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Tóm tắt quan điểm 

GMD là doanh nghiệp cảng niêm yết lớn nhất, năng động nhất và sở hữu chuỗi giá trị khép kín từ cảng 

đến logistics. Do đó, khi NĐT chọn ngành chiến lược cảng – logistics cho đầu tư tại Việt Nam thì không 

thể thiếu GMD trong danh mục. Hiện tại, room còn lại cho NĐT nước ngoài khoảng ~4%. Các khoản đầu 

tư của GMD hiện vẫn ghi nhận giá trị sổ sách thấp hơn so với giá trị thị trường do đó dư địa cho cổ phiếu 

này tăng giá còn lớn. Chúng tôi ước tính giá trị gia tăng khi định giá theo giá thị trường các khoản đầu tư 

của GMD ~5,600 tỷ (~60% vốn hóa thị trường hiện tại của GMD). Một số khoản đầu tư đáng chú ý như: 

SCS, cảng nước sâu lớn nhất VN (Gemalink), 2 công ty liên kết với CJ (Hàn Quốc). Ngoài ra, GMD vẫn 

còn đó bất động sản vàng tại Q1 (Saigon Gem). Riêng bất động sản cao su tại Campuchia là gánh nặng 

cho NĐT sở hữu GMD trước giờ nhưng với NĐT tham gia mua mới GMD giai đoạn này sẽ là tài sản tiềm 

tàng vì hiện giá cao su đang trong xu hướng tăng dài hạn và GMD không còn phải ghi nhận lỗ từ vườn 

cao su này kể từ năm 2020 trở đi. Nếu chỉ ước tính sơ bộ các tài sản chúng tôi có thông tin thì giá trị hợp 

lý của GMD đã ~ 38,500 đồng/cp, tức dư địa tăng trưởng giá thêm 20% trong các tháng tiếp theo là khả 

thi. Chúng tôi cũng lưu ý, giá cổ phiếu GMD đang tiệm cận vùng giá 32,000 đồng, vùng đỉnh lịch sử 10 

năm qua của GMD nên khi vượt qua mốc này thì khả năng cao GMD sẽ thiết lập nền giá mới trong chu kỳ 

10 năm tiếp theo, chu kỳ hưởng lợi về giao thương giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển. Khi Việt Nam 

được chọn là điểm đến mới của các tập đoàn và nhà máy sản xuất trên thế giới thì nhu cầu về cảng và 

logistics sẽ mở rộng trong khi rào cản gia nhập ngành này rất lớn. 

 

GMD đang tiến tới hình thành mặt bằng giá mới cho chu kỳ mới của ngành cảng logistics 

 
 

 
Báo cáo công ty Công ty Cổ phần Gemadept (GMD)  

 Ngành: Cảng & Logistics 

Ngày báo cáo: 14/12/2020 
 

Giá mục tiêu: 38,500 đ/cp 

Giá hiện tại: 31,850 đ/cp 
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GMD: Doanh nghiệp khai thác cảng tư nhân lớn nhất Việt Nam 

GMD vốn có tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Cục Hàng Hải Việt Nam, thành lập từ 

năm 1990. Do đó, GMD được chọn thí điểm cổ phần hóa đầu tiên trong ngành. Hiện tại, GMD đã 

hoàn toàn là DN tư nhân, với sở hữu của khối ngoại ~45%, với ~10% thuộc cổ đông Sumitomo 

(Nhật Bản). 

Lịch sử hình thành GMD 

 
Nguồn: GMD 

 

Trong ngành khai thác cảng và ngành logistics nói chung, khách hàng lớn luôn là các hãng tàu 

lớn của thế giới nên xu hướng tất yếu là phải hợp tác chiến lược với các DN FDI này. 
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Doanh thu một số doanh nghiệp cảng lớn niêm 
yết năm 2019 

 Cơ cấu cổ đông sở hữu GMD 

 

 

 
   

Nguồn: FiinPro, Cafef, Funan Securities 

GMD sở hữu 18 công ty con và 10 công ty liên kết. Doanh thu mảng cảng được hợp nhất từ 

các công ty con, riêng mảng logistic chủ yếu là lợi nhuận từ 2 công ty liên kết với CJ. Riêng 

mảng cao su và bất động sản luôn là gánh nặng cho NĐT cá nhân do kém hiệu quả và luôn 

được đem ra bàn luận khi nào sẽ được bán để thu hồi vốn. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

GMD PHP VSC TCL DVP

VI FUND II, L.P

VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P

Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam)

KIM Vietnam Growth Equity Fund

Lê Thúy Hương

ReCollection Pte. Ltd.

Deutsche Bank AG London

PYN Elite Fund

Khac



 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư 

 

 
 

GMD 
 15/12/2020 Giá mục tiêu: 38,500 

 

Cơ cấu ngành nghề kinh doanh và đầu tư của GMD 

 
Nguồn: GMD 

GMD tham gia ở cả 2 mảng khai thác cảng và logistics, sở hữu các cảng biển, cảng ICD (Inland 

Container Depot), cảng hàng không, đội tàu xe và các trung tâm phân phối, GMD là doanh 

nghiệp hiếm hoi tại Việt Nam có khả năng cung cấp chuỗi dịch vụ logistics khép kín. Việc chủ 

động vận hành đầy đủ các dịch vụ trong chuỗi giúp GMD tiết giảm được chi phí thuê ngoài cũng 

như đảm bảo về mặt chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng hơn so với các đối thủ cạnh 

tranh. 
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Chuỗi giá trị khép kín mà GMD có khả năng cung ứng cho khách hàng 

 
Nguồn: GMD, Funan Securities 

 

Mảng Cảng: sở hữu danh mục cảng đầy tiềm năng ở cả 3 miền 

GMD hiện đang sở hữu và vận hành 3 cảng container, 2 cảng ICD (Inland Container Depot(*)) 

và 1 cảng hàng rời với tổng công suất thiết kế tính tới hết năm 2019 đạt 4.65 triệu TEU(*)/năm.  

Thông tin cảng thuộc sở hữu của GMD 

Cảng Loại hình Địa điểm 
Công suất thiết kế 

(nghìn TEU) 
Hiệu suất 

2019 

Nam Hải Cảng container Hải Phòng 150 >100% 

Nam Hải 
Đình Vũ 

Cảng container Hải Phòng 500 >100% 

Nam Đình Vũ Cảng container Hải Phòng 500 ~60% 

Gemalink Cảng container Vũng Tàu 1500 0% 

Phước Long ICD HCM 600 >100% 

Nam Hải ICD Hải Phòng 500 ~60% 

Dung Quất Cảng hàng rời Quảng Ngãi 2400 ~90% 
 

IDC: Inland Container Depot là cảng cạn/ cảng khô/ cảng nội địa, hoặc gọi tắc là Depot. Cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao 
thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải hàng hóa bằng container gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu 
đường bộ, đường sắt quốc tế. 
TEU(*): Twenty-foot equivalent unit:  Đơn vị tương đương 20 feet hay TEU là một đơn vị đo sức chứa hàng hóa không chính xác, thường 
được sử dụng để mô tả khả năng chứa của một tàu container hoặc bến container. 1 TEU tương đương với 1 container chuẩn có chiều dài 
20 feet (~ 6m) 
Nguồn: GMD, Funan Securities 
 

 

GMD hiện vận hành 3 cảng container tại Hải Phòng bao gồm cảng Nam Hải, Nam Hải Đình 

Vũ và Nam Đình Vũ với tổng công suất thiết kế đạt 1,150 nghìn TEU/năm. Theo chúng tôi ước 
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tính trong năm 2019, sản lượng của GMD chiếm khoảng 25% tổng số Container cập cảng khu 

vực Hải Phòng. 

Thông tin một số cảng khu Hải Phòng   
Cảng Độ sâu 

nước 
biển 
(m) 

Trọng tải 
tối đa 
(nghìn 
DWT) 

Số 
cầu 
cảng 

Độ dài 
cầu 
cảng 
(m) 

Công suất 
thiết kế 
(nghìn 
TEU/năm) 

Hiệu 
suất 
ước tính 
(%) 

Nam 
Đình Vũ 
GĐ1 

11.5 40 2 440 500 ~60% 

Nam 
Hải 
Đình Vũ 

11.5 30 2 500 500 >100 

Đình Vũ 8.7 20 2 425 600 >100 

Tân Vũ 9.4 20 5 980 1000 >100 

Vip 
Green 

9.5 30 2 400 500 >100 

Lạch 
Huyện 

16 160 2 750 1100 n/a 

       
 

 

 

Nguồn: Funan Securities   
 

Mảng Logistics: đã chủ động hợp tác với đối tác Hàn Quốc để đảm 

bảo tăng trưởng bền vững 

Diễn biến doanh thu và biên lợi nhuận mảng Logistics 

 

 Mảng logistics bắt buộc phải hợp tác cùng DN nước ngoài 
do nguồn lực và vị thế DN trong nước không đủ để đảm 
đương. Do đó, Ban lãnh đạo GMD đã chọn hợp tác với tập 
đoàn CJ (Hàn Quốc). Trong Q1/2018, GMD đã thoái vốn 
51% cổ phần của Công ty TNHH tiếp vận Gemadept là 
công ty vận hành mảng Logistic và 49% cổ phần tại 
Gemadept Shipping để tập trung nguồn lực cho mảng 
khai thác cảng có biên lợi nhuận gộp cao hơn. Hoạt động 
bán vốn khiến doanh thu đóng góp từ mảng Logistic giảm 
mạnh 80% yoy trong năm 2018. 
Tuy nhiên, sau đó biên lợi nhuận của mảng này cải thiện 
gấp đôi. Chúng tôi cho rằng đây cũng là một trong điều 
khoản đi kèm khi tham gia bán vốn mảng logistics cho CJ. 

Nguồn: GMD, Funan Securities   
Hiện tại, GMD ghi nhận kết quả kinh doanh từ 2 công ty đã bán cho CJ này thông qua phần lợi 

nhuận từ công ty liên kết và chỉ hợp nhất phần hoạt động dịch vụ tàu biển. 

Hoạt động logistics đạt hiệu quả cao nhờ hoạt động cho thuê tàu, sà lan 

GMD vẫn duy trì hoạt động đại lý tàu biển (thông qua công ty ISS, Pamar, GMD V.N.M) sau khi 

chuyển nhượng khoảng 50% các hoạt động vận tải biển và kho vận cho CJ năm 2017.  

Phần doanh thu còn lại của mảng này đến từ hoạt động cho thuê tàu sông chạy các tuyến Cần 

Thơ-Campuchia và HCM-Cái Mép (cho CJ GMD Shipping Holdings thuê). Các hoạt động cho 

thuê tài sản mang lại biên lợi nhuận tương đối tốt cho mảng này. 

Triển vọng trung dài hạn giai đoạn sau 2021-2025 

#1Gia tăng công suất cảng Nam Đình Vũ nhờ tọa lạc tại vị trí đắc địa 
Động lực tăng trưởng trong ngắn – trung hạn của GMD đến từ việc tăng sản lượng tại cảng Nam 

Đình Vũ sau khi 2 cảng cũ không còn nhiều dư địa tăng trưởng do đã hoạt động vượt công suất. 

Cảng Nam Đình Vũ có vị trí đắc địa, nằm ở hạ nguồn sông Cấm sát cửa biển, mớn nước sâu có 

thể cho các tàu có trọng tải 40,000 DWT cập bến. Sau khi hoàn thành cả 3 giai đoạn, cảng Nam 
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Đình Vũ sẽ có cầu cảng dài nhất khu vực Hải Phòng, khoảng 1,540 m với 7 bến cảng và công 

suất thiết kế tổng đạt 1.5 triệu TEU/năm tương đương gấp 1.5 lần sản lượng các cảng Hải Phòng 

của GMD. 

Thông tin dự án cảng Nam Đình Vũ GĐ 2 
• Vị trí: Lô CA1, Khu phi thuế quan và Khu công 
nghiệp Nam Ðình Vũ, Thành phố Hải Phòng. 
Quy mô: 
• Tổng diện tích: hơn 66ha 
• Chiều dài cầu bến: 1.500m - là một tổ hợp gồm 6-7 bến 
• Cỡ tàu tếp nhận: đến 40.000 DWT 
• Công suất: 1.500.000 TEU và 3 triệu tấn 
Giai đoạn 1: 
• Diện tích: hơn 20ha 
• Vốn đầu tư: gần 1.700 tỷ đồng 
• Công suất: 500.000 Teu/năm 
• Tiến độ triển khai: đã chính thức đưa vào khai thác từ ngày 
04/02/2018 

 Giai đoạn 2: có quy mô tương tự giai đoạn 1, đã được khởi công từ tháng 
11/2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dự án sẽ được 
điều chỉnh và đưa vào khai thác vào thời điểm thích hợp. 
Đặc điểm nổi bật: 
• Dự án thuộc quy hoạch phát triển cảng của Chính phủ và có vị trí đắc địa 
ngay tại cửa ngõ thông ra biển gần nhất so với các cảng khác tại khu vực, 
có mớn nước sâu và vũng quay tàu rộng cho phép tếp nhận tàu ra vào lớn 
nhất khu vực Đình Vũ - đến 40.000 DWT; 
• Dự án cảng Nam Đình Vũ sẽ đóng vai trò kết nối giao thương hàng hóa 
với thế giới của không chỉ riêng thành phố Hải Phòng mà còn của cả vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong tương lai; 
• Sự ra đời của cảng Nam Đình Vũ được kỳ vọng sẽ tạo nên một bước 
ngoặt mới, một diện mạo mới cho GMD trong việc nâng cao hơn nữa vị thế 
của một nhà điều hành, khai thác Cảng và Logistcs hàng đầu Việt Nam. 

Nguồn: GMD   

 

#2Nâng cao hiệu quả hoạt động tại cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ 
Các cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ (nằm về thượng nguồn cảng Nam Đình Vũ) kì vọng sẽ 

gia tăng hiệu quả hoạt động và chứng kiến xu hướng tăng trưởng về sản lượng hàng hóa từ năm 

2021 do áp lực dịch chuyển nguồn hàng tại các cảng nằm phía trong sông Cấm vốn đã bắt đầu 

từ các năm trước và hiện không còn quá nhiều. Các tàu cỡ nhỏ sẽ vẫn khai thác tại các cảng 

sông và vẫn kì vọng xu hướng tăng trưởng tích cực cùng với sự gia tăng sản lượng hàng hóa tại 

khu vực Hải Phòng. 

#3Dự án cảng nước sâu Gemalink: ước tính sẽ bắt đầu có lãi sau 3 năm 

hoạt động 
Dự án trọng điểm Gemalink tại Cái Mép – Thị Vải của Gemadept hiện đang đi vào giai đoạn hoàn 

thiện và dự kiến có thể đi vào hoạt động giai đoạn 01 (công suất 1,5 triệu TEU) từ cuối năm 2020. 

Đây là cảng biển quy mô lớn, thiết kế để phục vụ các tàu siêu trọng tải với khả năng tiếp nhận 

tàu lên đến 200.000 DWT. Gemalink kỳ vọng là một động lực quan trọng cho tăng trưởng của 

GMD trong các năm tới nhờ hưởng lợi từ: (1) Động lực tăng trưởng tại khu vực Cái Mép – Thị 

Vải và xu hướng dịch chuyển từ các cảng nội thành Tp.HCM; (2) Nhiều cảng trong khu vực đã 

hoạt động gần hết công suất; (3) Lợi thế về nguồn hàng từ hãng tàu CMA-CGM (đối tác liên 

doanh tại Gemalink). 

Chúng tôi dự báo động lực tăng trưởng từ cảng Gemalink đến KQKD của GMD sẽ được thể hiện 

rõ ràng nhất từ 2022, khi sản lượng hàng đã qua điểm hòa vốn; các cảng TCCT, CMIT và TCTT 

hoạt động đầy công suất trong khi các cảng khu vực Cái Mép Hạ chưa thể hoàn thiện. 

Dự kiến Gemalink sẽ được vận hành thử vào nửa cuối năm 2020 và chính thức hoạt động vào 

đầu năm 2021. Công suất giai đoạn 1 là 1,5 triệu TEU, đưa tổng công suất toàn hệ thống GMD 

tăng gấp đôi, đạt khoảng 3,2 triệu TEU/năm. 
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Thông tin dự án cảng nước sâu Gemalink GĐ 1 
Dự án cảng nước sâu Gemalink - Giai đoạn 1: 
• Vị trí: Tọa lạc ngay tại cửa Sông Cái Mép - cửa ngõ đi vào cụm cảng 
Cái Mép - Thị Vải, Bà Rịa Vũng Tàu 
• Đối tác: Là hãng tàu lớn thứ 4 thế giới - CMA CGM giúp nguồn hàng 
cho dự án được đảm bảo, không chỉ từ CMA CGM mà còn từ các thành 
viên trong liên minh hàng hải của CMA CGM là Ocean Alliance và các 
hãng tàu khác là đối tác lâu năm của GMD. 
Quy mô: 
• Tổng diện tích: hơn 72ha. 
• Chiều dài cầu bến chính cho tàu mẹ: 1.150m 
• Chiều dài cầu bến cho tàu feeder: 370m 
• Công suất: 2,4 triệu Teu 
Đặc điểm nổi bật: 
• Là cảng duy nhất tại Việt Nam có khả năng tiếp nhận các tàu lớn nhất 
thế giới, đến 200.000 DWT; 
• Là cảng nước sâu có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam; 
• Là cảng có cầu bến chính dài nhất và duy nhất tại khu vực có thể tiếp 
nhận được 3 tàu mẹ vào làm hàng tại cùng một thời điểm; 
• Là cảng duy nhất tại cụm cảng có bến chuyên dụng dành cho tàu 
feeder, giúp giải phóng hàng đồng thời cho tàu mẹ và tàu feeder. 
• Tiến độ triển khai: Đã chính thức khởi động ngày 20/02/2019 và dự 
kiến đưa dự án vào khai thác từ đầu Quý 4/2020 

 

 
Giai đoạn 1: 
• Diện tích: 33ha 
• Chiều dài cầu bến chính cho tàu mẹ: 800m 
• Chiều dài cầu bến cho tàu trung chuyển (tàu feeder): 260m 
• Trang thiết bị hiện đại: 6QC và 21RTG 
• Tổng vốn đầu tư: 330 triệu USD 
• Công suất GĐ1: 1,5 triệu Teu 
 
 

   

Về tình hình cạnh tranh khu vực Cái Mép 

Đối thủ của GMD tại đây gồm hai nhóm chính: các liên doanh của Tân Cảng Sài Gòn (TCIT, 

TCCT, Tân Cảng ODA) và các liên doanh của Vinalines (CMIT, SSIT). Cũng như Gemalink, hầu 

hết cả các cảng liên doanh này đều có cổ phần của các hãng tàu nước ngoài để đảm bảo về sản 

lượng hàng hóa. 

Đối thủ của Gemalink 
Liên doanh Cổ đông Các hàng tàu khách hàng 

TCIT + TCCT SNP, MOL, Wan Hai Line, Hanjin COSCO, OOCL, Wan Hai, Hyundai và THE 
Alliance (Yang Ming, ONE, Hapag Lloyd) 

TCCT (Tân Cảng ODA) SNP ZIM, Maersk 

CMIT Vinalines, SGP, APM Terminal (Maersk) CMA-CGM/APL, Maersk, MSC 

SSIT Vinalines, SGP, SSA Marine MSC 
 

Nguồn: GMD, SNP, Funan Securities 
 

Hiện tại, CMA-CGM (cổ đông nắm 35% vốn của liên doanh) đang vào cảng CMIT để xếp dỡ hàng 

container. Chúng tôi ước tính sản lượng của CMA-CGM tại đây đạt khoảng 450K TEU. Lượng 

hàng từ hãng tàu này sẽ được chuyển về Gemalink từ năm 2021, chiếm 60% công suất Gemalink. 

Cùng với CMA-CGM, các hãng tàu COSCO, OOCL, Evergreen cũng nằm trong liên minh hàng 

hải Ocean Alliance. Do đó, chúng tôi kỳ vọng CMA-CGM có thể tác động để các hãng tàu này 

dịch chuyển sang sử dụng dịch vụ của Gemalink. Nếu kỳ vọng này xảy ra thì cảng Gemalink sẽ 

có lãi ngay sau năm 2021, còn nếu không thì sẽ phải sau 2023 Gemalink mới có đóng góp lợi 

nhuận cho GMD. 

Về tài chính 

Tổng vốn đầu tư cho dự án này là khoảng 330 triệu USD, bao gồm (1) vốn chủ sở hữu khoảng 

120 triệu USD (đã góp từ năm 2010 để thuê đất và xử lý nền khu bến bãi) và (2) vốn vay khoảng 

210 triệu USD (ước tính sơ bộ). Vốn vay sẽ được sử dụng để (1) tiếp tục xây dựng cầu bến, cơ 

sở hạ tầng (khoảng 2,800 tỷ VNĐ) và (2) thanh toán trang thiết bị (80-90 triệu USD). 
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Ước tính doanh thu lợi nhuận dự án Gemalink 

 
Nguồn: Funan Securities 

 

Với sức ép về lãi vay và khấu hao lớn, gần như Gemalink sẽ lỗ trong những năm đầu hoạt động. 

Nhìn chung, các rủi ro chính đối với dự án là rủi ro lãi suất và rủi ro mức độ tập trung của khách 

hàng.  

Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng việc sở hữu một cảng nước sâu là cần thiết để GMD có thể duy 

trì vị thế trong cuộc chơi ngành cảng biển nhất là trong bối cảnh các hãng tàu có xu hướng sử 

dụng tàu cỡ lớn để vận tải container. Về dài hạn, khi hạn chế về công suất ở Cái Mép được tháo 

gỡ (một vài cảng đã kẹt cầu bến), các hãng tàu có thể bổ sung thêm các tuyến dịch vụ tại khu 

vực này. Do đó, việc kỳ vọng GMD có thể đàm phán và thu hút thành công khách hàng trong dài 

hạn là có cơ sở. Do đó, chúng tôi có quan điểm tích cực về tiềm năng dự án này trong dài hạn. 

SCS: khoản đầu tư giá trị của GMD 

GMD hiện đang sở hữu 36.4% cổ phần của CTCP Dịch Vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS), là 1 trong 

2 doanh nghiệp duy nhất hoạt động mảng cảng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Năm 

2020, do dịch bệnh nCovid-19 nên giá trị doanh nghiệp bị sụt giảm nhưng với diễn biến phòng 

chống dịch như hiện nay chúng tôi tự tin SCS sẽ trở lại vùng giá giao dịch 130,000đ-150,000đ/cp 

như đã hình thành trước dịch. 
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Dịch n-Covid 19 đã khiến SCS giao dịch dưới mức giá hợp lý 

 
Nguồn: Fireant, Funan Securities 

 

Tài sản sẽ tạo nên đột biến giá khi chuyển nhượng: bất động sản 

và vườn cây cao su 

Mảng vườn cây cao su với giá trị sổ sách đạt 1,600 tỷ VND, tương đương 16% tổng tài sản của 

GMD. Trong các năm vừa qua, mảng cao su không đóng góp lợi nhuận cho GMD cùng với đó 

phát sinh chi phí hoạt động. GMD hiện đã dừng trồng mới và chỉ tiến hành chăm sóc, dự kiến 

khai thác thử trong năm 2020 và sẽ khai thác đại trà khi nào giá cao su có chuyển biến tích cực. 

Nếu định giá theo giá trị sổ sách, doanh nghiệp cao su đang giao dịch với giá trị sổ sách khoảng 

1.0 PB. Do đó, chúng tôi tin tưởng nếu chuyển nhượng GMD sẽ thu về trọn vẹn 1,600 tỷ đã đầu 

tư. Đặc biệt trong môi trường giá cao su tăng tốt như hiện nay, sẽ là cơ sở tốt hơn cho thương 

vụ có thể diễn ra. 

Giá hợp đồng bán cao su tương lai 

 
Nguồn: tradingview, Funan Securities 
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GMD hiện đang sở hữu dự án Saigon Gem có tổng diện tích đạt 3,640 m2 với vị trí đắc địa tại 

khu vực Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dự kiến xây dựng 49 tầng bao gồm trung tâm thương mại, 

văn phòng làm việc và khách sạn. Hiện tại dự án vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục pháp 

lý, kì vọng sẽ bắt đầu triển khai xây dựng vào năm 2020.  

Thông tin liên quan dự án Saigon Gem 

 

 Dự án khu phức hợp Saigon Gem có quy mô 49 tầng, tiếp giáp đại lộ 
Lê Lợi và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo kế hoạch ban đầu, đây 
sẽ là một tổ hợp bao gồm Trung tâm thương mại sầm uất tại khối đế, 
công trình Khách sạn 5 sao và Văn phòng cao cấp tại khối tháp. 
             
Theo quy hoạch đô thị của UBND TP.HCM, dự án tọa lạc tại “khu đất 
vàng” của thành phố. Với lợi thế về vị trí và được thiết kế bởi đơn vị 
tư vấn thiết kế danh tiếng hàng đầu trên thế giới là Aedas, dự án hứa 
hẹn trở thành một trong các biểu tượng kiến trúc tại TP.HCM. 
 
Thông tin về dự án: 

• Diện tích đất: Khoảng 4,000 m2 

• Diện tích xây dựng: 60,000m2 

• Tổng vốn đầu tư cho dự án: 140 triệu USD  

• Đối tác: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist)   

• Đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc và kết cấu – Aedas và Arup 

 
Nguồn: GMD, Google maps, Funan Securities 

Bên cạnh đó, GMD hiện sở hữu 6,715 m2 đất tại Viêng Chăng – Lào với thiết kế 7 tầng nổi và 1 

tầng hầm với tổng diện tích sàn là 21,329 m2.  

Theo ban lãnh đạo, GMD sẵn sang thoái vốn tại 2 dự án này khi các đối tác trả mức giá hợp lý. 

Thông tin dự án BĐS tại Lào của GMD 

 

 Tọa lạc giữa lòng trung tâm thủ đô của nước láng giềng Lào, 
dự án Khu phức hợp Gemadept tại Viêng-chăn hứa hẹn sẽ 
là một điểm son trong ngành kinh doanh Khách sạn và Bán 
lẻ tại “đất nước triệu voi”. 
 
Đây là một liên doanh giữa Gemadept và đối tác cùng với 
một công ty tại Lào, trong đó phía Việt Nam nắm giữ quyền 
kiểm soát với tỷ lệ góp vốn đa số. 
 
Thông tin về dự án: 
 
- Diện tích đất: Khoảng 6,700m2 
- Khu phức hợp 6 tầng, bao gồm: 
Khách sạn 5 sao 
Trung tâm thương mại 
- Tổng vốn đầu tư cho dự án: 35 triệu USD 
- Dự kiến thời gian xây dựng: 2 năm 

Nguồn: GMD, Google maps, Funan Securities 
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Định giá lại tài sản 

Bảng Định giá lại các khoản đầu tư của GDM (đvt: tỷ đồng) 

  

Tên công ty 
Địa điểm 

Hoạt động 
Tỷ lệ 

sở hữu 
Giá gốc 
Q3/2020 

Số dư 
dự 

phòng 
Q3/2020 

GTSS 
Q3/2020 

Giá trị 
định 

giá lại 

Giá trị tăng 
thêm 

Diễn giải 

1 CTCP Cảng Nam Đình Vũ Hải Phòng 60% 360  360 
                                      

576  
                           

216  

Sử dụng PB~1.6, tương đương với 
trung bình 2 DN sở hữu chung cụm 
cảng ở hạ nguồn cầu bạch Đằng 
(DVP và VSC) 

2 CTCP Cảng Nam Hải Đình Vũ  84.66% 338  338 
                                      

541  
                           

203   

3 CTCP Cảng Nam Hải  99.98% 424  424 
                                      

424  
                              

-    

Sử dụng PB ~1 do cảng này ở thượng 
nguồn, bị chắn bởi cầu Bạch Đằng 
nên bị mất lợi thế 

4 CTCP ICD Nam Hải  65% 78  78 78 
                              

-     

5 
CTCP Cảng Quốc tế Gemadept 
Dung Quất 

Quảng 
Ngãi 80.40% 41  41 41 

                              
-     

6 CT TNHH Cảng Phước Long HCM 100% 300  300 420 120 

Sư dụng PB~ 1.4 tương đương TCL, 
lưu ý là vị trí cảng Phước Long đẹp để 
trở thành quỹ đất bất động sản mới 
của HCM trong tương lai 

7 CTCP Dịch vụ vận tải Trường Thọ HCM 46% 27  27 27 0  

8 
CT TNHH Thiết bị và Dịch vụ Hàng 
hải Thái Bình Dương HCM 100% 6  6 6 0  

9 CT TNHH ISS-Gemadept HCM 51% 1.6  1.6 1.6 0  

10 
CT TNHH MTV Vận tải Hàng hải Thái 
Bình Dương HCM 100% 3.5  3.5 3.5 0  

11 
CT TNHH MTV Công nghiệp cao su 
Thái Bình Dương HCM 100% 88 -9 79 79 0  

12 CTCP Hòn Ngọc Thái Bình Dương Campuchia 100% 586 -165 421 586 165 
Giả định có thể chuyển nhượng lại 
bằng giá vốn đã đầu tư 

13 CTCP Hoa Sen Thái Bình Dương Campuchia 100% 865 -164 701 865 164 
Giả định có thể chuyển nhượng lại 
bằng giá vốn đã đầu tư 

14 
CTCP Niềm kiêu hãnh Thái Bình 
Dương Campuchia 100% 333 -121 212 333 121 

Giả định có thể chuyển nhượng lại 
bằng giá vốn đã đầu tư 

15 
CT TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp 
V>N>M HCM 100% 35  35 35 0  

16 
CTCP Xây dựng phát triển hạ tầng 
Gemadept Long An 50% 60  60 60 0  

17 CTCP Gemadept Vũng Tàu Vũng Tàu 70% 67  67 67 0  

  Cty liên kết         0       

1 
CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - 
Terminal Link Vũng Tàu 41.67% 834 -103 731 1167.6 436.6  

2 CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài gòn HCM 31.83% 393  393 
                                  

2,397  
                       

2,004  

Kỳ vọng SCS trong năm 2021 sẽ trở 
lại vùng giá trị giao dịch của giaid 
doạn trước dịch, tức vùng giá 
150,000đ/cp 

3 
CTTNHH CJ Gemadept Logistics 
Holdings HCM 49.10% 131  131 

                                  
1,543  

                       
1,412  

51% tại 2 công ty này được định giá 
lúc chuyển nhượng cho CJ là 125 
triệu USD, tức tổng giá trị 2 công ty 
này khoảng 5700 tỷ 

4 
CTTNHH CJ Gemadept Shiping 
Holdings HCM 51% 104 -11 93 

                                  
1,272  

                       
1,179  

51% tại 2 công ty này được định giá 
lúc chuyển nhượng cho CJ là 125 
triệu USD, tức tổng giá trị 2 công ty 
này khoảng 5700 tỷ 

5 
CTTNHH CJ Tiếp vận K Line 
Gemadept HCM 50% 108  108 108 0  

6 CTTNHH Golden Globe Lào 40% 103 -1.7 101.3 101.3 0  

7 
CTTNHH Thương mại Quả Cầu 
Vàng HCM 45% 62  62 62 0  

8 CTCP Liên hợp Thực phẩm  Hà Nội 26.56% 49 -16 33 33 0  

9 CTCP du lịch Minh Đạm Vũng Tàu 40%   0 0 0  

10 CTCP Thương cảng Vũng Tàu Vũng Tàu 26.78%   0 0 0  

          

  Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                 

 Ngân hàng THMCP Hàng Hải VN   82  82 82 0  

 

Tổng giá trị tăng thêm do định giá 
lại tài sản (tỷ đồng)             

                       
5,602   

 Số lượng cp đang lưu hành (cp)       296,924,957  

 

GT tăng thêm trên mỗi cổ phiếu 
(VND/cp)       

                     
18,867   

 GTSS GMD (VND/cp)       19,600  

 Giá trị định giá lại (VND/cp)             
                     

38,467    
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Chúng tôi tiến hành định giá lại các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết của GMD  

để tính lại giá trị hợp lý cho cổ phiếu này. Giá trị tăng thêm sau khi ước tính giá trị thị trường các 

khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết của GMD vào khoảng 5,600 tỷ. Khi đó, giá trị 

của GMD vào khoảng 38,500 đồng/cp, cao hơn 23% so với giá thị trường hiện tại. 

Giá GMD đang lần thứ 3 trong vòng 10 năm tiến về kiểm nghiệm mốc đỉnh 32,000đ/cp 

 
Nguồn: fireant, Funan Securitites 
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Thông tin doanh nghiệp qua các con số 

Thông tin cổ phiếu  Thông tin định giá 

nhanh 

Ngành  Cảng và Logistics 

VHTT (tỷ đồng)  9,457 

SLCP ĐLH (triệu cp)  296.9 

KLGDTB 1 tháng  (cp)  3,605,700 

Giá cao nhất 52T  31,850 

Giá thấp nhất 52T  14,300 

Tỷ lệ sở hữu NN còn có thể 

mua 

 4.15% 

 

  Hiện tại 

P/E trượt 19.41 

P/B 1.45 

  
 

Phân tích điểm mua bán theo phân tích kỹ thuật 
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Một số chỉ số phân tích doanh nghiệp  

  Đơn vị 2015 2016 2017 2018 2019 
TTM 

Q3/2020 

Chỉ số trên mỗi cổ phiếu               

     Số cổ phiếu lưu hành bình quân Triệu CP 120 179 288 297 297 297 

     Giá trị sổ sách/CP VNĐ 42,514 28,792 22,005 19,804 19,789 19,589 

     EPS cơ bản VNĐ 3,171 2,048 1,661 5,929 1,638 1,275 

Tiềm lực tài chính               

     Vốn vay dài hạn/Vốn CSH   0.26 0.16 0.17 0.24 0.22 0.19 

     Vốn vay ngắn dài hạn/Vốn CSH   0.33 0.43 0.27 0.35 0.32 0.30 

     Công nợ ngắn hạn/Vốn CSH   0.29 0.50 0.38 0.24 0.28 0.27 

     Tổng công nợ/Vốn CSH   0.60 0.72 0.59 0.53 0.54 0.51 

Tài chính hiện nay               

     EBIT Tỷ VNĐ 641 659 597 546 544 465 

     EBITDA Tỷ VNĐ 936 938 909 881 910 865 

     Tỷ suất lợi nhuận gộp % 26.40% 27.21% 25.83% 35.76% 38.32% 37.17% 

     Tỷ suất EBITDA % 26.10% 25.08% 22.81% 32.53% 34.44% 33.99% 

     Tỷ suất EBIT % 17.87% 17.60% 15.00% 20.15% 20.59% 18.25% 

     Tỷ suất lãi hoạt động KD % 13.68% 15.96% 18.41% 83.46% 28.05% 19.56% 

     Tỷ suất lợi nhuận thuần % 12.85% 11.86% 14.59% 70.18% 23.22% 17.24% 

Hiệu quả quản lý               

     ROE% % 7.43% 6.79% 7.84% 27.13% 7.90% 5.72% 

     ROA% % 4.68% 4.08% 4.74% 17.37% 5.14% 3.75% 

     ROIC% % 8.55% 7.87% 6.62% 6.20% 6.29% 0.19% 

     Thời gian trung bình thu tiền khách hàng Ngày 41.00 47.00 53.00 70.00 54.00 52.00 

     Thời gian trung bình xử lý HTK Ngày 14.00 13.00 12.00 19.00 17.00 21.00 

     Thời gian trung bình thanh toán cho nhà cung cấp Ngày 65.00 79.00 84.00 122.00 93.00 82.00 

Cổ tức               

     Tỷ suất cổ tức % 6.43% 4.82% 4.82% 25.72% 3.22% 0.00 

     Hệ số thanh toán cổ tức   0.63 0.73 0.90 1.35 0.61 0.00 

Định giá               

     Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ 3,720 5,580 8,965 9,234 9,234 9,234 

     Giá trị doanh nghiệp (EV) Tỷ VNĐ 4,695 7,362 10,121 11,329 11,126 11,639 

     P/E pha loãng   9.25 14.32 17.65 5.00 17.86 24.40 

     P/B   0.73 1.08 1.41 1.57 1.57 1.59 

     Giá trị doanh nghiệp/EBITDA   5.02 7.85 11.14 12.86 12.22 13.45 

     Giá trị doanh nghiệp/EBIT   7.32 11.18 16.94 20.76 20.45 25.05 

Kế hoạch kinh doanh   2020           

     Doanh thu Tỷ VNĐ 2,150           

     Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 500           

     Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 400           

 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 
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KHUYẾN CÁO (Miễn trừ trách nhiệm): 

Nội dung bản tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) cung cấp chỉ mang tính 

chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng 

FNS không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu trách nhiệm đối với bất 

kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này. 

Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, 

báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào 

mua hay bán và nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. 

Báo cáo này là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép 

sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào 

nếu không có sự đồng ý của FNS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo 

cáo này. 
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Website : www.funan.com.vn 
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