hình

Giá trị hiện tại của FCFF (537,3)            744,4      724,6      704,8      694,0      679,7      656,0      615,5      665,0      545,7          

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình 4.843,97      

Giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai DN (tỷ đồng) 5.492             

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình (tỷ đồng) 4.844             

Giá trị doanh nghiệp (tỷ đồng) 10.336            

Trừ: Vay nợ ròng (tỷ đồng) 1.773             

Cộng: Tiền và tương đương tiền (tỷ đồng) 188                

Giá trị vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 8.751             

SLCP đang lưu hành (triệu cp) 297                

Giá trị hợp lý của cổ phiếu (đồng/cp) 29.500            

Chi phí vốn cổ phần

Beta 0,87

Lãi suất phi rủi ro (%) 4

Phần bù rủi ro vốn cổ phần (%) 11

Chi phí vốn cổ phần % 13,6

%

Chi phí nợ 9,0

Tỷ lệ nợ trên vốn 35,3%

Thuế suất 20

WACC 11,3                                                                                

Tăng trưởng dài hạn 5,0%
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Hình 35: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG, COMPANY REPORT 

Dữ liệu tại ngày 04 tháng 12 năm 2019 

 

RỦI RO GIẢM GIÁ VÀ ĐỘNG LỰC TĂNG GIÁ 

Rủi ro giảm giá   

 Sự cạnh tranh gay gắt hơn dự phóng giữa các cảng tại Hải Phòng: Như 

chúng tôi đã đề cập, để duy trì dịch vụ cung cấp cho các hãng khai thác vận 

tải, các cảng thượng nguồn sẽ cạnh tranh bằng cách giảm phí trên mỗi 

container để bù đắp cho những bất lợi so với cảng hạ nguồn. Sự cạnh tranh 

gay gắt sẽ dẫn đến doanh thu trên mỗi container của các doanh nghiệp khai 

thác cảng sụt giảm. Thậm chí trong các cảng hạ nguồn, họ cũng phải cạnh 

tranh với các cảng lớn hơn, đặc biệt là cảng Lạch Huyện – HICT , vốn có thể 

đưa ra mức giá cạnh tranh nhất trên mỗi container khai thác nhờ khả năng 

phục vụ được tàu mẹ. 

 Sản lượng container thấp hơn dự kiến có thể làm giảm dòng tiền: Chúng tôi 

cho rằng cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 mới khai trương cần thời gian nhất 

định để đạt công suất tối đa. Trong trường hợp thời gian này vượt quá kế 

hoạch của GMD, dòng tiền nhận được từ sản lượng container sẽ giảm và 

không đủ để thanh toán nghĩa vụ cho ngân hàng. Trong khi đó, chi phí lãi vay 

tăng có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của cảng Nam Đình Vũ giai 

đoạn 2. 

Động lực tăng giá   

 Mức phí xếp dỡ cao hơn kỳ vọng do nhu cầu dịch vụ cảng tăng mạnh hơn 

dự kiến. 

 Sản lượng hàng hóa thông quan vượt dự báo vì thương mại bằng đường 

biển gia tăng. 

 Thoái vốn các tài sản không cốt lõi. 

 Hợp nhất kết quả của Gemalink vào báo cáo KQKD của GMD. 

 Kết quả cải thiện nhờ sự cộng hưởng của CJ Gemadept Logistic Holdings và 

CJ Gemadept Shiping Holdings. 

 

 

Giá hiện 

tại

Giá mục 

tiêu

CAGR 

EPS 3 

năm

(đơn vị 

bản địa)

(đơn vị 

bản địa)
% 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F

CTCP Gemadept GMD VN 23.500 29.500 MUA 299,5 13,3 12,6 12,1 1,2 1,1 9,7 8,4 6,0 0,0 6,4 6,8

Cảng Đoạn Xá DXP VN 11.200 N/A NR 12,5 -4,0 9,7 N/A 0,7 N/A 8,0 N/A N/A N/A N/A N/A

Container Việt Nam VSC VN 23.650 N/A NR 56,8 3,5 5,8 5,5 0,7 0,7 15,3 11,8 8,5 11,5 2,7 2,5

Vận tải Hải An HAH VN 12.300 N/A NR 25,6 -5,4 4,7 N/A 0,4 N/A 10,3 N/A 8,1 N/A N/A N/A

Cảng Đình Vũ DVP VN 37.300 N/A NR 63,7 1,3 5,0 N/A 1,1 N/A 26,8 N/A 6,7 N/A N/A N/A

Cảng Cát Lái CLL VN 26.050 N/A NR 38,0 2,0 9,9 N/A 1,2 N/A 14,3 N/A 8,4 N/A N/A N/A

Cảng Đồng Nai PDN VN 68.700 N/A NR 54,6 6,0 11,0 N/A 2,1 N/A 24,5 N/A 3,6 N/A N/A N/A

Trung bình của Việt Nam 7,7 5,5 1,1 0,7 16,5 11,8 7,1 11,5 2,7 2,5

Trung vị của Việt Nam 7,8 5,5 0,9 0,7 14,8 11,8 8,1 11,5 2,7 2,5

Adani Ports And ADSEZ IN 366 455 NR 10.599   14,6 16,4 14,1 2,8 2,4 17,8 18,1 N/A 1,3 12,6 10,9

Gujarat Pipavav GPPV IN 88 105 NR 593        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Westports Holdin WPRTS MK 4 4 NR 269        11,8 21,8 20,3 5,2 4,7 25,3 24,7 3,3 3,6 13,3 12,6

Atlas Air Worldw AAWW US 25 44 NR 638        N/A 5,4 5,9 0,3 0,3 4,5 6,4 N/A N/A 7,4 7,0

Xiamen Interna-A 600897 CH 21 22 NR 881        0,0 12,3 11,9 1,7 1,5 13,7 13,3 N/A 3,1 6,8 6,7

Namyong Terminal NYT     TB 4 7 NR 165        2,7 11,8 11,2 1,3 1,3 10,9 11,7 7,4 8,7 5,2 4,9

Suria Capital SURIA   MK  EQUITY 1 N/A NR 112        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Gateway Distripa GDPL    IN  EQUITY 97 141 NR 148        N/A 13,6 12,0 0,8 0,7 7,0 6,7 N/A 4,9 6,4 6,3

Navkar Corp Ltd NACO    IN  EQUITY 31 39 NR 64          N/A 9,5 7,5 N/A N/A 2,7 N/A N/A N/A N/A N/A

Triple I Logistics III TB EQUITY 5 8 NR 102        N/A 15,3 12,2 1,6 1,5 16,0 18,5 3,5 4,6 16,2 11,6

Trung bình của thế giới 13,3 11,9 2,0 1,8 12,2 14,2 4,7 4,4 9,7 8,6

EV/EBITDAROE (%)
Tỷ suất cổ tức 

(%)
Tên công ty Mã cp

Khuyến 

nghị
Vốn hóa 

(triệu 

USD)

P/E P/B
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Hình 36: Cơ cấu cổ đông của GMD (cuối năm 2018) 

 

  NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Hình 37: Tổng quan hoạt động kinh doanh của GMD 

 
   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  
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12-mth Fwd Rolling FD Normalised P/E (x) (lhs)

Diluted Normalised EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 3.984          2.708          2.736          2.929          3.393          

Lợi nhuận gộp 1.029          968             1.058          1.150          1.299          

LN hoạt động thuần 909             881             1.033          1.098          1.230          

Chi phí khấu hao (311)            (335)            (358)            (358)            (423)            

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 597             546             675             740             807             

TN từ hoạt động tài chính (120)            (4)               (144)            (149)            (157)            

TN từ các Cty LK & LD 109             133             211             193             247             

Chi phí/lãi ngoài HĐKD 64               (86)              50               (50)              (50)              

Lợi nhuân trước thuế 650             588             792             734             847             

Các khoản đặc biệt 1.594          

LNTT sau các khoản đặc biệt 650             2.182          792             734             847             

Thuế (69)              5                (84)              (78)              (90)              

Lợi nhuận sau thuế 581             1.900          709             657             758             

Lợi ích của cổ đông thiểu số (74)              (53)              (125)            (116)            (134)            

Cổ tức ưu đãi

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 508             1.848          583             541             624             

Lợi nhuận thường xuyên 508             540             583             541             624             

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 909             881             1.033          1.098          1.230          

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết

Tăng/(Giảm) vốn lưu động (115)            (37)              77               (158)            (170)            

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng

Chi/(Thu) bằng tiền khác

Dòng tiền hoạt động khác 15               106             (50)              (50)              (50)              

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (104)            (131)            (148)            (150)            (158)            

Thuế đã trả (73)              (273)            (84)              (78)              (90)              

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 633             545             829             663             762             

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (1.148)         (876)            (100)            (1.503)         (100)            

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, các khoản ĐT 177             1.899          0                112             0                

Tiền chi đầu tư góp vốn (25)              (238)            0                0                0                

Tiền khác từ hoạt động đầu tư 155             224             192             92               102             

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (841)            1.008          92               (1.299)         2                

Tiền vay nhận được/(đã trả) 324             626             (554)            594             (333)            

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 0                86               86               86               86               

Tiền mua lại CP đã phát hành 0                0                0                

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (40)              (2.841)         (445)            0                (458)            

Cổ tức ưu đãi đã trả 0                0                0                

Tiền khác từ hoạt động tài chính (21)              (33)              0                0                0                

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 263             (2.161)         (913)            681             (705)            

Tổng tiền trong năm 55               (607)            8                44               60               

Dòng tiền tự do cho cổ đông 116             2.180          367             (42)              432             

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (104)            1.685          1.069          (486)            923             
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 

 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 893             285             293             225             285             

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.128          949             960             1.028          1.191          

Hàng tồn kho 108             66               63               67               79               

Tài sản ngắn hạn khác 95               92               89               94               111             

Tổng tài sản ngắn hạn 2.223          1.391          1.405          1.415          1.666          

Tài sản cố định 2.828          2.919          2.661          3.806          3.483          

Tổng đầu tư 2.310          2.632          2.752          2.854          3.000          

Tài sản vô hình 316             281             281             281             281             

Tài sản dài hạn khác 3.614          2.760          2.646          2.778          2.917          

Tổng tài sản dài hạn 9.068          8.593          8.340          9.720          9.682          

Vay & nợ ngắn hạn 715             675             415             474             566             

Nợ dài hạn đến hạn trả

Phải trả người bán 806             408             394             418             491             

Nợ ngắn hạn khác 1.156          481             464             492             579             

Tổng nợ ngắn hạn 2.676          1.564          1.273          1.383          1.636          

Vay & nợ dài hạn 1.221          1.592          1.295          1.830          1.406          

Nợ dài hạn khác 293             299             299             299             299             

Tổng nợ dài hạn 1.514          1.891          1.594          2.129          1.705          

Dự phòng 7                0                0                0                0                

Tổng nợ 4.197          3.455          2.867          3.513          3.340          

Vốn chủ sở hữu 6.344          5.880          6.105          6.732          6.984          

Lợi ích cổ đông thiểu số 751             649             774             890             1.024          

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 7.095          6.529          6.879          7.622          8.008          

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu 6,5% -32,0% 1,0% 7,1% 15,9%

Tăng trưởng LNHĐKD -3,2% -3,1% 17,3% 6,3% 12,0%

Biên LNHĐKD 22,8% 32,5% 37,8% 37,5% 36,3%

LN trên cổ phiếu (3.616)         (6.676)         (4.639)         (6.618)         (5.225)         

Giá trị sổ sách/cp 22.005 19.804 19.978 21.425 21.631

Khả năng thanh toán lãi vay 4,15 4,24 4,65 4,93 5,10

Thuế suất hiệu dụng 10,6% 0,0% 10,6% 10,6% 10,6%

Tỷ lệ chia cổ tức 8% 526% 76% NA 73%

Số ngày phải thu 52,72 69,79 55,78 54,42 52,28

Số ngày tồn kho 12,03 18,19 14,01 13,40 12,72

Số ngày phải trả 83,8 122,2 86,2 82,5 78,3

ROIC 10,6% 8,9% 10,9% 12,7% 11,3%

ROCE 8,65% 6,30% 8,93% 8,01% 8,12%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 6,55% 5,61% 8,64% 7,72% 8,13%

Các giả định quan trọng

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng sản lượng thông qua cảng 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Tăng trưởng phí 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Thâu tóm N/A N/A N/A N/A N/A
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 gia 

 

 

  

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày 

trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin 

trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được 

công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT 

không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.  

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 

điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này 

chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham khảo và 

không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà đầu tư 

nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu 

cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các 

khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 

VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình 

thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, 

sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trần Khánh Hiền – Phó Giám đốc Khối Phân tích  

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn   

Lại Thị Thanh Nhàn – Chuyên viên Phân tích  

Email: nhan.laithanh@vndirect.com.vn   

 

 

              

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội  

Điện thoại: +84 2439724568  

Email: research@vndirect.com.vn   

Website: https://vndirect.com.vn   
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