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Thông số cơ bản 
Giá 55.600 
Vốn hóa (tỷ VND) 3.065 
Số lượng CP lưu hành 55.122.800 
KLGD TB 3T 84.280 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 4,96 
P/E 12,70 
P/B 1,71 
ROE 13,7% 
ROA 9,9% 
Sở hữu NN 0% 
Sở hữu NĐTNN 24% 
Room NĐTNN 25% 
Free-float 57,0% 

 
Biến động giá cổ phiếu 

 
P/E so sánh 

 
 

 

 

Cập nhật ĐHCĐ năm 2021: Các dự án cảng nước sâu thúc đẩy 
tăng trưởng 

Viconship đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận không đổi cho năm 2021, chúng tôi 
đánh giá đây là kế hoạch khá thận trọng trong bối cảnh hoạt động thương mại 
đang phục hồi mạnh mẽ. Công ty cũng tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng về hai dự 
án cảng biển nước sâu tại Hải Phòng và Đà Nẵng, được kỳ vọng sẽ giúp VSC tăng 
đáng kể công suất mạng lưới cảng. Tuy nhiên, cả hai dự án đều cần một lượng 
vốn lớn và thời gian dài để sinh lời. Dựa trên kế hoạch lợi nhuận của Công ty, VSC 
đang giao dịch ở mức P/E và P/B là 14,3 lần và 1,7 lần, đây là mức định giá khá 
hợp lý. Chúng tôi đang xem xét ước tính và định giá của công ty. 

Điểm nhấn 

Kết quả lợi nhuận năm 2020 ở mức khiêm tốn trong bối cảnh cạnh tranh cao. 
VSC công bố kết quả kinh doanh năm 2020 ở mức khiêm tốn, với 1,7 nghìn tỷ 
đồng doanh thu (-5,8%) và 336 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (-1,8%). Doanh thu 
giảm chủ yếu do sản lượng xếp dỡ tại cảng giảm -10,8% xuống còn 1,03 triệu 
TEU, do cạnh tranh cao ở khu vực cảng Hải Phòng. Các cảng chính đã mất một 
số tuyến dịch vụ trong năm ngoái, bị ảnh hưởng tiêu cực bởi: (i) nhu cầu cảng 
nước sâu tăng; và (ii) tình trạng khan hiếm container vào cuối năm khiến một số 
hãng tàu phải chuyển tuyến đến các cảng Trung Quốc. 

Về mặt tích cực, tỷ suất lợi nhuận của VSC tăng lần đầu tiên sau 4 năm do hoạt 
động kiểm soát chi phí cải thiện và chi phí lãi vay giảm sau khi trả hết nợ vay vào 
năm 2020. Số dư tiền mặt của VSC vào thời điểm cuối năm là 493 tỷ đồng.  

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 thận trọng. Năm 2021, VSC vẫn đặt kế hoạch 
thận trọng như thường lệ, với sản lượng tại tất cả phân khúc đều giảm nhẹ so với 
năm ngoái. Về doanh thu và LNTT, VSC đặt tăng trưởng không đổi đối với kịch bản 
cơ sở và giảm -12% YoY đối với kịch bản xấu. Ban lãnh đạo cho rằng năm 2021 
là một năm khó khăn đối với VSC do tình trạng cung vượt cầu kéo dài tại khu vực 
cảng Hải Phòng và những bất ổn khác. 

(tiếp trang 2) 
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Kế hoạch 2021 Tỷ suất lợi nhuận của VSC 

 2020 % YoY KH 2021 % YoY 
Sản lượng (Nghìn TEU)     

Cảng 1.030 -10,8% 1.000 -2,9% 
Depot 919 16,5% 845 -8,1% 
Kho (nghìn m3) 968 1,0% 942 -2,7% 
Vận chuyển ô tô 1.100 8,0% 1.110 0,9% 
Chỉ tiêu tài chính (tỷ 
đồng) 

    

KB cơ sở     

Doanh thu 1.689 -5,8% 1.700 0,7% 
LNTT 336 -1,8% 335 -0,3% 

KB xấu      

Doanh thu 1.689 -5,8% 1.485 -12,1% 
LNTT 336 -1,8% 296 -11,9% 

 
 

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ Nguồn: BCTC công ty, SSIResearch 

Cổ tức tiền mặt duy trì ổn định. Cả hai kế hoạch cổ tức năm 2020 và 2021 đã được thông qua ở mức 20% 
bằng tiền mặt. Trong đó, 15% cổ tức tiền mặt năm 2020 đã trả vào tháng 11/2020, trong khi 5% còn lại dự kiến 
sẽ trả vào Quý 2/2021. Tỷ suất cổ tức tương ứng là 3,6%. 

Ba thành viên HĐQT mới. Tại ĐHCĐ, cổ đông đã thông qua 3 thành viên HĐQT mới gồm ông Tạ Công Thông, 
ông Dương Tiến Dũng và ông Văn Trần Hoàn, đều do các cổ đông cá nhân lớn của VSC giới thiệu. HĐQT đã 
thay đổi mạnh mẽ trong hai năm qua và chúng tôi tin rằng sự tham gia của các thành viên bên ngoài sẽ mang 
lại sự đa dạng và hiệu quả hơn cho HĐQT. 

Các dự án cảng biển nước sâu. Theo ban lãnh đạo, VSC đang theo đuổi hai dự án cảng biển nước sâu tại Hải 
Phòng và Đà Nẵng, mỗi dự án đòi hỏi vốn đầu tư khoảng 5 nghìn tỷ đồng. VSC đặt mục tiêu sở hữu ít nhất 36% 
tại hai dự án này. Tuy nhiên, do các dự án chưa có quyết định chính thức nên công ty sẽ công bố sau. Dưới đây 
là một số thông tin chính về các dự án đã công bố tại ĐHCĐ: 

• Cảng nước sâu tại Cát Hải, Hải Phòng: Vị trí cạnh cảng Lạch Huyện, đóng vai trò là cảng mở rộng về phía 
Tây trong quy hoạch ban đầu của cảng Lạch Huyện. Trong thời gian tới, tình trạng dư cung vẫn sẽ tiếp diễn 
tại khu vực cảng Hải Phòng, với các dự án mới đi vào hoạt động bao gồm Cầu cảng Lạch Huyện số 3+4 
của Cảng Hải Phòng (PHP: HOSE) và Cầu cảng Lạch Huyện số 5+6 của Tập đoàn Hateco. Tuy nhiên, VSC 
coi đây là dự án trọng điểm để mở rộng công suất trong dài hạn. 

• Cảng nước sâu tại Liên Chiểu, Đà Nẵng: Đây là dự án mới vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 
435/QĐ-TTg. Hiện nay, cảng Tiên Sa là bến chính cho hàng hóa và hành khách ra vào Đà Nẵng. Theo quy 
hoạch tổng thể cảng Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu sẽ dần thay thế cảng Tiên Sa làm cảng hàng hóa, còn cảng 
Tiên Sa chủ yếu đóng vai trò là cảng du lịch cho Đà Nẵng. Sản lượng container năm 2020 của Tiên Sa là 
550 nghìn TEU, đang tăng trưởng nhanh với mức tăng 100 – 150 nghìn TEU mỗi năm để đạt 1 triệu TEU 
vào năm 2025. Cảng Liên Chiểu kỳ vọng sẽ là cảng cửa ngõ không chỉ cho Đà Nẵng mà còn cho miền 
Trung và các nước lân cận. VSC ước tính cảng sẽ đi vào hoạt động sớm nhất vào năm 2024. 

Phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1 để tăng gấp đôi vốn điều lệ. VSC sẽ chào bán 55,1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 
đồng/ cổ phiếu cho tất cả cổ đông hiện hữu, tương ứng tăng vốn 551 tỷ đồng. Nếu thực hiện theo đúng kế 
hoạch, vốn điều lệ sẽ tăng lên 1,1 nghìn tỷ đồng, giúp VSC đủ điều kiện đầu tư vào cảng biển nước sâu. 

Ước tính KQKD Q1/2021. Doanh thu và LNTT Q1/2021 ước tính lần lượt đạt 408 tỷ đồng (không đổi so với cùng 
kỳ năm trước) và 78 tỷ đồng (-4%). Sản lượng Q1 của VSC ước tính chỉ tăng 3% so với cùng kỳ, thấp hơn trung 
bình thị trường và do các tuyến dịch vụ bị mất trong Q4/2020. Tuy nhiên, sản lượng đang phục hồi với tuyến 
dịch vụ mới SCT là tuyến Nội Á do hãng tàu CK LINE vận hành. 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm 
bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo 
đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. 
Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI 
và các công ty con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty 
được đề cập tới trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn 
bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp 
thuận của SSI. 
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