
 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  1 

 

 

 

Lê Huyền Trang 

tranglh@ssi.com.vn 
+84 24 3936 6321 ext. 8717 
 
Ngày 9/5/2022  
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Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 736 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 16.907 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 301 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 
tuần (‘000 VND) 61,4/33,7 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 3.115.126 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 7,35 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 168,66 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 44,09 

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. 
 

 

 
Lợi nhuận tăng tốc nhờ cảng Gemalink và Nam Đình Vũ Giai 
đoạn 2  

Luận điểm đầu tư: GMD công bố doanh thu và LNTT Q1/2022 tăng mạnh lần lượt đạt 880 tỷ đồng 
(+28%) và 350 tỷ đồng (+82%), đây là mức lợi nhuận cốt lõi theo quý cao nhất mà công ty từng 
ghi nhận - mặc dù Q1 thường là mùa thấp điểm của ngành. Chúng tôi cho rằng đà tăng trưởng có 
thể được duy trì trong năm 2022 nhờ đóng góp của cảng Gemalink và kiểm soát chi phí hiệu quả 
hơn, chúng tôi ước tính GMD có thể đạt 1.215 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+50,7%) trong năm 
2022. Sau năm 2022, triển vọng tăng trưởng của GMD vẫn rất khả quan với sự đóng góp của cảng 
Nam Đình Vũ GĐ 2 bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2023 và Gemalink GĐ 2 từ năm 2025. Chúng 
tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GMD với giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh là 
65.000 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá là 21,5%. 

Các rủi ro đối với khuyến nghị bao gồm: (i) Trung Quốc kéo dài chính sách “Không Covid-19” 
ảnh hưởng đến sản lượng vận chuyển; (ii) nhu cầu toàn cầu suy yếu do lạm phát cao và/hoặc suy 
thoái kinh tế; và (iii) cạnh tranh gia tăng trong hệ thống cảng miền Bắc. 

Tóm tắt chỉ số tài chính 

(tỷ đồng) 2020 2021 2022F 2023F 2024F 2025F 
Doanh thu thuần 2.606 3.206 3.742 4.149 4.541 4.903 
Tăng trưởng doanh thu thuần -1,4% 23,1% 16,7% 10,9% 9,5% 8,0% 
Lợi nhuận trước thuế 513 806 1.215 1.427 1.658 1.726 
Lợi nhuận ròng 440 721 1.082 1.270 1.476 1.536 
Tăng trưởng lợi nhuận ròng -28% 64% 50% 17% 16% 4% 
EPS (VND) 1.149 1.869 2.806 3.258 3.739 3.845 
BVPS (VND) 19.582 20.967 22.773 25.031 27.770 30.615 
ROA 4,4% 7,0% 9,7% 10,4% 10,9% 10,3% 
ROE 6,7% 10,6% 14,6% 15,5% 16,1% 14,9% 
Tỷ suất cổ tức 2,1% 2,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 
Nợ/VCSH 0,29 0,27 0,25 0,25 0,23 0,21 
P/E 41,17 24,15 19,85 17,1 14,9 14,49 
P/B 2,42 2,15 2,45 2,23 2,01 1,82 
EV/EBITDA 10,57 11,87 10,01 8,43 7,25 7,01 

Nguồn: GMD, SSI Research 

 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 65.000 đồng/cp 
Giá cổ phiếu (ngày 9/5/2022): 53.500 đồng/cp 

 

Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSE) 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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KQKD Q1/2022 vượt ước tính của thị trường 

(tỷ đồng) 1Q22 1Q21 YoY 
% hoàn thành  
kế hoạch năm 

Biên lợi nhuận 
1Q22 1Q21 2021 

Doanh thu thuần 879,9 687,5 28,0% 22,9%    

Lợi nhuận gộp 352,2 259 36,0%  40,0% 37,7% 35,6% 
Lợi nhuận hoạt động 367,7 206,6 78,0%  41,8% 30,1% 30,4% 
EBIT 380,1 221,3 71,7%  43,2% 32,2% 28,9% 
EBITDA 473,9 313,7 51,1%  53,9% 45,6% 40,7% 
Lợi nhuận trước thuế 350,2 192 82,4% 29,2% 39,8% 27,9% 25,1% 
Lợi nhuận ròng 319,2 171,8 85,7%  36,3% 25,0% 22,5% 
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ 273,7 147,1 86,1%  31,1% 21,4% 19,1% 

Nguồn: SSI Research 

Trong Q1/2022, GMD đạt kết quả khả quan với doanh thu và LNTT lần lượt đạt 880 tỷ đồng (+28%) và 350 tỷ 
đồng (+82%), đây là mức lợi nhuận cốt lõi theo quý cao nhất mà công ty từng ghi nhận - mặc dù Q1 thường là 
mùa thấp điểm của ngành. Trong khi tăng trưởng sản lượng hợp nhất (không bao gồm Gemalink) ước tính đạt 10% 
trong Q1, tăng trưởng doanh thu tốt hơn tăng trưởng sản lượng nhờ đẩy mạnh các dịch vụ giá trị gia tăng và tăng 
hiệu quả hoạt động. Hiệu quả sử dụng chi phí cũng được cải thiện với tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu giảm 
từ 62,3% trong Q1/2021 xuống 60,0% trong Q1/2022, trong khi chi phí bán hàng & quản lý cũng giảm từ 14,6% 
trong Q1/2021 xuống 12,5% trong Q1/2022. Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng gấp 5 lần đạt 125 tỷ đồng, chủ 
yếu nhờ Gemalink có lãi và SCSC tăng trưởng 36%. 

Đóng góp lợi nhuận của Gemalink cho GMD 

 

Nguồn: SSI Research 

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 lạc quan 

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua, với kế hoạch doanh thu và LNTT lần lượt là 3.800 tỷ 
đồng (+18,5%) và 1.000 tỷ đồng (+24%). Ngoài ra, GMD đặt kế hoạch phấn đấu với LNTT lên tới 1.200 tỷ đồng 
(+48,8%). Theo đó, GMD đã hoàn thành 35% kế hoạch phê duyệt và 29% kế hoạch phấn đấu trong Q1/2022. 

 2021 
Kế hoạch năm 2022 

Kế hoạch phê duyệt YoY Kế hoạch phấn đấu YoY 
Doanh thu 3,206 3.800 18,5% 3.850 20,1% 
Lợi nhuận trước thuế 806 1.000 24,0% 1.200 48,8% 
Cổ tức tiền mặt 12% n.a  n.a  

Nguồn: Tài liệu họp ĐHCĐ của GMD 
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Kế hoạch tăng vốn và đầu tư 

ĐHCĐ đã thông qua phương án phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 3:1, với giá 20.000 đồng/cổ 
phiếu. Vốn điều lệ hiện tại là 3.000 tỷ đồng, với 301 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu kế hoạch này thành công, 
100 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành và công ty sẽ huy động thêm được 2.000 tỷ đồng. Nguồn vốn mới huy động 
sẽ được sử dụng để xây dựng cảng Nam Đình Vũ GĐ 2 (800 tỷ đồng), cảng Gemalink GĐ 2 (1.000 tỷ đồng) và 
các khoản đầu tư khác (200 tỷ đồng). Nam Đình Vũ GĐ 2 dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ Q1/2023, trong 
khi Gemalink GĐ2 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2025. 

Cần lưu ý rằng công suất thiết kế cảng Gemalink GĐ 2 đã được điều chỉnh để có thể tiếp nhận đến 1,5 triệu TEU 
(so với thiết kế ban đầu là 900 nghìn TEU), nâng tổng công suất của dự án lên 3 triệu TEU. Công suất tăng thêm 
dựa trên việc bổ sung thêm 2 cẩu bờ STS và đầu tư thêm vào hệ thống ICD. 

Thông tin chi tiết về các dự án đang triển khai 

Dự án Construction kick-off Bắt đầu hoạt động CAPEX (tỷ đồng) Quy mô dự án Công suất (TEU) 
Gemalink GĐ 1 2018 Q1/2021 7.600 33ha, cầu tàu dài 800m  1.500.000 
Gemalink GĐ 2 Q3/2022 Q1/2025 4.400 39ha, cầu tàu dài 350m  1.500.000 
Nam Đình Vũ GĐ 1 Q4/2016 Q1/2018 1.700 21ha, cầu tàu dài 440m  500.000 
Nam Đình Vũ GĐ 2 T12/2021 Q1/2023 2.200 21ha, cầu tàu dài 440m  500.000 
Nam Đình Vũ GĐ 3 Q4/2023 Q3/2025 2.200 23ha, cầu tàu dài 660m  500.000 + 3 triệu tấn 

Triển vọng 

Trong Q1/2022, tổng sản lượng container thông qua các cảng của Việt Nam tăng 6%, đây là mức khá thấp do 
nhu cầu vận chuyển suy yếu do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine và việc Trung Quốc áp dụng chính sách 
“Không-Covid”. Mặc dù nhu cầu tạm thời chậm lại, chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn căng thẳng do tắc nghẽn ngày 
càng gia tăng và số lượng lớn tàu đang xếp hàng tại các cảng. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng sẽ tăng nhanh sau khi 
Trung Quốc nới lỏng giãn cách và mở cửa trở lại nền kinh tế. Tuy nhiên, nhu cầu bị dồn nén có thể dẫn đến tình 
trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, đặc biệt là trong mùa cao điểm Q3 - Q4. 

Gemalink tăng sản lượng nhanh chóng và có thể đạt mục tiêu 1,4 triệu TEU trong năm 2022. Gemalink đã xếp 
dỡ 800 nghìn TEU trong năm 2021, chiếm 15% thị phần tại cụm cảng Cái Mép. Năm 2022, GĐ 1 của dự án sẽ 
được trang bị đầy đủ thiết bị với 2 cẩu bờ STS đã được lắp đặt vào tháng 3 và 6 cần cẩu RTG sẽ được lắp đặt vào 
tháng 7. Cảng Gemalink đã thực hiện xếp dỡ 300k TEU trong Q1/2022 và đóng góp 38 tỷ đồng lợi nhuận cho 
GMD. Do Q1 là mùa thấp điểm của ngành, sản lượng dự kiến sẽ tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm và sản lượng 
mục tiêu 1,4 triệu TEU có thể đạt được. Ở mức này, ban lãnh đạo ước tính Gemalink sẽ đạt mức lợi nhuận 18 triệu 
USD trong năm 2022. 

Hơn nữa, Gemalink được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống cảng của GMD và có tác động tích cực đến các bộ phận 
khác bao gồm cảng vệ tinh Phước Long ICD và cảng Bình Dương, và xa hơn là các cảng ở phía Bắc bằng cách 
cung cấp cho khách hàng thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng và các giải pháp logistics tích hợp đầy đủ. 

GMD có kế hoạch thoái 24% cổ phần tại cảng Gemalink, điều này có thể tạo ra lợi nhuận bất thường cho GMD. 
Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang trong quá trình thương lượng. 

Các cảng Hải Phòng lấy lại đà tăng trưởng. Tại cụm cảng Hải Phòng, sản lượng qua cảng của GMD tăng 15% 
trong Q1/2022, cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của khu vực là 5%. Đây là một kết quả khá bất ngờ và là 
một trong những lý do chính giúp công ty đạt tăng trưởng doanh thu cao trong Q1/2022. Cảng Nam Đình Vũ GĐ 
1 đã đạt 70% công suất trong năm 2021, GĐ 2 bắt đầu xây dựng vào tháng 12/2021 và dự kiến bắt đầu đi vào 
hoạt động trong Q1/2023. Sau khi hoàn thành cả 3 giai đoạn, dự án sẽ có tổng công suất 1,5 triệu TEU container 
và 3 triệu tấn hàng khô. 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Sản lượng qua cảng biển nước sâu Lạch Huyện đã phục hồi sau khi giải quyết xong vấn đề cạn luồng, điều này 
có thể làm gia tăng cạnh tranh cho các cảng sông trong năm 2022. Tuy nhiên, do HICT sắp đạt công suất tối đa 
và các bến tiếp theo tại Lạch Huyện (số 3 + 4 và số 5 + 6) khó có thể hoàn thành trước năm 2025, cảng Nam 
Đình Vũ và các cảng sông khác sẽ có cơ hội tốt hơn để gia tăng sản lượng với tốc độ tăng của cả khu vực là 500k 
TEU mỗi năm trong giai đoạn 2022 - 2024. Theo tính toán của chúng tôi, các bến cảng có công suất chưa sử 
dụng lớn nhất bao gồm Nam Đình Vũ (P2), VIMC Đình Vũ, Mipec và HICT. 

Công suất hoạt động tại các bến cảng Hải Phòng 

 

Nguồn: SSI Research 

Thoái vốn tại các dự án vườn cao su. GMD có 3 dự án vườn cao su tại Campuchia với tổng vốn đầu tư 1,8 nghìn 
tỷ đồng, trong đó công ty đã trích lập dự phòng 570 tỷ đồng. Với việc cây cao su phát triển tốt, cơ sở hạ tầng 
hoàn thiện và giá cao su đang phục hồi, GMD đang cố gắng thoái vốn tại mảng này trong thời gian tới. 

Cập nhật ước tính lợi nhuận 

Với KQKD tích cực trong Q4/2021 và Q1/2022, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính doanh thu và LNTT của GMD 
lên 3.742 tỷ đồng (+16,7%) và 1.215 tỷ đồng (+50,7%) trong năm 2022. Các giả định chính thay đổi như sau: 

• Sản lượng cảng: Gemalink dự kiến đạt 1,4 triệu TEU trong năm 2022. Tổng sản lượng dự kiến tăng 35,3% 
(hoặc 11,2% nếu không bao gồm Gemalink). 

• Công suất của Gemalink GĐ2 được nâng lên 1,5 triệu TEU, tuy nhiên thời gian hoạt động lùi lại sang năm 
2025. 

• SCSC: Chúng tôi kỳ vọng LNTT tăng 20% đạt 726 tỷ đồng trong năm 2022. 

Bảng ước tính lợi nhuận cho Gemalink 

Triệu đồng 2022 2023 2024 2025 2026 
Tổng công suất (TEU) 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 
% công suất 93% 107% 113% 71% 85% 
Sản lượng (TEU) 1.400.000 1.600.000 1.700.000 2.125.000 2.550.000 
Tổng doanh thu 2.002.140 2.288.160 2.431.170 3.038.963 3.646.755 
EBIT 562.627 708.497 781.432 819.007 1.128.981 
EBITDA 1.021.091 1.166.962 1.239.897 1.549.871 1.859.845 
LNTT 349.414 433.113 533.143 427.810 776.079 
LNST 349.414 433.113 533.143 427.810 698.471 
LN thuộc về công ty mẹ GMD 227.119 281.523 346.543 278.077 454.006 

Nguồn: SSI Research 
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2020 2021 2022F 2023F  Tỷ đồng 2020 2021 2022F 2023F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 428 637 1.476 1.547  Doanh thu thuần 2.606 3.206 3.742 4.149 
+ Đầu tư ngắn hạn 23 52 52 52  Giá vốn hàng bán -1.656 -2.064 -2.370 -2.591 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 748 842 1.030 1.142  Lợi nhuận gộp 950 1.142 1.372 1.557 
+ Hàng tồn kho 73 69 93 102  Doanh thu hoạt động tài chính 28 40 9 19 
+ Tài sản ngắn hạn khác 84 90 94 104  Chi phí tài chính -159 -108 -149 -163 
Tổng tài sản ngắn hạn 1.356 1.689 2.746 2.947  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 56 44 47 52  Chi phí bán hàng -137 -154 -180 -199 
+ GTCL Tài sản cố định 3.143 3.146 3.101 4.044  Chi phí quản lý doanh nghiệp -341 -295 -344 -381 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 496 861 1.269 1.487 
+ Tài sản dài hạn dở dang 1.757 1.747 1.747 1.747  Thu nhập khác 16 -55 -54 -60 
+ Đầu tư dài hạn 2.531 2.830 2.830 2.830  Lợi nhuận trước thuế 513 806 1.215 1.427 
+ Tài sản dài hạn khác 991 1.275 1.174 1.285  Lợi nhuận ròng 440 721 1.082 1.270 
Tổng tài sản dài hạn 8.478 9.042 8.898 9.958  Lợi nhuận chia cho cổ đông 371 612 919 1.067 
Tổng tài sản 9.835 10.731 11.644 12.905  Lợi ích của cổ đông thiểu số 70 108 162 203 
+ Nợ ngắn hạn 1.745 2.263 2.544 2.782           
Trong đó: vay ngắn hạn 763 860 1.003 1.096  EPS cơ bản (VND) 1.149 1.869 2.806 3.258 
+ Nợ dài hạn 1.494 1.424 1.348 1.489  Giá trị sổ sách (VND) 19.582 20.967 22.773 25.031 
Trong đó: vay dài hạn 1.138 1.061 961 1.061  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 1.000 1.200 1.000 1.000 
Tổng nợ phải trả 3.240 3.687 3.892 4.270  EBIT 659 925 1.353 1.579 
+ Vốn góp 3.014 3.014 3.014 3.014  EBITDA 1.067 1.305 1.798 2.135 
+ Thặng dư vốn cổ phần 1.942 1.942 1.942 1.942           
+ Lợi nhuận chưa phân phối 435 661 1.206 1.886  Tăng trưởng         
+ Quỹ khác 1.204 1.428 1.590 1.793  Doanh thu -1,4% 23,1% 16,7% 10,9% 
Vốn chủ sở hữu 6.595 7.045 7.751 8.635  EBITDA -12,3% 22,3% 37,8% 18,8% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 9.835 10.731 11.644 12.905  EBIT -22,5% 40,4% 46,2% 16,7% 
          Lợi nhuận ròng -28,2% 63,6% 50,1% 17,5% 
Lưu chuyển tiền tệ          Vốn chủ sở hữu 0,4% 6,8% 10,0% 11,4% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 655 965 1.498 1.679  Vốn điều lệ 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 73 -356 -400 -1.500  Tổng tài sản -2,8% 9,1% 8,5% 10,8% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -486 -398 -259 -108           
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 242 211 839 71  Định giá         
Tiền đầu kỳ 186 428 637 1.476  PE 41,2 24,2 19,8 17,1 
Tiền cuối kỳ 428 637 1.476 1.547  PB 2,4 2,2 2,4 2,2 
          Giá/Doanh thu 5,4 4,2 4,5 4 
Các hệ số khả năng thanh toán          Tỷ suất cổ tức 2,1% 2,7% 1,8% 1,8% 
Hệ số thanh toán hiện hành 0,78 0,75 1,08 1,06  EV/EBITDA 10,6 11,9 10 8,4 
Hệ số thanh toán nhanh 0,69 0,68 1,01 0,99  EV/Doanh thu 4,3 4,8 4,8 4,3 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,26 0,3 0,6 0,57           
Nợ ròng / EBITDA 1,58 1,06 0,49 0,26  Các hệ số khả năng sinh lời         
Khả năng thanh toán lãi vay 4,5 7,76 9,84 10,45  Tỷ suất lợi nhuận gộp 36,4% 35,6% 36,7% 37,5% 
Ngày phải thu 49,7 44,3 45,8 46,5  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 24,6% 30,4% 37,4% 39,1% 
Ngày phải trả 86 65,3 60,7 60,1  Tỷ suất lợi nhuận ròng 16,9% 22,5% 28,9% 30,6% 
Ngày tồn kho 16,7 12,5 12,5 13,8  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 5,3% 4,8% 4,8% 4,8% 
          Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 13,1% 9,2% 9,2% 9,2% 
Cơ cấu vốn          ROE 6,7% 10,6% 14,6% 15,5% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,67 0,66 0,67 0,67  ROA 4,4% 7,0% 9,7% 10,4% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,33 0,34 0,33 0,33  ROIC 6,6% 9,5% 12,9% 13,7% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,49 0,52 0,5 0,49       
Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,29 0,27 0,25 0,25       
Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,12 0,12 0,13 0,13       

Nguồn: GMD, SSI ước tính 
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 
Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân đối với 
chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến khuyến 
nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 
Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 
Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là đáng tin cậy, 
tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa công bố nào. Các ý kiến thể 
hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi được biết, và theo ý kiến cá nhân của 
chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. 
Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các công ty con và/ hoặc 
các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập 
trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 
thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, tuyên bố, dự báo, và dự 
đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 

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      
     
Vĩ mô  Phân tích cổ phiếu KHCN  Chiến lược thị trường 
Phạm Lưu Hưng  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Lý Thu Ngà 
Phó Giám đốc  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp 
hungpl@ssi.com.vn 

 thanhntk@ssi.com.vn  nganlt@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8711  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051 
     
Thái Thị Việt Trinh  Lê Huyền Trang  Nguyễn Trọng Đình Tâm 
Chuyên viên phân tích Vĩ mô  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp 
trinhttv@ssi.com.vn 

 tranglh@ssi.com.vn  tamntd@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8720  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717   SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713 
     
Phân tích kỹ thuật  Phân tích Ngành Cảng & logistics  Dữ liệu 
Lương Biện Nhân Quyền  Lê Huyền Trang  Nguyễn Thị Kim Tân 
Trưởng phòng Chiến lược Đầu tư  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
quyenlbn@ssi.com.vn 

 tranglh@ssi.com.vn  tanntk@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321   SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
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