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NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 

Các chỉ tiêu chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 587 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 13.502 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 301 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 45/17,3 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 2.799.665 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 4,62 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ 
đồng) 106,31 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 41,33 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

Vào thời điểm thành lập, Gemadept là một công ty nhà 
nước trực thuộc Vinalines, GMD trở thành một trong 
ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa vào năm 1993. 
Các hoạt động kinh doanh chính bao gồm cảng, vận 
tải và logistics, bất động sản và công ty đã mở rộng 
thêm trồng cao su từ năm 2011. Sau khi bán 
Gemadept Tower trong năm 2014 và thoái vốn một 
phần mảng logistics trong năm 2018, GMD tập trung 
vào mảng kinh doanh cốt lõi là vận hành cảng biển và 
mảng logistics có tỷ trọng nhỏ hơn. Năm 2021, GMD 
đưa vào vận hành Gemalink là cảng nước sâu lớn nhất 
khu vực Cái Mép – Thị Vải. 

 

 
CẬP NHẬT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021 

Triển vọng tăng trưởng vững chắc 

Tóm tắt luận điểm đầu tư 

Cảng Gemalink dự kiến sẽ có lãi ngay trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, phù hợp với kỳ vọng 
của chúng tôi. Mặt khác, các cảng của GMD tại khu vực Hải Phòng đang phục hồi tốt và đã vượt kỳ 
vọng của chúng tôi. Gemalink và cảng Nam Đình Vũ dự kiến sẽ hoạt động hết công suất kể từ nửa 
cuối năm 2021, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho GMD. 

Chúng tôi ước tính LNTT năm 2021 đạt 762 tỷ đồng (+49%) và LNTT năm 2022 đạt 1.063 tỷ đồng 
(+39%), lần lượt tăng 11% và 25% so với dự báo trước đó của chúng tôi. Chúng tôi đưa ra mức giá 
mục tiêu 1 năm mới là 50.300 đồng/cp (cao hơn 21% so với giá mục tiêu trước đó), với triển vọng 
tăng giá là 13%. 

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GMD vì GMD thuộc nhóm công ty được hưởng 
lợi chính từ xu hướng gia tăng đối với hoạt động thương mại của Việt Nam trong vài năm tới. 

Đại hội Cổ đông 2021 

GMD đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 30/6/2021, những ghi nhận chính từ cuộc họp như sau: 

• Kế hoạch năm 2021: LNTT dự kiến đạt 700 tỷ đồng (+36,6%) trong kịch bản tốt và 630 tỷ 
đồng (+23%) trong kịch bản cơ sở. Kế hoạch này khá thận trọng do công ty đã hoàn thành 
55% kế hoạch lợi nhuận theo kịch bản tốt trong 6 tháng đầu năm 2021, và triển vọng 6 tháng 
cuối năm khá tươi sáng, với sản lượng thông qua cảng Gemalink kỳ vojng tăng tích cực. Trong 
tương lai, GMD đặt kế hoạch LNTT năm 2025 sẽ tăng gấp 3 lần so với năm 2020 (đạt 1.500 
tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng bình quân 25%/năm). 

  2020 
Kế hoạch năm 2021 

Kịch bản tốt nhất YoY Kịch bản cơ sở YoY 
Doanh thu 2.604 2.800 7,5% 2.700 3,7% 
Lợi nhuận trước thuế 512 700 36,6% 630 23,0% 
Cổ tức tiền mặt 12% n.a  n.a  

• Kế hoạch đầu tư: Theo lộ trình có 3 dự án trọng điểm bao gồm: (i) Cảng Nam Đình Vũ giai 
đoạn II (2.000 tỷ đồng) vào cuối năm nay; (ii) Cảng Gemalink giai đoạn II (4.200 tỷ đồng); và 
(iii) trung tâm logistic và ICD mới ở miền Nam (1.200 tỷ đồng). Theo ban lãnh đạo, việc tăng 
vốn là chưa cần thiết vì GMD đang ưu tiên tìm kiếm đối tác để cùng phát triển các dự án này. 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 50.300 đồng/cp 
Giá hiện tại: 44.550 đồng/cp 

 

 

Công ty cổ phần GEMADEPT (GMD: HOSE) 
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• Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESPP): ĐHCĐ đã thông qua việc phát hành tối đa 7,5% 
số cổ phiếu đang lưu hành (22,6 triệu cổ phiếu) với giá tối thiểu là 10.000 đồng/cp trong 5 năm (2021 - 
2025). Mỗi năm sẽ phát hành khoảng 1,2% - 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành, tùy thuộc vào việc hoàn thành 
kế hoạch lợi nhuận của GMD. ESPP là chương trình nhằm khuyến khích nhân viên giúp GMD đạt được kế 
hoạch tăng trưởng lợi nhuận gấp 3 lần trong vòng 5 năm. 

• Thành viên HĐQT mới: Ông Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm vào HĐQT thay ông Đỗ Văn Minh. Ông Bình 
hiện đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành sau khi ông Minh nghỉ hưu vào tháng 5. 

• KQKD sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021 khả quan: Doanh thu và LNTT 6 tháng đầu năm 2021 ước tính lần lượt 
đạt 1.439 tỷ đồng (+19%, hoàn thành 51% kế hoạch) và 388 tỷ đồng (+38%, hoàn thành 55% kế hoạch). 
Kết quả này cao hơn so với dự báo của chúng tôi, do sự phục hồi mạnh mẽ của các cảng GMD tại khu vực 
Hải Phòng và quá trình tăng tốc của cảng Gemalink để đạt điểm hòa vốn trong quý 2. 

✓ Các cảng của GMD tại Hải Phòng khai thác sản lượng container khoảng 500 nghìn TEU trong nửa đầu 
năm 2021, tăng +18% so với cùng kỳ. Trong đó cảng Nam Đình Vũ đang dẫn đầu đà phục hồi và dự 
kiến sẽ hoạt động hết công suất trong 6 tháng cuối năm 2021, mở đường cho giai đoạn II bắt đầu xây 
dựng vào cuối năm nay. 

✓ Sản lượng khai thác tại cảng Gemalink ước tính đạt 330k - 350k TEU trong nửa đầu năm 2021. Hiện 
Gemalink có 3 tuyến dịch vụ và dự kiến sẽ đón thêm 2 tuyến mới vào tháng 7 và tháng 8 với tổng số 5 
tuyến dịch vụ hoạt động thường xuyên, cùng với một số dịch vụ lẻ. Do đó, sản lượng năm 2021 ước tính 
từ 950 nghìn - 1,1 triệu TEU. Với 900 nghìn TEU, Gemalink đã có thể tạo ra lợi nhuận từ 1,7 đến 1,8 triệu 
USD. 

Luận điểm đầu tư 

Với 5 tuyến dịch vụ thường xuyên, Gemalink khẳng định sẽ có lãi trong năm đầu tiên hoạt động. Mặt khác, các 
cảng của GMD tại khu vực Hải Phòng đang phục hồi tốt và vượt kỳ vọng của chúng tôi. Gemalink và cảng Nam 
Đình Vũ dự kiến sẽ hoạt động hết công suất kể từ nửa cuối năm 2021, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho GMD. 
Chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính dựa trên những giả định sau: 

• Sản lượng tại khu vực Hải Phòng tăng 20% trong năm 2021 và 12% trong năm 2022; và 

• Cảng Gemalink dự kiến đạt 70% công suất trong năm 2021 và 90% trong năm 2022. 

Chúng tôi ước tính LNTT năm 2021 đạt 762 tỷ đồng (+49%) và LNTT năm 2022 đạt 1.063 tỷ đồng (+39%), lần 
lượt tăng 11% và 25% so với dự báo trước đó của chúng tôi. 

Bảng ước tính lợi nhuận của Gemalink 

Triệu đồng  2021 2022 2023 2024 2025 
Tổng doanh thu 1.518.678 1.972.112 2.478.726 2.861.158 3.250.991 
Tổng công suất (TEU) 1.500.000 1.500.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 
% công suất 70% 90% 70% 80% 90% 
Sản lượng (TEU)  1.050.000 1.350.000 1.680.000 1.920.000 2.160.000 
Tăng trưởng   28,6% 24,4% 14,3% 12,5% 
EBIT 449.778 703.701 688.700 895.869 1.107.111 
EBITDA 850.460 1.104.383 1.388.087 1.602.248 1.820.555 
LNTT 92.143 362.709 151.491 421.222 717.294 
Đóng góp cho GMD 69.107 272.032 113.618 315.917 537.971 

Nguồn: SSI Research 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm mới là 50.300 đồng/cp (cao hơn 21% so với giá mục tiêu trước đó), 
với triển vọng tăng giá là 13%, và đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GMD. 

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị bao gồm: (i) Gemalink không sử dụng hết công suất theo đúng tiến độ; (ii) cơ 
chế giá thấp hơn do cạnh tranh gay gắt; và (iii) tình trạng thiếu container ảnh hưởng đến sản lượng thông qua 
cảng.

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 2018 2019 2020 2021F 2022F  Tỷ đồng 2018 2019 2020 2021F 2022F 
Bảng cân đối kế toán       Báo cáo kết quả kinh doanh      

+ Tiền và các khoản tương đương 
tiền 173 186 428 961 1.524  Doanh thu thuần 2.708 2.643 2.604 2.980 3.299 

+ Đầu tư ngắn hạn 112 44 23 23 23  Giá vốn hàng bán -1.739 -1.630 -1.653 -1.872 -2.072 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 949 787 763 836 926  Lợi nhuận gộp 968 1.013 950 1.109 1.228 
+ Hàng tồn kho 66 78 73 71 78  Doanh thu hoạt động tài chính 1.625 107 28 6 10 
+ Tài sản ngắn hạn khác 92 92 88 95 105  Chi phí tài chính -44 -147 -159 -136 -136 
Tổng tài sản ngắn hạn 1.391 1.188 1.374 1.986 2.657  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 55 35 56 47 52  Chi phí bán hàng -102 -138 -138 -149 -165 
+ GTCL Tài sản cố định 3.404 3.345 3.143 3.098 3.023  Chi phí quản lý doanh nghiệp -321 -331 -345 -387 -429 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.260 741 496 763 1.063 
+ Tài sản dài hạn dở dang 1.708 1.800 1.757 1.757 1.757  Thu nhập khác -78 -37 17 0 0 
+ Đầu tư dài hạn 2.632 2.684 2.534 2.534 2.534  Lợi nhuận trước thuế 2.182 705 512 763 1.063 
+ Tài sản dài hạn khác 795 1.067 993 808 895  Lợi nhuận ròng 1.900 614 438 648 904 
Tổng tài sản dài hạn 8.593 8.932 8.483 8.245 8.261  Lợi nhuận chia cho cổ đông 1.848 517 366 538 750 
Tổng tài sản 9.984 10.120 9.858 10.231 10.918  Lợi ích của cổ đông thiểu số 53 97 72 110 154 
+ Nợ ngắn hạn 1.564 1.828 1.762 1.901 2.104        

Trong đó: vay ngắn hạn 675 652 763 745 825  EPS cơ bản (VND) 6.207 1.602 1.133 1.642 2.290 
+ Nợ dài hạn 1.891 1.724 1.494 1.425 1.366  Giá trị sổ sách (VND) 19.804 19.789 19.604 20.246 21.536 
Trong đó: vay dài hạn 1.592 1.426 1.138 1.038 938  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 8.000 1.500 1.000 1.000 1.000 
Tổng nợ phải trả 3.455 3.553 3.256 3.326 3.471  EBIT 2.311 850 659 887 1.187 
+ Vốn góp 2.969 2.969 3.014 3.014 3.014  EBITDA 2.646 1.216 1.066 1.333 1.662 
+ Thặng dư vốn cổ phần 1.942 1.942 1.942 1.942 1.942        

+ Lợi nhuận chưa phân phối 542 505 498 692 1.080  Tăng trưởng      

+ Quỹ khác 1.076 1.151 1.148 1.258 1.411  Doanh thu -32,0% -2,4% -1,5% 14,5% 10,7% 
Vốn chủ sở hữu 6.529 6.567 6.601 6.905 7.447  EBITDA 139,4% -54,0% -12,3% 25,0% 24,7% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 9.984 10.120 9.858 10.231 10.918  EBIT 190,9% -63,2% -22,5% 34,7% 33,7% 
       Lợi nhuận ròng 226,8% -67,7% -28,7% 48,1% 39,4% 
Lưu chuyển tiền tệ       Vốn chủ sở hữu -8,0% 0,6% 0,5% 4,6% 7,9% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 545 1.057 642 1.352 1.285  Vốn điều lệ 3,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 1.008 -377 73 -400 -400  Tổng tài sản -11,6% 1,4% -2,6% 3,8% 6,7% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -2.160 -668 -474 -419 -322        

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -607 13 242 533 563  Định giá      

Tiền đầu kỳ 780 173 186 428 961  PE 3,8 20,3 27,9 26,2 18,8 
Tiền cuối kỳ 173 186 428 961 1.524  PB 1,2 1,6 1,6 2,1 2 
       Giá/Doanh thu 2,5 3,7 3,6 4,3 3,9 
Các hệ số khả năng thanh toán       Tỷ suất cổ tức 34,3% 4,6% 3,2% 2,3% 2,3% 
Hệ số thanh toán hiện hành 0,89 0,65 0,78 1,04 1,26  EV/EBITDA 3,7 7,2 10,6 10,8 8,6 
Hệ số thanh toán nhanh 0,79 0,56 0,69 0,96 1,18  EV/Doanh thu 3,6 3,3 4,3 4,8 4,4 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,18 0,13 0,26 0,52 0,74        

Nợ ròng / EBITDA 0,61 1,64 1,58 0,86 0,32  Các hệ số khả năng sinh lời      

Khả năng thanh toán lãi vay 17,94 5,85 4,5 7,11 9,62  Tỷ suất lợi nhuận gộp 35,8% 38,3% 36,5% 37,2% 37,2% 
Ngày phải thu 69,8 54 49,7 47,7 50,9  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 87,6% 33,5% 24,6% 29,7% 35,7% 
Ngày phải trả 122,2 92,5 86,4 82,1 89,5  Tỷ suất lợi nhuận ròng 70,2% 23,2% 16,8% 21,8% 27,4% 
Ngày tồn kho 18,2 16,1 16,7 14 13,1  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 3,8% 5,2% 5,3% 5,0% 5,0% 
       Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 11,8% 12,5% 13,2% 13,0% 13,0% 
Cơ cấu vốn       ROE 27,9% 9,4% 6,6% 9,6% 12,6% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,65 0,65 0,67 0,67 0,68  ROA 17,9% 6,1% 4,4% 6,5% 8,5% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,35 0,35 0,33 0,33 0,32  ROIC 22,6% 8,5% 6,6% 8,8% 11,3% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,53 0,54 0,49 0,48 0,47        

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,35 0,32 0,29 0,26 0,24        

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,1 0,1 0,12 0,11 0,11        

Nguồn: Công ty, SSI Research 
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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. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên cao cấp Chiến lược đầu tư  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn 
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Trưởng phòng Chiến lược đầu tư  tranglh@ssi.com.vn  
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 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
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