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Tóm tắt luận điểm đầu tư và rủi ro với cổ phiếu

Kính gửi Quý khách hàng,

Ngày mai 14/07/2021 CTCP Đầu Tư khai thác cảng Phước An sẽ chính thức chào sàn Upcom

(mã giao dịch PAP) với mức giá 10.100 đ/cp. Các lĩnh vực hoạt động chính trong đăng ký kinh

doanh của công ty có thể kể tới như khai thác dịch vụ hàng hóa tại cảng biển, phân phối

Logistics và các dịch vụ hậu cần khác. Như đã nhận định trong báo cáo ngành Logistic (xem

tại đây), thời gian tới là giai đoạn rất thuận lợi để các doanh nghiệp Logistic và cảng biển ghi

nhận KQKD tích cực, đặc biệt là với nhóm doanh nghiệp hoạt động tại khu vực phía Nam do áp

lực cạnh tranh không quá lớn. Agriseco Research nhận thấy PAP có nhiều tiềm năng để trở

thành một khoản đầu tư tốt trong dài hạn, đặc biệt sau khi doanh nghiệp lên sàn và tái cơ cấu

để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chúng tôi kính gửi tới Quý khách báo cáo lần đầu với cổ

phiếu PAP, kính chúc Quý khách đầu tư hiệu quả!

Cơ hội

• Đồng Nai là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số khu công nghiệp đang hoạt

động, tuy nhiên hệ thống các nhà cảng hiện tại lại chủ yếu là các cảng biển chuyên dụng và

hoạt động với quy mô nhỏ lẻ. Theo đề án phát triển của Bộ Giao thông Vận Tải từ nay đến

năm 2030, các doanh nghiệp cảng biển tại khu vực Sông Sài Gòn sẽ không được cấp phép

mở rộng hoặc phải di dời, do vậy nhiều khả năng các nhà cảng tại khu vực Đồng Nai sẽ

giành được thị phần trong khu vực.

• Agriseco Research đánh giá quy hoạch dự án cảng Phước An có nhiều tiềm năng để trở

thành cảng biển dẫn đầu khu vực trong dài hạn do sở hữu chuỗi cung ứng đầy đủ, tạo ra lợi

thế cạnh tranh trong bối cảnh hệ thống cảng biển hiện tại của tỉnh Đồng Nai chủ yếu là các

cảng chuyên dụng, có quy mô nhỏ lẻ. Ngoài ra, khi con đường nối giữa cảng Phước An và

các khu công nghiệp Nhơn Trạch được hoàn thành, PAP có thể sẽ triển khai nâng tổng

nguồn cung mảng cảng biển lên 2,5 triệu TEUs/năm; tương đương với sức cung của các dự

án cảng biển lớn khác tại Việt Nam như Gemalink, SSIT khi đã hoạt động full công suất.

Rủi ro

• Rủi ro hoạt động: PAP vẫn chưa tạo ra doanh thu mà chỉ đang đơn thuần ghi nhận doanh

thu tài chính từ các khoản tiền gửi. Chúng tôi cho rằng trạng thái này sẽ còn tiếp diễn trong

một vài năm tới do dự án đầu tư Cảng và con đường nối yêu cầu vốn đầu tư lớn và cần sự

chấp thuận của nhiều cơ quan có thẩm quyền.

Đánh giá: Agriseco Research đánh giá cao tiềm năng của quy hoạch dự án cảng Phước An,

tuy nhiên chúng tôi không đi sâu vào định giá cổ phiếu do mảng kinh doanh cốt lõi chưa chính

thực vận hành. Giá chào sàn của PAP tương đương giá trị sổ sách, do vậy nếu trong trường

hợp giá trên thị trường có mức chiết khấu cao (20-30% mức giá chào sàn) thì nhà đầu tư có

thể tận dụng cơ hội để tích lũy dài hạn.

https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1025828
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I. Tổng quan doanh nghiệp

Cơ cấu cổ đông và quá trình hoạt động

• PAP được thành lập từ năm 2007 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tỉnh Đồng Nai dưới hình

thức hợp tác đầu tư, mục đích chính là khai thác Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần

cảng.

• Công ty trở thành công ty đại chúng vào năm 2010 và chính thức đăng ký chứng khoán thành

công vào năm 2014. Công ty sẽ chính thức niêm yết vào Ngày 14/07/2021 trên sàn Upcom,

mã chứng khoán PAP.

• Vốn điều lệ đăng ký thời điểm năm 2008 là 500 tỷ đồng, từ đó đến nay công ty đã trải qua 2

lần phát hành tăng vốn nữa. Tính đến thời điểm 31/03/2021, vốn điều lệ của doanh nghiệp

đã đạt hơn 1.500 tỷ đồng.

• Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp khá cô đặc, trong đó cổ đông tổ chức chiếm đa số với

67,33% tỷ lệ biểu quyết, trong số này có 2 cái tên đáng chú ý là Tập đoàn Dầu khí Việt nam -

23,3% và Công ty TNHH MTV Hoành Sơn (Công ty của chủ tịch) – 44%.

• Địa bàn hoạt động chính của công ty là khu vực cảng tại tỉnh Đồng Nai (đoạn giao với nhánh

sông Cái Mép – Thị Vải). Tính đến thời điểm cuối Quý I/2021, công ty đang triển khai công

tác giải phóng mặt bằng và tìm kiếm nhà đầu tư để hoàn thiện đoạn đường nối từ đường vào

cảng Phước An tới các khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.

23.33%

44%

32.67%

Petro Vietnam Công ty của chủ tịch Khác

Hình: cơ cấu cổ đông tính đến hết Quý I/2021

Năm
Vốn trước

tăng
Vốn sau 

tăng
Mục đích

2016 440 900
Triển khai đầu tư 
Phân kỳ 1 dự án 
Cảng Phước An

2017 900 1.100
Triển khai tiếp dự án 
Cảng Phước An

2021 1.100 1.500

Bồi thường giải 
phóng mặt bằng cho 
khu đất dịch vụ hậu 
cần

Bảng: quá trình tăng vốn của PAP

Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: Bản cáo bạch, Agriseco tổng hợp
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Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp

Mảng cảng biển – tiềm năng chờ được khai phá

Dự án cảng Phước An gồm 2 phân khu chính, là khu cảng và khu dịch vụ hậu cần, trong đó:

• Theo thiết kế, khu cảng của PAP sẽ sở hữu 10 bến, trong đó có 6 bến container và 4 bến

hàng tổng hợp, năng lực tiếp nhận tàu với trọng tải lên đến 60.000 DWT. Công suất dự kiến

khi toàn bộ 3 Phân Kỳ đi vào hoạt động tương đương 2,5 triệu TEUs/năm với hàng container

và 6,5 triệu tấn hàng/năm với hàng tổng hợp. Dựa trên những thông số trên, có thể thấy

nguồn cung của PAP tương đương với nguồn cung của siêu dự án cảng nước sâu Gemalink khi

đã triển khai xong 2 giai đoạn (công suất khoảng 2,4 triệu TEUs/năm).

• Tổng quỹ đất của PAP là khoảng 733 ha, trong đó tổng diện tích sử dụng để khai thác cảng là

183 ha. Tổng vốn đầu tư toàn dự án là 17,6 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn góp thực hiện dự án

là 2,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 15% tổng vốn đầu tư dự kiến). Phân kỳ 1 có diện tích đất

17,4 ha; chia đều cho khu cảng và khu dịch vụ hầu cần; dự kiến giai đoạn này đầu của dự án

sẽ triển khai với tiến độ song hành với dự án tuyến đường kết nối.

• Agriseco Research đánh giá tiến độ thực hiện dự án tuyến đường 319 – Trần Phú sẽ đóng vai

trò nút thắt quan trọng trong việc quyết định sự phát triển của doanh nghiệp do: (1) đây là

tuyến đường duy nhất để vận chuyển hàng từ khu cảng tới các KCN trong địa bàn Nhơn Trạch

và (2) giúp cởi mở nút thắt với các nhà cảng khác trong khu vực nhờ kết nối với tuyến cao tốc

Bến Lức – Long Thành.

• Hiện PAP đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với 57 ha đất sử dụng làm

tuyến đường kết nối và đã nhận được quyết định giao đất; hiện đang tìm kiếm nhà đầu tư

chiến lược để triển khai đoạn BOT. Thời gian hoàn thành dự án đường kết nối đề ra là trước

năm 2023.

Hình: quy hoạch khu cảng Phước AnHình: Cụm cảng Đồng Nai – Vũng Tàu

Nguồn: Báo Đồng Nai, Agriseco tổng hợp
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Mảng dịch vụ hậu cần (Logistic) – Mảnh ghép quan trọng của hệ thống cung ứng

• Khu dịch vụ hậu cần cảng có diện tích đất khoảng 535 ha, được thiết kế để sử dụng cho

mục đích là khu lưu trữ, đóng góp và vận chuyển hàng hóa. Công suất tiếp nhận của khu

Logistic này khoảng 2,2 triệu TEUs/năm với hàng container và 4 triệu tấn/năm với hàng

tổng hợp.

• Tiến độ triển khai: Tính đến cuối năm 2020, PAP đã nhận bàn giao gần 58 ha đất để phục

vụ mục đích xây dựng triển khai giai đoạn 1 của trung tâm Logistic. Ngoài ra, theo công

bố của Ban Lãnh đạo trong ĐHCĐ Thường niên 2021, công ty đã chuyển toàn bộ kinh phí

theo phê duyệt phương án bồi thường, dự kiến sẽ được UBND tỉnh cho thuê đất và cấp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần đất còn lại trong thời gian tới.

• Agriseco Research đánh giá sự góp mặt của khu dịch vụ hậu cần sẽ tạo ra lợi thế khá lớn

cho PAP sau khi đi vào vận hành do: (1) khu vực Cái Mép – Thị Vải hiện có rất nhiều nhà

cảng lớn (SSIT, Gemalink, .. ) tuy nhiên lại không có nhiều khu dịch vụ hậu cần quy mô

lớn đủ để đáp ứng nhu cầu lưu kho, phân loại và vận chuyển hàng hóa đến và đi từ các

khu công nghiệp lân cận. (2) đặc thù ngành Logistic ở Việt Nam thường có chi phí vận

chuyển khá cao, do vậy việc sở hữu trung tâm hậu cần ở vị trí thuận lợi để luân chuyển

hàng cho các khu công nghiệp sẽ đem lại nguồn hàng ổn định và giúp thu hút các hãng

tàu.

Hình: vị trí thuận lợi của khu dịch vụ hậu cần sẽ đem lại nhiều lợi thế cho PAP

Nguồn: Website PAP, Agriseco Research tổng hợp
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Tình hình tài chính

Một số điểm nhấn chính về tình hình tài chính

• Nguồn lực chính của PAP là vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ phải trả trong 5 năm gần đây thường

xuyên duy trì ở mức thấp và chỉ đạt khoảng 5% tổng tài sản. Quan sát thấy cơ cấu tài sản

của công ty đã thay đổi khá nhiều, từ chỗ chủ yếu là các tài khoản có tính thanh khoan cao

như tiền – tương đương tiền chuyển thành tài sản dài hạn vào năm 2020 (chi phí xây dựng

cơ bản dở dang - chi phí đền bù giải phóng mặt bằng). Lượng tiền mặt tính đến cuối năm

2020 chỉ còn đạt 53 tỷ đồng tương đương 4% tổng tài sản, trong khi trước đó có thời điểm

chiếm tới gần 80%.

• PAP hiện vẫn đang trong giai đoạn triển khai dự án nên chưa phát sinh doanh thu và giá

vốn. Nguồn thu của công ty trong 2 năm gần đây chủ yếu tới từ các thu nhập tài chính,

trong năm 2020 thì phát sinh them cổ tức từ công ty con (PAP đã thành lập một công ty là

CTCP BOT đường vào Cảng Phước An, công ty này giải thể từ 01/06/2020 và PAP ghi nhận

chuyển nhượng toàn bộ vốn góp và cổ tức vào năm 2020). Tính đến thời điểm cuối năm

2020, công ty đã chính thức hết lỗ lũy kế và đủ chỉ tiêu để niêm yết trên sàn Upcom. Tuy

nhiên, Agriseco Research đánh giá việc PAP chưa có nguồn thu từ hoạt động cốt lõi mà chủ

yếu từ các hoạt động tài chính đang cho thấy rủi ro tiềm tàng về một giai đoạn tiếp tục ghi

nhận lỗ nếu không sớm triển khai thành công tuyến đường ra vào cảng Phước An.

Đơn vị: tỷ đồng 2016 2018 2019 2020

Tổng tài sản 900,31 1105,49 1127,3 1276,47

Tài sản ngắn hạn 671,67 493,13 885,53 53,08

Tài sản dài hạn 228,64 612,36 241,77 1223,39

Vốn chủ sở hữu 880,79 1083,97 1107,28 1110,52

Doanh số thuần 0,28 0 0 0

Lãi gộp 0,02 0 0 0

Thu nhập tài chính 21,29 16,79 42,37 28,56

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -19,69 -20,95 -17,73 -16,67

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 1,62 -6,33 24,64 11,89

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 1,64 -7,67 23,31 13,94

Nguồn: Fiinpro, Agriseco tổng hợp
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II. Cơ hội và rủi ro

Luận điểm đầu tư dài hạn cổ phiếu PAP

• Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động, là một trong

những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển các khu công nghiệp. Như đã nhận định, những

nhà cảng có khả năng tiếp cận với nguồn hàng dồi dào sẽ có rất nhiều lợi thế trong việc thu

hút các hãng tàu. Quan sát thấy các cảng có vị trí gần với nguồn hàng như cảng Sài Gòn,

cảng Cát Lái luôn hoạt đông tối đa công suất, trong khi các nhà cảng tại khu vực hạ lưu

sông thì thường khó đạt được tới công suất thiết kế.

• Theo quy hoạch phát triển cảng biển định hướng tới năm 2030 của Bộ Giao Thông Vận Tải,

các nhà cảng thuộc khu vực sông Sài Gòn sẽ không được cấp phép mở rộng hoặc phải di

dời, điều này sẽ giúp các nhà cảng tại khu vực Đồng Nai dần chiếm được thị phần trong

khu vực. Chúng tôi cho rằng quỹ đất để triển khai dự án của PAP là rất lớn, giúp công ty có

thể đạt tới nguồn cung không thua kém những siêu dự án cảng trong khu vực như

Gemalink, SSIT.

• Agriseco Research đánh giá cao quy hoạch cảng Phước An do đây là một chuỗi cung ứng

hoàn chỉnh và sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hệ thống cảng

biển hiện tại của tỉnh Đồng Nai chủ yếu là các cảng chuyên dụng, có quy mô nhỏ lẻ. Khi

con đường huyết mạnh nối đường vào Cảng Phước An với các khu công nghiệp Nhơn Trạch

được hoàn thành, chúng tôi cho rằng khu Logistic của PAP sẽ là động lực tăng trưởng chính

của doanh nghiệp do nhu cầu với các kho chứa/phân phối hàng trong khu vực đang rất lớn.

• Trong trường hợp xuất hiện những thông tin về việc PAP tìm được đối tác đầu tư phù hợp

và tiến độ triển khai tuyến đường nói trên theo đúng kỳ vọng sẽ là xúc tác để tăng giá cổ

phiếu ngắn hạn.
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Rủi ro

Như đã phân tích ở trên, Agriseco Research đánh giá PAP có nhiều tiềm năng trong dài hạn,

tuy nhiên trong ngắn hạn chúng tôi cho rằng cổ phiếu này sẽ không có nhiều động lực tăng

trưởng do:

• Rủi ro hoạt động: Như đã thể hiện trên báo cáo tài chính 5 năm gần đây, PAP vẫn chưa

tạo ra doanh thu mà chỉ đang đơn thuần ghi nhận lãi dựa trên cổ tức của công ty con.

Chúng tôi cho rằng trạng thái này sẽ còn tiếp diễn trong phần còn lại của năm 2021 do dự

án đầu tư Cảng và con đường nối yêu cầu vốn đầu tư lớn và cần sự chấp thuận của nhiều

cơ quan có thẩm quyền. Mặc dù tính đến này doanh nghiệp đã ghi nhận những tín hiệu tích

cực khi hoàn thành giải phóng mặt bằng khu trung tâm logistic và và phần đất làm đường

cao tốc, tuy nhiên sau đó vẫn còn rất nhiều việc cần làm như xây dựng cơ bản và mở rộng

hệ thống kết nối với các hãng tàu và khách hàng. Do vậy trong ngắn hạn Agriseco Research

cho rằng sẽ không tồn tại nhiều cơ hội tăng trưởng đối với PAP.

• Rủi ro thanh khoản: Trong Quý I/2021 công ty đã tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng, chủ yếu

để phục vụ mục đích đền bù giải phóng mặt bằng. Chúng tôi cho rằng với năng lực tài

chính hiện tại của công ty sẽ khó có thể triển khai đồng bộ cùng lúc nhiều dự án (cầu

đường, trung tâm Logistic và cảng), do vậy việc liệu rằng nút thắt hiện nay có được nới hay

không phụ thuộc rất nhiều vào PAP tìm được đối tác chiến lược cùng triển khai dự án.

So sánh với các doanh nghiệp khác trong ngành

Agriseco Research đánh giá cổ phiếu PAP có nhiều tiềm năng trong dài hạn dựa trên quy

hoạch dự án cảng Phước An và cơ cấu cổ đông có sự góp mặt của tập đoàn lớn – Petro

Vietnam. Tuy nhiên chúng tôi không đi sâu vào định giá do mảng kinh doanh cốt lõi của

doanh nghiệp chưa chính thực vận hành. Giá trị sổ sách của PAP tính đến thời điểm

31/03/2021 là khoảng 10.150 đ/cp, tương đương mức giá chào sàn, do vậy trong trường hợp

giá trên thị trường có mức chiết khấu cao khoảng 20-30% mức giá chào sàn thì nhà đầu tư

có thể tận dụng cơ hội để tích lũy dài hạn.

Mã Tên Sàn P/B 2021

GMD Gemadept HOSE 1,93

PHP Cảng Hải Phòng HNX 1,45

SGP Cảng Sài Gòn UPCOM 2,07

DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ HOSE 1,52

Trung bình 1,74

PAP CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An Upcom 1,02
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