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nhật những thông tin mới nhất về HĐKD của doanh nghiệp:

Nguyễn Hồng Quang, CFA
quang.nguyenhong@vndirect.com.vn

Diễn biến giá cổ phiếu

Cập nhật tình hình hoạt động cảng mới VGP: Sản lượng cảng
VGP tăng nhanh hơn kỳ vọng, dự phóng lấp đầy công suất sau
2 năm hoạt động. Theo thông tin từ VSC, cảng VGP đã bắt đầu có
lãi trong quý 2/2016 và có thể có lãi khoảng 30 tỷ VND trong năm
2016. Những thông tin này vượt xa kỳ vọng ban đầu của chúng tôi
khi cho rằng cảng VGP sẽ lỗ trong năm đầu hoạt động và sẽ cần 3
năm để lấp đầy công suất.
Kết quả kinh doanh quý 2/2016 tốt hơn dự kiến do sản lượng
container của cả hai cảng có thể đạt mức 160.000 – 170.000 TEU,
tương đương 85% tổng công suất. Do vậy, chúng tôi giữ nguyên
khuyến nghị Tăng tỷ trọng và tăng mức giá mục tiêu lên 79.000
VND/CP, tương ứng với mức P/E 2016 12,4x. (Giá mục tiêu tại
Báo cáo Phân tích ngày 14/03/2016 là 72.000 VND/CP, giá đã điều
chỉnh).

Thông tin cổ phiếu
Cao nhất 52 tuần (VND)

71.500

Thấp nhất 52 tuần (VND)

34.800

KLGDBQ 10 phiên (CP)

90.190

Thị giá vốn (tỷ VND)

2.687

SL CP đang niêm yết

41.416.042

SL CP đang lưu hành

45.557.646

Beta
Cổ đông lớn

0,72
% sở hữu

Vietnam Holding Limited
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Swift current Offshore, Ltd

6,28

Forum One - VCG

4,92

Deutsche AM

4,41

Trần Xuân Bạo

4,35
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Kế hoạch chuyển đổi Green Depot (GD) thành trung tâm phân
phối (DC). VSC đang lên kế hoạch mở rộng mảng DC do DC hiện
tại, Green Logistics Center (GLC), đã đầy công suất. DC mới có diện
tích khoảng 15 ha, giúp tăng gấp ba tổng diện tích các DC của VSC.
Việc này sẽ giúp tăng đáng kể doanh thu từ mảng DC. Doanh thu
2015 của mảng DC là 121 tỷ VND với lợi nhuận trước thuế 30,5 tỷ
VND. Tuy vậy, DC Hồ Chí Minh (10 ha) có khả năng chưa đem lại
lợi nhuận trong năm nay do việc xây dựng lâu hơn dự kiến.
Triển vọng 2016: Chúng tôi dự phóng cảng VGP có thể đạt hơn
50% công suất, đem lại khoảng 400 tỷ VND doanh thu và 46 tỷ VND
lợi nhuận sau thuế. Tăng trưởng tốt từ cảng VGP sẽ bù đắp sự hao
hụt doanh thu và lợi nhuận từ mặt hàng container lạnh (reefer). Tuy
nhiên chi phí khấu hao và chi phí lãi vay lớn tiếp tục là gánh nặng
đối với tăng trưởng lợi nhuận. Năm 2016, dự phóng Doanh thu đạt
1.350 tỷ VND (+45% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ VND
(+7,9% yoy). Trong Q3/2016, VSC sẽ đưa bến số 2 của VGP vào
hoạt động. Việc gánh thêm chi phí khấu hao có thể làm biên lợi
nhuận của Q3 sụt giảm so với Q2. Nhưng nhìn chung chúng tôi cho
rằng VSC sẽ đạt KQKD rất tốt trong 2 năm 2016, 2017.
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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.
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báo trước.
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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
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