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NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD) 155 

Giá trị vốn hoá (tỷ đồng)  3.528 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 55 

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

73/40,2 

KLGD trung bình 3 tháng 192.867 

GTGD trung bình 3T (tr USD) 0,54 

GTGD trung bình 3T (tỷ VND) 12,38 

Tỷ lệ sở hữu nuớc ngoài (%) 7,16 

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu Ban lãnh đạo (%)              N.a 

Nguồn: SSI Bloomberg 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

VSC được thành lập vào năm 1985 là công ty giao nhận và 
vận tải hàng hóa. VSC bắt đầu mảng kinh doanh cảng từ 
năm 2004 với cảng Green (Hải Phòng) có công suất 350 
nghìn TEU/năm. Cảng thứ hai là VIP Green (Hải Phòng) hoạt 
động vào 2015 có công suất thiết kế 600 nghìn TEU/năm. 
VSC đang tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh thông 
qua góp vốn cho cảng VIMC Đình Vũ, và hai dự án cảng 
nước sâu mới tại Cát Bà (Hải Phòng) và Liên Chiểu (Đà 
Nẵng). 

 

 
 

 
Hiệu quả hoạt động cải thiện rõ rệt sau tái cấu trúc 
Luận điểm đầu tư: 

Viconship đã công bố KQKD sơ bộ Q3/2021 khá ấn tượng với LNTT đạt 149,3 tỷ đồng (+73,4%) nhờ 
tăng trưởng sản lượng vượt trội so với thị trường và biên lợi nhuận được cải thiện sau tái cấu trúc. Chúng 
tôi nhận thấy biên lợi nhuận đã cải thiện rõ rệt trong Quý 2 và Quý 3. Do đó, chúng tôi nâng dự báo 
LNTT lên mức 474 tỷ đồng (+41%) và 604 tỷ đồng (+27%) cho năm 2021 và 2022. Chúng tôi khuyến 
nghị MUA cổ phiếu VSC với kỳ vọng triển vọng kết quả kinh doanh tích cực và tiềm năng lấy lại đà tăng 
trưởng sau nhiều năm lợi nhuận ổn định. Với PE mục tiêu 12x, giá mục tiêu 1 năm trước phát hành 
thêm là 80.800 đồng/cổ phiếu (+26% so với giá hiện tại), giá mục tiêu sau phát hành thêm là 
46.500 đồng/cổ phiếu. 

VSC sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (giao dịch không hưởng quyền ngày 
25/10), áp lực bán có thể gia tăng trong ngắn hạn do một số cổ đông lớn đã đăng ký bán 1,5 triệu cổ 
phiếu trong thời gian tới. Trong dài hạn, rủi ro có thể gia tăng từ các dự án đầu tư mới đòi hỏi nguồn 
vốn lớn nhưng triển vọng lợi nhuận khó nói trước. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội lớn đưa Viconship trở 
thành một công ty tăng trưởng. 

Các chỉ tiêu tài chính 

(tỷ đồng) 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F 
Doanh thu thuần 1.303 1.694 1.793 1.689 1.942 2.118 
Lợi nhuận trước thuế 298 388 342 336 474 604 
Lợi nhuận ròng 264 354 286 296 419 533 
EPS (VND) 4.261 4.905 3.820 3.914 5.526 7.041 
BVPS (VND) 29.307 32.808 31.405 32.595 36.121 41.162 
ROA 10,8% 14,3% 11,7% 12,2% 16,1% 18,2% 
ROE 16,4% 19,4% 14,2% 14,0% 18,1% 20,2% 
Tỷ suất cổ tức 4,7% 4,9% 7,3% 3,6% 3,1% 3,1% 
Nợ/ Vốn CSH 0,30 0,15 0,04 0,00 0,00 0,00 
P/E 10,09 8,27 7,12 14,08 11,73 9,20 
P/B 1,47 1,24 0,87 1,69 1,79 1,57 
EV/EBITDA 4,42 3,13 2,17 4,45 4,09 3,44 

Nguồn: SSI Research 

So sánh với các công ty cùng ngành 

 P/E hiện tại P/B hiện tại 
GMD 37,5 2,5 
VSC 12,1 1,8 
DVP 9,9 1,9 
DXP 9,7 1,2 
PHP 18,9 2,4 
SGP 36,3 4,0 
TCL 12,4 2,3 
Trung bình 19,6 2,3 
Trung vị 12,4 2,3 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

MUA – Giá mục tiêu 1 năm: 80.800 Đồng/cp 
Giá hiện tại (ngày 19/10/2021): 64.000 Đồng/cp 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (VSC: HOSE) 

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


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty 

Trang  2 

 

Cập nhật KQKD sơ bộ Q3/2021 – Tăng trưởng mạnh mẽ nhờ cải thiện biên lợi nhuận 

Viconship vừa công bố KQKD sơ bộ Q3/2021 khá ấn tượng, trong đó doanh thu đạt 473,6 tỷ đồng (+10,4%), 
LNTT đạt 149,3 tỷ đồng (+73,4%). Lũy kế 9T2021, doanh thu và LNTT lần lượt đạt 1.385 tỷ đồng (+12,6%) và 
357,7 tỷ đồng (+48,3%), hoàn thành 82% và 107% kế hoạch cả năm. Kết quả ấn tượng này chủ yếu là nhờ tăng 
trưởng sản lượng vượt trội so với thị trường và biên lợi nhuận được cải thiện sau tái cấu trúc. 

Cảng biển ở các tỉnh miền Nam (đặc biệt là TP.HCM) chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt dịch Covid-19 gần đây, 
khiến tổng sản lượng qua các cảng biển cả nước giảm -5% trong Q3/2021, theo Cục Hàng hải Việt Nam. Cụm 
cảng Hải Phòng ít bị ảnh hưởng hơn và tăng nhẹ +4%. Chúng tôi ước tính 2 cảng chính của Viconship (Green 
Port và VIP Green Port) tăng trưởng +14% trong Q3/2021. Tăng trưởng sản lượng duy trì ở mức cao một phần là 
nhờ VSC đã chuyển chiến lược để giữ tàu cập các cảng chính và hạn chế chuyển ra cảng ngoài, sản lượng cảng 
liên kết PTSC Đình Vũ đã giảm -30% trong quý 3. Đây là một trong những lý do chính giúp VSC cải thiện được 
biên lợi nhuận. Cụ thể, biên lợi nhuận trước thuế cải thiện đáng kể lên 31,5% trong Q3/2021, so với 25,1% trong 
Q2/2021 và 20,1% trong Q3/2020.  

VSC: Biên lợi nhuận trước thuế theo quý VSC: Biên lợi nhuận trước thuế theo năm 

  

Nguồn: VSC, SSI ước tính  

Mua 36% cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ 

Trong tháng 9, VSC đã thông báo hoàn tất việc mua 36% cổ phần của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ (trước 
đây là CTCP Cảng Vinalines Đình Vũ) từ các cổ đông hiện hữu. Công ty được thành lập vào năm 2011, là công ty 
con của VIMC, với vốn điều lệ là 200 tỷ đồng nhằm quản lý dự án Cảng VIMC Đình Vũ tại Hải Phòng. Cảng đang 
được xây dựng và dự kiến sẽ giúp mở rộng mạng lưới cảng của Viconship sau khi hoàn thành. 

Phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức 

• Trong Q4/2021, VSC sẽ chào bán 55,1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 
(tỷ lệ 1:1, giao dịch không hưởng quyền ngày 25/10), tương ứng với mức tăng vốn 551 tỷ đồng. Nguồn vốn 
mới sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án mới, cũng như để công ty đủ điều kiện đầu tư vào các dự án 
cảng biển nước sâu như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo gần đây (link). 

• Cổ tức tiền mặt 500 đồng/cổ phiếu sẽ được thực hiện trong tháng 11, ngày 20/10 là ngày giao dịch không 
hưởng quyền. 
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https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/GDDT/Analyst_Report/Company_Note/VSC_2021.04.01_SSIResearch.pdf
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Triển vọng kinh doanh và dự báo năm 2021 - 2022 

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực hơn dự kiến, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo cho VSC: 

• Hoạt động kinh doanh chính cải thiện tích cực. Kể từ năm ngoái, cơ cấu cổ đông lẫn ban điều hành của 
Viconship đã có nhiều thay đổi đáng kể, với các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả hơn, ưu tiên làm hàng 
tại các cảng chính thay vì chuyển hàng sang cảng liên kết cùng các dịch vụ thuê ngoài, giúp sản lượng cảng 
gia tăng đáng kể và giảm thiểu các chi phí thuê ngoài. Chúng tôi nhận thấy biên lợi nhuận của VSC đã có sự 
cải thiện trong Q2 và thể hiện rõ rệt hơn trong Q3, cho thấy hoạt động cốt lõi của Viconship đang cho dấu 
hiệu cải thiện bền vững. Do đó, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính biên lợi nhuận của VSC từ năm 2021 nhờ 
tăng hệ số khai thác cảng Green Port và VIP Green Port. 

• Hưởng lợi nhờ tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy hoạt động xuất 
khẩu cũng như sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển vẫn duy trì khá tốt trong làn sóng dịch Covid gần 
nhất. Giá trị xuất khẩu trong tháng 8 và tháng 9 gần như tương đương cùng kỳ trong khi sản lượng cảng biển 
chỉ giảm nhẹ ở mức một chữ số. Chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu của Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng sau khi 
giãn cách xã hội được từng bước nới lỏng trong Q4/2021 và năm 2022. 

• Từ một công ty giá trị thành một công ty tăng trưởng. Sau những thay đổi lớn về quản trị, Viconship đang 
tỏ ra tham vọng hơn trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh với một loạt dự án mới bao gồm hai cảng biển 
nước sâu ở Cát Hải (Hải Phòng) và Liên Chiểu (Đà Nẵng) và việc góp vốn vào cảng VIMC Đình Vũ. Tuy nhiên, 
các thông tin chi tiết cũng như lộ trình triển khai chưa được công bố nên chúng tôi chưa đưa các dự án này 
vào mô hình dự phóng. 

Các giả định chính trong mô hình dự phóng: 

• Hệ số khai thác cảng Green Port và VIP Green Port ước tính đạt 80% và 93% trong năm 2021 và 96% và 
100% trong năm 2022. Tổng sản lượng khai thác ước tính đạt 1,16 triệu TEU (+14%) trong năm 2021 và 
1,24 triệu TEU (+7%) trong năm 2022. 

• Giá dịch vụ cảng biển được giữ nguyên do mức độ cạnh tranh cao ở cụm cảng Hải Phòng. Nhiều khả năng 
Bộ GTVT sẽ thông qua đề xuất nâng giá dịch vụ cảng biển trong năm 2022, tuy nhiên chúng tôi cho rằng tác 
dụng thực tế có thể hạn chế bởi mức độ cạnh tranh giữa các cảng biển vẫn cao. 

• Biên lợi nhuận gộp được điều chỉnh lên 30,5% và 33,9% trong năm 2021 và 2022, nhờ chi phí dịch vụ thuê 
ngoài giảm. 

Dự báo lợi nhuận của VSC: 

Triệu đồng 2020 2021F 2022F 
Doanh thu thuần 1.688.865 1.942.368 2.118.093 
   Tăng trưởng (%) -5,8% 15,0% 9,0% 
Lợi nhuận gộp 449.309 592.332 717.197 
   Biên lợi nhuận gộp (%) 26,6% 30,5% 33,9% 
LNTT 335.886 474.267 604.261 
   Tăng trưởng (%) -1,8% 41,2% 27,4% 
EPS cơ bản trước phát hành (VND) 3.914 5.526 7.041 
   Tăng trưởng (%) 2,2% 41,2% 27,4% 

Nguồn: SSI Research 

 

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

• Tình trạng dư cung ở cụm cảng Hải Phòng vẫn kéo dài, một số dự án lớn sắp được triển khai bao gồm cảng 
nước sâu Lạch Huyện bến số 3+4 (CTCP Cảng Hải Phòng) và bến số 5+6 (HATECO) sẽ làm gia tăng áp lực 
cạnh tranh lên các cảng hiện tại. 

• Các dự án mới đòi hỏi nguồn vốn lớn tuy nhiên có thể cần nhiều thời gian đạt lợi nhuận kỳ vọng. Trong ba dự 
án mới của VSC, hai dự án nằm ở khu vực Hải Phòng có mức độ cạnh tranh cao, dự án thứ ba ở Đà Nẵng có 
nguồn hàng hạn chế hơn các khu vực khác nên có thể cần nhiều thời gian để lấp đầy công suất. 

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 279 297 493 901 1.404  Doanh thu thuần 1.694 1.793 1.689 1.942 2.118 
+ Đầu tư ngắn hạn 3 3 8 0 0  Giá vốn hàng bán -1.198 -1.356 -1.240 -1.350 -1.401 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 201 211 268 262 286  Lợi nhuận gộp 496 437 449 592 717 
+ Hàng tồn kho 21 26 24 27 28  Doanh thu hoạt động tài chính 9 9 11 13 23 
+ Tài sản ngắn hạn khác 99 98 102 118 128  Chi phí tài chính -35 -16 -2 0 0 
Tổng tài sản ngắn hạn 603 636 896 1.308 1.846  Thu nhập từ công ty liên kết 0 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 0 0 1 2 2  Chi phí bán hàng -27 -31 -56 -59 -62 
+ GTCL Tài sản cố định 1.189 1.082 922 763 596  Chi phí quản lý doanh nghiệp -63 -66 -73 -74 -77 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 387 345 331 474 604 
+ Tài sản dài hạn dở dang 8 0 0 0 0  Thu nhập khác 1 -3 5 0 0 
+ Đầu tư dài hạn 112 117 118 117 117  Lợi nhuận trước thuế 388 342 336 474 604 
+ Tài sản dài hạn khác 577 557 522 549 570  Lợi nhuận ròng 354 286 296 419 533 
Tổng tài sản dài hạn 1.886 1.758 1.562 1.431 1.285  Lợi nhuận chia cho cổ đông 300 234 240 338 431 
Tổng tài sản 2.489 2.393 2.458 2.740 3.130  Lợi ích cổ đông thiểu số 54 52 57 80 102 
+ Nợ ngắn hạn 271 259 287 294 305        

Trong đó: vay ngắn hạn 14 12 0 0 0  EPS cơ bản (VND) 4.905 3.820 3.914 5.526 7.041 
+ Nợ dài hạn 273 64 0 0 0  Giá trị sổ sách (VND) 32.808 31.405 32.595 36.121 41.162 
Trong đó: vay dài hạn 273 64 0 0 0  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Tổng nợ phải trả 545 323 287 294 305  EBIT 423 358 336 474 604 
+ Vốn góp 501 551 551 551 551  EBITDA 650 590 569 733 871 
+ Thặng dư vốn cổ phần 36 36 36 36 36         

+ Lợi nhuận chưa phân phối 382 378 413 580 823  Tăng trưởng      

+ Quỹ khác 1.025 1.104 1.171 1.278 1.414  Doanh thu 30,1% 5,8% -5,8% 15,0% 9,0% 
Vốn chủ sở hữu 1.945 2.070 2.171 2.445 2.825  EBITDA 19,1% -9,3% -3,4% 28,7% 18,9% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 2.489 2.393 2.458 2.740 3.130  EBIT 21,5% -15,4% -6,0% 41,1% 27,4% 
       Lợi nhuận ròng 34,3% -19,3% 3,7% 41,2% 27,4% 
Lưu chuyển tiền tệ       Vốn chủ sở hữu 13,7% 6,5% 4,9% 12,6% 15,5% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 511 446 529 617 713  Vốn điều lệ 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -116 -85 -86 -100 -100  Tổng tài sản 0,4% -3,9% 2,7% 11,4% 14,3% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -327 -344 -247 -110 -110        

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 67 17 197 407 503  Định giá      

Tiền đầu kỳ 212 279 297 493 901  PE 8,3 7,1 14,1 11,7 9,2 
Tiền cuối kỳ 279 297 493 901 1.404  PB 1,2 0,9 1,7 1,8 1,6 
       Giá/Doanh thu 1,2 0,8 1,8 1,8 1,7 
Các hệ số khả năng thanh toán       Tỷ suất cổ tức 4,9% 7,3% 3,6% 3,1% 3,1% 
Hệ số thanh toán hiện hành 2,22 2,45 3,12 4,44 6,04  EV/EBITDA 3,1 2,2 4,5 4,1 3,4 
Hệ số thanh toán nhanh 1,78 1,97 2,68 3,95 5,53  EV/Doanh thu 1,2 0,7 1,5 1,5 1,4 
Hệ số thanh toán tiền mặt 1,04 1,16 1,74 3,06 4,60        

Nợ ròng / EBITDA 0,24 -0,18 -0,63 -0,95 -1,32        

Khả năng thanh toán lãi vay 12,18 23,21 985,91 N,a N,a  Tỷ suất lợi nhuận gộp 29,3% 24,4% 26,6% 30,5% 33,9% 
Ngày phải thu 32,8 36,0 40,0 39,2 40,1  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 24,5% 19,6% 19,0% 23,7% 27,4% 
Ngày phải trả 30,2 24,7 28,2 30,6 32,3  Tỷ suất lợi nhuận ròng 20,9% 15,9% 17,6% 21,5% 25,2% 
Ngày tồn kho 5,2 6,3 7,5 7,0 7,2  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 1,6% 1,7% 3,3% 3,1% 2,9% 
       Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 3,7% 3,7% 4,3% 3,8% 3,6% 
Cơ cấu vốn       ROE 19,4% 14,2% 14,0% 18,1% 20,2% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,78 0,86 0,88 0,89 0,90  ROA 14,3% 11,7% 12,2% 16,1% 18,2% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,22 0,14 0,12 0,11 0,10  ROIC 17,3% 13,6% 13,7% 18,1% 20,2% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,28 0,16 0,13 0,12 0,11        

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,15 0,04 0,00 0,00 0,00        

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00        

Nguồn: VSC, 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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