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Biến động cổ phiếu so với VN-Index 

Biến động giá GMD so với ngành 

Thông tin giao dịch 
Giá đóng cửa 21/06  50,700 đồng 
Giá cao 52W 62,200 đồng 
Giá thấp 52W 39,950 đồng 
Tỷ lệ sở hữu NN 45.04% 
KLGDTB 22 phiên 3,479,000CP 
Thông tin cơ bản 
Vốn hóa TT 16,304 tỷ 
P/E 22.29 
BVPS  21,884 đồng 
Tăng trưởng EPS 4 quý 20.94% 

Báo cáo cập nhật doanh nghiệp CTCP Gemadept (HOSE: GMD) 
Cảng Gemarlink, Nam Đình Vũ GĐ1 được kỳ vọng hoạt động hết công suất trong năm 
2022, kế hoạch xúc tiến mở rộng cảng Gemalink GĐ2, Nam Đình Vũ (GĐ2&3) sẽ là động 
lực tăng trưởng dài hạn cho GMD. 
______________________________________________________________________________________________ 
CẬP NHẬT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 

Theo BCTC Hợp nhất được GMD công bố, DTT và LNTT có mức tăng trưởng mạnh mẽ lần lượt 

đạt các cột mốc 880 tỷ (tăng trưởng 28% YoY) và 350 tỷ đồng (tăng trưởng 82% YoY). Mức tăng 

này tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ nhờ góp phần từ tăng trưởng từ 2 hoạt động trụ cột 

trong cơ cấu doanh thu của GMD:  doanh thu từ hoạt động khai thác cảng đạt 735 tỷ đồng (tăng 

trưởng 26.3% YoY), doanh thu từ hoạt động logistics, cho thuê văn phòng và các hoạt động khác 

đạt 144 tỷ đồng (tăng trưởng 37.1% YoY). Ngược lại, nhờ công tác kiểm soát tốt các khoản mục 

chi phí, giá vốn hàng bán cũng đã góp phần làm tăng BLNG của GMD, cụ thể GVHB giảm từ mức 

62% xuống còn 59%, tác động kép tích cực làm cho LNTT tăng trưởng trong Q1/2022 (vốn theo 

dữ liệu lịch sử Q1 là quý không phải là quý cao điểm trong năm kinh doanh của GMD). LNTT 

quý 1 đạt 350 tỷ và hoàn thành 35% so với kế hoạch đã đề ra đại cuộc họp ĐHĐCĐ được BLĐ đề 

ra và được cổ đông đồng ý thông qua. 
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Hiệu quả cổ phiếu 1 năm 

Giao dịch NĐTNN 

Lịch sử định giá 

Chúng tôi lựa chọn GMD, vì: 

Tình hình vĩ mô ủng hộ cho ngành khai thác cảng và logistics: 

 Khối lượng hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam 5 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng

nhẹ (~1%) dù hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh Nga –

Ukraine và chính sách mạnh tay của chính phủ Trung Quốc phòng chống dịch bệnh

COVID -19.

 Tổng kim ngạch XNK khởi sắc khi nền kinh tế đã mở cửa trở lại và sẽ tiếp tục xu hướng

tăng trưởng trong tương lai khi tình hình vĩ mô thế giới dần tiến tới ổn định

 Nhu cầu tiêu dùng quay trở lại, mức bán lẻ, chuỗi cung ứng ở Việt Nam có nhiều lợi thế

và được hưởng lợi từ các sự kiện lớn trên thế giới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh

thu dịch vụ tháng 5-2022 đạt 477.3 nghìn tỷ đồng, mặc dù chỉ tăng 4.2% so với tháng trước

nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (+22.6%).
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Cơ cấu sở hữu 

Cơ cấu doanh thu 

 Dòng vốn FDI thực hiện không ngừng gia tăng qua các năm, gia tăng về nhu cầu giao

thương giữa Việt Nam và các nước:

 Các FTAs sẽ mở rộng thêm giao thương giữa Việt Nam và các khối kinh tế phát triển trên

thế giới, FTAs mới có hiệu lực trong những năm gần đây:

FTAs Thời điểm có hiệu lực Các quốc gia tham gia 

CPTPP 

Có hiệu lực từ 30/12/2018, có hiệu lực tại 
Việt Nam từ 14/1/2019 

Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chi Lê, New Zealand, 
Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia 

AHKFTA 

Có hiệu lực đầy đủ với toàn bộ các nước 
thành viên từ ngày 12/02/2021. 

ASEAN, Hong Kong (Trung Quốc) 

EVFTA Có hiệu lực từ 01/08/2020 Việt Nam, EU (27 thành viên) 

UKVFTA 

Có hiệu lực tạm thời từ 01/01/2021, có 
hiệu lực chính thức từ 01/05/2021 

Việt Nam, Vương quốc Anh 

RCEP Có hiệu lực từ 01/01/2022 
ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, 
New Zealand 
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Tỷ suất lợi nhuận (%) 

 Dần xem COVID-19 là bệnh đặc hữu giúp tháo bỏ nhiều hạn chế giao thương giữa các nền

kinh tế

GMD có các yếu tố HĐKD tăng trưởng tốt trong dài hạn: 

 Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược, là một trong trong những trung tâm hàng hải năng động

nhất thế giới. GMD là nhà cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu với lợi thế sở hữu hệ thống

Cảng và hạ tầng Logistics trải dài từ Bắc vào Nam và vươn sang các quốc gia lân cận. Bên

cạnh đó, việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

đang ngày càng gia tăng nhu cầu dịch vụ logistics và cảng tại Việt Nam;

 Dịch vụ cảng biển logistics đang hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài với hoạt động ngày

càng sôi nổi. Hiện nay, nhiều công ty logistics hàng đầu trên thế giới như Maersk Logistics,

APL Logistics, NYK Logistics, MOL Logistics đã có mặt và ngày càng nâng cao sức ảnh

hưởng bằng cách thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, dẫn đến cạnh tranh trong ngành

dịch vụ logistics ngày càng gay gắt, tuy nhiên GMD đang đứng vững bởi hệ thống logistics

khép kín hoàn thiện của mình.

 Cảng Gemalink sau 1 năm đi vào hoạt động (tính từ lúc cảng đi vào vận hành tới hết

Q1/2022) là cảng container đầu tiên tại Việt Nam đạt được cột mốc 1 triệu TEUs thông qua.

Tính riêng trong năm 2021, sản lượng cảng Gemalink đạt gần 800,000 TEUs, chiếm khoảng

15% thị phần khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải (CM-TV). BLĐ kỳ vọng khi dự án cảng

Gemalink GĐ1 đi vào hoạt động hết công suất vào năm 2022 sẽ chiếm khoảng 20% thị
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phần của khu vực cảng này và sau khi Gemalink GĐ2 được đưa vào hoạt động hết công 

suất sẽ chiếm thị phần 30-35% cảng CM-TV 

 So với thị trường chung các cảng của GMD ở khu vực phía Bắc có lợi thế cạnh tranh vượt

trội về hệ thống tích hợp cảng – logistics; cảng NĐV là cảng duy nhất có khả năng tiếp

nhận tàu lên đến 48,000 DWT (cỡ tàu lớn nhất có thể ra vào khu vực Đình Vũ ở phân khúc

này), còn phân khúc các tàu trên 50,000 DWT lại có vị trí khả xa, chi phí logistics cũng cao

hơn khu vực Đình Vũ

 Tình hình dư cung tại khu vực Hải Phòng sẽ được giải quyết khi cảng Nam Đình Vũ GĐ2

đi vào hoạt động khi xu hướng dịch chuyển từ các cảng thượng lưu về hạ lưu ngày càng

gia tăng

 GMD có thể đẩy chi phí từ ảnh hưởng của lạm phát qua khách hàng thông qua việc add

phần chi phí phù hợp với hợp đồng và theo quy định, vì vậy lạm phát được BLĐ đánh giá

là có ảnh hưởng không đáng kể lên hoạt động kinh doanh

 Chúng tôi đánh giá cao năng lực quản lý của BLĐ GMD, ngoài việc có các kế hoạch cụ thể

mở rộng sản lượng cụ thể rõ ràng và tính khả thi đã được xác nhận qua thời gian, chipphis

cũng được quản lý tốt, nâng cao năng suất xếp dỡ bằng cách đầu tư thêm trang thiết bị

như STS, RTS, TRUCK,… thực hiện các biện pháp khoa học quản trị thông qua ứng dụng

công nghệ thông tin (Smart Port, River Gate,..) trong khâu vận hành và quản lý hoạt động

kinh doanh
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 Kế hoạch chuyển nhượng 24% vốn Gemalink, các vườn cao su và dự án BĐS Sài Gòn GEM

trong tương lai

 Đẩy mạnh phạm vi hoạt động của SCS (khoản đầu tư giá trị của GMD) tại sân bay Long

Thành, không những thế còn mở rộng thêm ra các khu vực Hải Phòng, Đà Nẵng

TỔNG QUAN VỀ GMD: 

Công ty sở hữu hệ thống Cảng và hạ tầng Logistics trải dài từ Bắc vào Nam và vươn sang các 

quốc gia lân cận như Singapore, Hong Kong, Trung Quốc, Campuchia...GMD là một trong số ít 

các công ty logistics Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ logistics trọn gói nhờ sở hữu hệ thống dịch 

vụ khép kín, từ cảng biển, kho hàng và các phương tiện vận tải nằm tại các vị trí kinh tế trọng 

điểm trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Các lĩnh vực kinh doanh: 

 Vận hành cảng, khai thác cảng;

 Bốc dỡ, chuyển tải container và hàng hóa từ tàu tới xà lan và ngược lại;

 Dịch vụ logistics;

 Nắm giữ bất động sản và trồng cây cao su;

Vị thế của GMD ở những mảng kinh doanh chủ chốt: 

 Khai thác cảng: GMD hiện đang quản lý vận hành hệ thống cảng ở Hải Phòng, Quảng

Ngãi, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cảng Phước Long ICD, Nam Hải

ICD, Nam Hải Đình Vũ, Nam Hải, Dung Quất, Nam Đình Vũ. Bên cạnh đó, GMD và đối

tác CMA-CGM đang đẩy mạnh quá trình hoàn thiện dự án cảng Germalink (CM-TV) và

Nam Đình Vũ GĐ2.
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Cảng Loại hình Địa điểm 
Công suất 

thiết kế 
(1000 TUEs) 

Hiệu suất hiện tại 
(ước tính 2022) 

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 70% 
Gemalink (GĐ1) Cảng container BR-VT 1,500 Ước tính khoảng 105% 
Phước Long ICD HCM 6000 >100%
Nam Hải ICD Hải Phòng 500 60% 

Dung Quất Cảng hàng rời 
Quãng 
Ngãi 2,400 90% 

 Dịch vụ logistics: GMD là một trong số ít các công ty logistics Việt Nam có thể cung cấp

dịch vụ logistics trọn gói nhờ sở hữu hệ thống dịch vụ khép kín, từ cảng biển, kho hàng

và các phương tiện vận tải nằm tại các vị trí kinh tế trọng điểm trên cả ba miền Bắc, Trung,

Nam.

 Cao su: GMD có diện tích trồng rừng cao su ở Campuchia là 10,000 ha.

 Bất động sản: GMD sở hữu hai dự án Saigon Gem (Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh) và

khu phức hợp Gemadept (Viêng Chăn - Lào).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022: 

ĐVT: Tỷ đồng 
Kế hoạch 

2022 

Thực hiện 

2021 

Tăng trưởng so với 

thực hiện 2021 

Doanh thu thuần hợp nhất 3,815 3,206 19% 

LNTT hợp nhất 1,000 806 24% 
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PHÂN TÍCH CÁC MŨI NHỌN TRONG HĐKD: 

Khai thác cảng: 

 Năm 2021: GMD ghi nhận 2,600 Tỷ doanh thu và đem về 513 Tỷ LNTT, Cơ cấu doanh thu

và lợi nhuận của GMD tập trung vào 2 mảng chủ yếu là Khai thác cảng và Logictics. Tính

riêng mảng khai thác cảng đã chiếm 83% cơ cấu doanh thu và 85% cơ cấu lợi nhuận trước

thuế của doanh nghiệp.

 Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông đã thông qua phương án phát hành thêm quyền mua cho

CĐHH với tỷ lệ 3:1, giá 20,000 đồng/cp. Nếu thành công phát hành sẽ nâng vốn điều lệ

của doanh nghiệp thêm 2,000 tỷ (tổng vốn góp sẽ là 5,000 tỷ). Trong đó dự kiến 1,000 tỷ

đồng sẽ đầu tư vào dự án Gemalink GĐ2, 800 tỷ cho dự án cảng Nam Đình Vũ GĐ2 và

200 tỷ cho mục đích khác.
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Cảng Gemalink: 

 Cảng Gemalink (thuộc cụm cảng biển số 5 theo quy hoạch của Chính phủ, tọa lạc BR-VT.

Là cảng nước sâu nhất khu vực CM-TV và là cảng duy nhất có thể tiếp nhận tàu có trọng

tải 200,000 DWT) là liên doanh giữa tập đoàn GMD (75%) và đối tác hàng đầu thế giới

CMA Terminals (25%) đã hoàn thành GĐ1 với năng lực tại là 1.5 triệu TUEs ở giai đoạn 1

góp phần nâng tổng công suất khai thác tại CM-TV lên 8,3 triệu Teus/năm, sau khi GĐ2

hoàn tất tổng công suất sẽ là ~3 triệu TUEs để góp vào năng lực cho cụm cảng CM-TV.

(thông số cảng: diện tích bãi 20ha; chiều dài cầu bến chính 1.15km; bến xà lan 370m; vũng quay

tàu 640m; độ sâu 16m)

 Sản lượng khai thác tiềm năng trong năm 2022 của Gemalink được kỳ vọng đạt mốc 1.4

triệu TUEs, đồng thời cũng trong Q4 năm nay sẽ tiến hành triển khai xúc tiến dự án

Gemalink GĐ2 và sẽ đầu tư thêm 2 cầu bờ STS, 6 cầu RTG, 10 xe kéo trong năm nay nhằm

thực hiện hoá kế hoạch đề ra. Chúng tôi có đánh giá lạc quan về việc thực thi với kế hoạch

đề ra này của BLĐ khi chỉ trong 3 tháng đầu 2022, sản lượng của Gemalink chiếm khoảng

40% tổng sản lượng của GMD, gấp 3 lần svck năm trước

Cảng Nam Đình Vũ: 

 Là cụm cảng trọng điểm của GMD ở khu vực miền bằng đồng thời là cụm cảng lớn nhất

khu vực Đình Vũ, là cảng đón nhận được cỡ tàu lớn nhất tại khu vực (50,000 DWT). Trong

năm 2021 khai thác đạt 70% công suất thiết kế GĐ1, doanh thu đạt được 213% so với năm
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2020 (thông số cảng: tiếp nhận được tàu 50,000DWT, mớn nước -8.5m; 2 cầu tàu dài 450m; cầu 

QC tầm với 15 Rows) 

 Trong năm 2022 mục tiêu sẽ là lấp đầy công suất GĐ1 (500,000 TEUs) của cảng nhờ vào sự

tích cực của thị trường và triển vọng của khu vực cảng phía Bắc. GĐ2 của các sẽ được đưa

vào khai thác ở đầu năm sau với công suất gấp đôi hiện tại (tổng cộng 1tr TEUs), với tầm

nhìn đến năm 2025 cùng đóng góp của cả tất cả các giai đoạn mở rộng của cảng Gemalink

và Nam Đình Vũ (tổng cộng 3 giai đoạn) sẽ làm tăng gấp đôi công suất khai thác cảng hiện

có hiện có của GMD.

Hoạt động logistics và các hoạt động khác: 

 Lĩnh vực Logistics của Gemadept gồm 6 dịch vụ khác nhau. Mặc dù bị tác động rất mạnh

bởi dịch Covid, nhưng nhìn chung khối Logistics đã hoàn thành tốt kế hoạch về cả 3 mặt

sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Trong đó đáng chú ý là: Vận tải hàng siêu trọng năm

2020 đã thực hiện nhiều dự án lớn, được nhiều báo đài đưa nhiều tin về vận chuyển các

toa tàu điện ngầm tại TP.HCM; đặc biệt Logistics hàng lạnh do tỷ lệ hàng lưu kho tăng đột

biến nên năm 2020 đã có mức tăng trưởng mạnh về lợi nhuận.

 SCS: khoản đầu tư của 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. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, SCS đang có kế hoạch mở rộng nhà ga

hàng hoá hàng không, logistics không chỉ ở sân bay Tân Sơn Nhất mà còn mở rộng ở Hải

Phòng và Đà Nẵng
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GMD 
21/06/2021 Giá mục tiêu: 64,100 đồng 

 Vườn cây cao su: Mảng vườn cây cao su với giá trị sổ sách đạt 1,600 tỷ VND, thông qua

cuộc họp ĐHCĐ vừa qua BLĐ cũng tiết lộ rằng vẫn đang tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp

tác, chuyển nhượng.

 Bất động sản: GMD hiện đang sở hữu dự án Saigon GEM với tổng diện tích 3,640m2 và 1

dự án bất động sản tại Viêng Chăn – Lào với diện tích đất 6,715m2 . BLĐ đang tìm đối tác

để thoái vốn 2 tài sản này với mức gia hợp lý, một khi thương vụ được diễn ra sẽ tạo ra 1

năm tăng trưởng EPS một cách mạnh mẽ

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ: 

Dựa vào các thông tin như Q1/2022 cảng Gemalink GĐ1 đã đóng góp được vào hơn 40% 

sản lượng khai thác cảng của Gemadept chỉ trong gần 1 năm đi vào hoạt động, điều quan 

trọng hơn Q1 là quý thấp điểm của GMD theo dữ liệu lịch sử, cảng Nam Đình Vũ GĐ1 

được kỳ vọng sẽ chạy hết công suất thay vì chỉ đạt 70%(mặc dù vậy doanh thu từ cảng 

này vẫn tăng trưởng hơn 200%). Đồng thời công tác quản trị chi phí của BLĐ, cùng với 

những điểm sáng về yếu tố vĩ mô tác động tích cực lên HĐKD của doanh nghiệp, yếu tố 

lạm phát không ảnh hưởng nhiều (chuyển giao được phần chi phí qua cho khách hàng) 

sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ lên LNTT của GMD trong năm 2022. Năm 2022, 

chúng tôi ước tính mức EPS là 2,750 đồng và mức P/E phù hợp đối với cổ phiếu đầu 

ngành khai thác cảng như GMD là 23.3 tương ứng với mức giá trị hợp lý là 64,100 đồng 

với thời gian nắm giữ cổ phiếu >1 năm. 
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Báo cáo tài chính GMD 

Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) 

Tỷ đồng 2017 2018 2019 2020 2021 
Bảng cân đối kế toán 

TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,223 1,392 1,188 1,356 1,690 

TÀI SẢN DÀI HẠN 9,068 8,593 8,932 8,478 9,042 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 11,291 9,984 10,120 9,835 10,731 

NỢ PHẢI TRẢ 4,197 3,455 3,553 3,240 3,687 

VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,883 2,969 2,969 3,014 3,014 

 Vốn góp 2,223 1,392 1,188 1,356 1,690 

Báo cáo kết quả kinh doanh 

Tỷ đồng 2017 2018 2019 2020 2021 
Báo cáo kết quả kinh doanh 

Doanh số 3,991 2,708 2,643 2,606 3,206 

Các khoản giảm trừ -7 0 0 0 0 

Doanh số thuần 3,984 2,708 2,643 2,606 3,206 

Giá vốn hàng bán -2,955 -1,740 -1,630 -1,656 -2,065

Lãi gộp 1,029 968 1,013 950 1,142

Thu nhập tài chính 173 1,625 108 28 40 

Chi phí tài chính -146 -44 -147 -159 -108

     Trong đó: Chi phí lãi vay -144 -129 -145 -147 -119

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh (từ năm 2015) 109 133 236 157 237

Chi phí bán hàng -87 -102 -138 -137 -154

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -345 -321 -331 -342 -295

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 733 2,260 741 496 862

 Thu nhập khác 61 29 19 80 50

     Chi phí khác -143 -107 -56 -64 -105

Thu nhập khác, ròng -83 -78 -37 16 -55

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh 0 0 0 0 0

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 651 2,182 705 513 806

 Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -79 -286 -155 -89 -108

 Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 10 4 64 16 22

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -69 -282 -91 -72 -86

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 581 1,900 614 441 721

Lợi ích của cổ đông thiểu số 74 53 97 70 108

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ 508 1,848 517 371 612

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 1,962 6,207 1,602 1,149 1,869 

Lãi trên cổ phiếu pha loãng (VND) 1,962 6,207 1,602 1,149 1,869 
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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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