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NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 138 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 3.152 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 47 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần (‘000 
VND) 

68/11,8 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 1.859.216 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 3,56 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 80,94 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 4,66 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ (%) N.a 

Nguồn: SSI Bloomberg 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

HAH được thành lập năm 2009, là công ty điều hành cảng 
Hải An tại Hải Phòng. Mạng lưới logistic đã từng bước được 
mở rộng với 3 nhánh chính: Khai thác cảng, Vận tải và 
Depot & Logistics. Công ty đặt mục tiêu sở hữu một mạng 
lưới logistics tích hợp hoàn chỉnh tại Việt Nam. Hiện tại, Hải 
An chủ yếu hiện diện ở miền Bắc, với cảng Hải An ở Hải 
Phòng và Depot PAN - HAIAN ở khu vực Đình Vũ ở Hải 
Phòng. Mục tiêu những năm tới là mở rộng mạng lưới 
logistics ở miền Trung và miền Nam. 

 

 
 

 
CẬP NHẬT CÔNG TY 

Kế hoạch mở rộng đầy tham vọng đến năm 2024 

Luận điểm đầu tư: 

HAH đã thông qua kế hoạch đầu tư đội tàu container đầy tham vọng trong giai đoạn 2021 – 
2024 với việc gia tăng tổng trọng tải đội tàu thêm 55%. Đây là một bước chuyển trong chiến 
lược của công ty hướng đến đẩy mạnh mở rộng mảng vận tải biển nhằm tận dụng các điều 
kiện thuận lợi của thị trường. Tuy nhiên, mức độ thành công của kế hoạch này vẫn là một câu 
hỏi lớn đối với các nhà đầu tư.  

Trong thời gian tới, triển vọng giai đoạn 2022-2023 khá tươi sáng, do HAH đã chốt được mức 
giá cước cao trong các hợp đồng thuê tàu dài hạn. Bất chấp sự bùng phát của dịch COVID-19 
và tác động của đại dịch đến nền kinh tế Việt Nam, HAH đã tìm được cách để vượt qua khó 
khăn bằng cách đưa đội tàu ra thị trường quốc tế. Do đó, chúng tôi tăng ước tính lợi nhuận 
sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) lên 330 tỷ đồng (+139%) trong năm 2021 và 
566 tỷ đồng (+71%) trong năm 2022, cao hơn lần lượt 18% và 67% so với ước tính trước đó 
của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HAH, và nâng giá mục 
tiêu 1 năm thêm 40% lên 78.400 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi áp dụng hệ số P/E mục tiêu thấp 
hơn là 8x để phản ánh mức giá cước vận tải cao thời điểm hiện tại có thể không bền vững 
trong dài hạn. 

 

MUA – Giá mục tiêu 1 năm: 78.400 đồng/cp 
Giá hiện tại: 64.200 đồng/cp 

 

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH: HOSE) 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Kế hoạch mở rộng giai đoạn 2021-2024: Tham vọng nhưng hợp lý 

HAH đã thông qua kế hoạch mở rộng đội tàu container đầy tham vọng trong giai đoạn 2021 - 2024. Tổng cộng, 
HAH có kế hoạch đầu tư thêm 3 - 4 tàu mới với tổng trọng tải khoảng 6.000 TEU, bổ sung thêm 55% trọng tải của 
đội tàu hiện tại. Cụ thể như sau: 

• Đóng mới 1 hoặc 2 tàu trọng tải 1.800 TEU theo mẫu “SDARI Bangkok Max IV”. Dự kiến sẽ bàn giao trong 
năm 2023 - 2024, vì khối lượng tàu đặt hàng đang tăng nhanh trong toàn ngành. Mặc dù giá tàu không được 
công bố, nhưng chúng tôi ước tính khoảng hơn 20 triệu USD cho mỗi chiếc dựa trên các đơn đặt hàng gần 
đây của các hãng tàu khác. Ước tính này thấp hơn nhiều so với giá giao dịch hiện tại của các tàu mới đóng 
thuộc cỡ tàu feeder, ở mức giá 47 triệu USD, theo Bloomberg. 

• Mua 2 tàu cũ trọng tải 1.000 - 1.500 TEU. Hai tàu này sẽ được sử dụng cho các tuyến nội địa ngắn (Miền 
Trung/Cái Mép đến TP.HCM) hoặc các chặng nội Á (Hải Phòng đến Hồng Kông/Miền Nam Trung Quốc). 
Theo Bloomberg, các tàu feeder 10 năm tuổi hiện có giá là 25 triệu USD, gấp 3 lần mức giá mà HAH đã trả 
cho các tàu mua từ đầu năm nay. 

• Nguồn vốn có thể được huy động từ các nguồn vay và các phương thức tài trợ khác. Công ty cũng có thể 
phát hành tăng vốn trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của HAH đang mở rộng rất nhanh. Chúng tôi ước 
tính tổng vốn đầu tư có thể lên tới 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục dồi 
dào trong vài năm tới sẽ củng cố nền tảng tài chính của công ty và chúng tôi cho rằng rủi ro pha loãng là 
không cao. 

Nhà đầu tư có thể nghi ngờ về thời điểm và hiệu quả đầu tư của kế hoạch này bởi mức giá cước cao như hiện nay 
khó có thể bền vững. Thứ nhất, giá tàu đã tăng đáng kể (tăng khoảng 3 – 5 lần so với mức trước dịch Covid) trong 
bối cảnh nhu cầu bổ sung trọng tải tăng cao để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn. Thứ hai, nguồn 
cung tàu có thể tăng đáng kể từ năm 2023, vì lượng đơn đặt hàng đóng mới đã tăng lên 20% trọng tải đội tàu hiện 
có, làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung tàu sau dịch Covid-19. 

Giá tàu container (triệu USD) Diễn biến các đơn đặt hàng tàu container giai đoạn 2000-2021 

  

Nguồn: Bloomberg, SSI Research Nguồn: Alphaliner 

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng việc mở rộng đội tàu là một phần không thể thiếu trong chiến lược dài hạn 
của HAH để duy trì đà tăng trưởng. Những biến động ngắn hạn của thị trường vận tải biển là cơ hội để HAH tích 
lũy vốn. Như đã đề cập trong báo cáo ngành logistics gần đây, giá cước vận tải container có thể đạt đỉnh trong 
Q4/2021 và có khả năng điều chỉnh từ nửa đầu năm 2022, trong khi mức giá cước dài hạn dự kiến sẽ duy trì cao 
hơn mức trước dịch Covid-19. Giá cho thuê tàu dài hạn có thể duy trì ở mức cao cho đến năm 2023. Do đó, các 
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điều kiện thị trường thuận lợi có thể tiếp tục kéo dài đến năm 2022 và 2023, giúp HAH cơ cấu lại đội tàu. Có 3 lý 
do để công ty tiếp tục phát triển đội tàu như sau: 

• Hiện tại, đội tàu Hải An là đội tàu container lớn nhất Việt Nam, chiếm 31% trọng tải tàu cả nước và 26% thị 
phần tại thị trường nội địa trong năm 2020. Do thị trường nội địa đang mở rộng với tốc độ khoảng 10%/năm, 
đến năm 2024 HAH cần bổ sung thêm ít nhất một tàu để duy trì thị phần và nhiều tàu hơn nữa để tăng thị 
phần. Đội tàu của HAH đã tăng trưởng với tốc độ 28%/năm trong 7 năm qua, do đó tốc độ tăng trưởng theo 
kế hoạch là 16% trong 3 năm tới là hợp lý. 

• Tiến ra thị trường quốc tế được coi là một phần không thể thiếu trong chiến lược của HAH. Hiện tại, một nửa 
đội tàu của Hải An đã tiến ra thị trường quốc tế (2 tuyến Châu Á đến Hồng Kông và Singapore, và 2 tàu khác 
theo hợp đồng thuê tàu định hạn). Chúng tôi tin rằng việc đưa thêm tàu ra nước ngoài có thể giúp công ty tận 
dụng các điều kiện thị trường vận tải biển thuận lợi. Trên thị trường thuê tàu quốc tế, giá thuê tàu đối với các 
kích cỡ tàu khác nhau đã tăng từ 3 - 7 lần trong năm, theo Harper Peterson. Các tàu cho thuê chiếm gần 50% 
đội tàu container của thế giới. Chúng tôi kỳ vọng rằng thị trường cho thuê tàu sẽ tiếp tục phát triển mạnh 
trong thời gian tới và HAH sẽ tìm được vị thế ổn định trên thị trường này. 

• Hiện đại hóa đội tàu là cần thiết. Trong đội tàu Hải An, có 3 tàu ở độ tuổi gần 20 năm và thuộc loại tàu feeder 
cỡ nhỏ. Trong tương lai gần, công ty cũng cần phải thay thế dần những con tàu này có hiệu quả vận hành tốt 
hơn. 

Sự phát triển của đội tàu Hải An (TEU), giai đoạn 2014-2024 

 

Nguồn: HAH, SSI Research 

Điều chỉnh các hợp đồng thuê tàu định hạn để phản ánh giá thuê tăng 

HAH hiện có 2 tàu cho thuê bao gồm Haian Link và Haian East với các hợp đồng lần lượt đáo hạn vào tháng 
4/2022 và tháng 9/2021. Do giá thuê giao ngay cho tàu cỡ 1.700 TEU đã đạt 44.500 USD/ngày, chúng tôi kỳ 
vọng giá hợp đồng mới cho Haian East sẽ đạt ít nhất là 30.000 USD/ngày, gần gấp đôi giá hợp đồng cũ vào tháng 
4/2021. Công ty cho biết, Haian West sẽ được bổ sung vào đội tàu cho thuê vào tháng 9/2021, với thời hạn hợp 
đồng 2 năm và giá thuê là 31.500 USD/ngày. 

Với 2 hợp đồng thuê tàu mới có hiệu lực vào tháng 9/2021, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của HAH sẽ tăng mạnh 
trong Q4/2021 và năm 2022. Doanh thu từ tàu cho thuê ước tính đạt 700 tỷ đồng trong năm 2022, cao gấp đôi 
so với năm 2021. 
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HAH: Hợp đồng cho thuê tàu định hạn 

Tên tàu 
Kích thước 
tàu (TEU) 

Thời hạn kết thúc hợp 
đồng hiện tại 

Giá thuê hợp đồng hiện tại 
(USD/ngày) 

Giá thuê 
giao ngay  

Giá thuê hợp đồng mới 
(USD/ngày) 

Lưu ý 

Haian 
Link 

1.100 Tháng 4/2022 15.000 35.000 N.a  

Haian 
East 

1.700 Tháng 9/2021 17.500 44.500 N.a  

Haian 
West 

1.700 - - 44.500 31.500 
Hợp đồng 2 năm kể từ 
tháng 9/2021 

Nguồn: HAH, Harper Peterson, SSI Research 

Dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến thị trường vận tải biển trong nước 

Dịch Covid-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến sản lượng vận chuyển kể từ tháng 8. Theo Vinamarine, tổng 
sản lượng container thông qua các cảng biển Việt Nam trong tháng 8 giảm -7,4% so với cùng kỳ (container quốc 
tế giảm -5,3% so với cùng kỳ, container nội địa giảm -11,3%). Tình hình có thể sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 
9, do các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng trong khi chuỗi sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, do ngành vận tải biển toàn cầu đang ở điều kiện thuận lợi, một số lượng lớn đội tàu của Việt Nam (như 
Haian, Gemadept, Vosco) đã được đưa ra nước ngoài để thực hiện các hợp đồng cho thuê tàu định hạn, làm giảm 
đáng kể nguồn cung trong nước và duy trì giá cước. 

HAH có thể gặp khó khăn và chứng kiến tăng trưởng sản lượng giảm tốc trong Q3/2021. Tuy nhiên, chúng tôi 
kỳ vọng rằng tăng trưởng sản lượng có thể được duy trì đến 6 tháng cuối năm 2021 ở mức 20%, do tổng trọng tải 
của đội tàu đã tăng 20% so với nửa cuối năm 2020 và giả định chuỗi sản xuất phục hồi trong Q4. Sản lượng vận 
chuyển của HAH đã tăng 60% trong nửa đầu năm 2021. 

Cập nhật ước tính lợi nhuận 

Với những thay đổi đáng kể đối với đội tàu cho thuê như đã đề cập ở trên, chúng tôi thực hiện điều chỉnh dự phóng 
cho HAH. Tuy nhiên, chúng tôi chưa tính đến kế hoạch đầu tư mới vì chờ thêm các thông tin chi tiết. 

• Chúng tôi bổ sung Haian West vào đội tàu cho thuê, và tăng giá hợp đồng cho Haian Link và Haian East. 

• Chúng tôi giảm tốc độ tăng trưởng sản lượng nội địa trong năm 2022, vì Haian West sẽ không hoạt động 
tuyến nội địa như trong năm 2021. 

Năm 2021, chúng tôi ước tính NPATMI đạt 330 tỷ đồng (+139%), tương ứng với EPS năm 2021 là 6.694 đồng. 
Năm 2022, chúng tôi ước tính NPATMI đạt 566 tỷ đồng (+71%) và EPS năm 2022 là 11.471 đồng. Ước tính 
NPATMI mới cho năm 2021 và 2022 lần lượt cao hơn 18% và 67% so với ước tính trước đó của chúng tôi. 

Quan điểm đầu tư 

Kể từ báo cáo gần đây nhất của chúng tôi, giá cổ phiếu HAH đã tăng 36%. HAH hiện giao dịch với hệ số P/E điều 
chỉnh năm 2021 và 2022 lần lượt là 9,6x và 5,6x, và hệ số P/B năm 2022 là 1,7x, là mức giá khá hấp dẫn. Tuy 
nhiên, do mức giá cước vận tải và giá cho thuê tàu ở mức cao hiện tại có thể không bền vững trong dài hạn, nên 
chúng tôi hạ P/E mục tiêu xuống 8x và đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm mới là 78.400 đồng/cổ phiếu – tiềm năng 
tăng giá là 22%. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HAH. 
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Luận điểm đầu tư đối với khuyến nghị của chúng tôi như sau: 

• Đội tàu container của HAH là đội tàu lớn nhất và có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam. HAH đã tận dụng chu 
kỳ đi xuống của ngành vận tải biển và đầu tư đội tàu với mức giá hợp lý. 

• HAH hưởng lợi từ chu kỳ đi lên của ngành vận tải container, giúp công ty giành được thị phần;  

• Với ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm và quyết tâm thúc đẩy công ty phát triển, chúng tôi tin rằng công ty đang 
được quản lý tốt. 

Rủi ro giảm đối với ước tính của chúng tôi như sau: 

• Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và cần nhiều thời gian hơn để kiểm soát, ảnh hưởng đến sản lượng vận 
chuyển. 

• Giá dầu nhiên liệu cao hơn. 

• Giá giảm khi thị trường vận tải biển trở về mức bình thường sớm hơn dự kiến.

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng  2019 2020 2021F 2022F  Tỷ đồng 2019 2020 2021F 2022F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 243 221 87 631  Doanh thu thuần 1.109 1.192 1.882 2.389 
+ Đầu tư ngắn hạn 52 80 80 80  Giá vốn hàng bán -890 -952 -1.309 -1.416 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 267 308 486 617  Lợi nhuận gộp 219 239 573 972 
+ Hàng tồn kho 53 46 63 68  Doanh thu hoạt động tài chính 15 17 12 9 
+ Tài sản ngắn hạn khác 49 41 63 79  Chi phí tài chính -17 -25 -32 -35 
Tổng tài sản ngắn hạn 665 695 779 1.474  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0  Chi phí bán hàng 0 0 0 0 
+ GTCL Tài sản cố định 855 1.098 1.558 1.557  Chi phí quản lý doanh nghiệp -67 -68 -94 -119 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 153 170 464 833 
+ Tài sản dài hạn dở dang 12 1 1 1  Thu nhập khác 3 0 22 0 
+ Đầu tư dài hạn 44 50 50 50  Lợi nhuận trước thuế 156 170 486 833 
+ Tài sản dài hạn khác 252 250 344 372  Lợi nhuận ròng 133 147 413 708 
Tổng tài sản dài hạn 1.163 1.400 1.953 1.980  Lợi nhuận chia cho cổ đông 121 138 330 566 
Tổng tài sản 1.828 2.095 2.731 3.455  Lợi ích của cổ đông thiểu số 11 8 83 142 
+ Nợ ngắn hạn 286 320 440 476       

Trong đó: vay ngắn hạn 84 111 153 166  EPS cơ bản (VND) 2.417 2.801 6.694 11.471 
+ Nợ dài hạn 287 438 603 652  Giá trị sổ sách (VND) 20.658 22.551 28.244 38.716 
Trong đó: vay dài hạn 237 348 479 518  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 1.000 1.000 1.000 1.000 
Tổng nợ phải trả 573 759 1.043 1.129  EBIT 173 194 518 867 
+ Vốn góp 488 488 488 488  EBITDA 290 331 700 1.067 
+ Thặng dư vốn cổ phần 116 116 116 116       

+ Lợi nhuận chưa phân phối 201 252 456 839  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 451 480 629 883  Doanh thu 5,2% 7,5% 57,9% 27,0% 
Vốn chủ sở hữu 1.255 1.336 1.688 2.326  EBITDA 0,3% 14,1% 111,7% 52,4% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 1.828 2.095 2.731 3.455  EBIT -11,2% 11,8% 167,3% 67,5% 
      Lợi nhuận ròng -16,5% 10,4% 181,8% 71,4% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 3,0% 6,5% 26,4% 37,8% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 184 254 361 740  Vốn điều lệ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -220 -361 -620 -200  Tổng tài sản 10,4% 14,6% 30,4% 26,5% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 7 84 125 5       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -29 -22 -134 544  Định giá     

Tiền đầu kỳ 272 243 221 87  PE 4,9 6,4 9,6 5,6 
Tiền cuối kỳ 243 221 87 631  PB 0,6 0,8 2,3 1,7 
      Giá/Doanh thu 0,5 0,7 1,6 1,3 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức 8,4% 5,6% 1,6% 1,6% 
Hệ số thanh toán hiện hành 2,33 2,17 1,77 3,09  EV/EBITDA 2,1 3 4,8 3,1 
Hệ số thanh toán nhanh 1,97 1,9 1,48 2,79  EV/Doanh thu 0,5 0,8 1,8 1,4 
Hệ số thanh toán tiền mặt 1,03 0,94 0,38 1,49       

Nợ ròng / EBITDA 0,08 0,48 0,56 0,28  Các hệ số khả năng sinh lời     

Khả năng thanh toán lãi vay 10,16 8,26 16,38 25,36  Tỷ suất lợi nhuận gộp 19,8% 20,1% 30,4% 40,7% 
Ngày phải thu 39,5 40,6 36,9 40,3  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 14,6% 15,6% 26,0% 36,2% 
Ngày phải trả 36,9 35,5 28,3 31,5  Tỷ suất lợi nhuận ròng 12,0% 12,3% 22,0% 29,6% 
Ngày tồn kho 18,1 19 15,1 16,9  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 6,1% 5,7% 5,0% 5,0% 
Cơ cấu vốn      ROE 10,7% 11,3% 27,3% 35,3% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,69 0,64 0,62 0,67  ROA 7,6% 7,5% 17,1% 22,9% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,31 0,36 0,38 0,33  ROIC 9,7% 9,9% 21,4% 27,7% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,46 0,57 0,62 0,49       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,26 0,34 0,37 0,29       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,07 0,08 0,09 0,07       

Nguồn: HAH, SSI Research

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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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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