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Chiến lược phát triển phù hợp – Tiềm năng tăng trưởng còn lớn
Khuyến nghị: TÍCH CỰC
Tổng quan công ty
CTCP Cảng Đồng Nai tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước, thành lập năm 1989. Hoạt động kinh doanh
chính của PDN là khai thác cảng, bao gồm hàng rời và container. Công ty hiện đang quản lý cảng Long
Bình Tân, Gò Dầu A và Gò Dầu B.
Cảng Long Bình Tân nằm trên sông Đồng Nai, thuộc phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Biên
Hòa. Vì có mớn nước nông, chỉ đón được tàu trọng tải 5.000 DWT nên cảng định vị làm cảng trung
chuyển container và cảng hàng rời của khu vực. Cảng Long Bình Tân có vị trí gần các khu công nghiệp
lớn được công ty mẹ (Sonadezi sở hữu 51,0%) góp vốn đầu tư phát triển như Biên Hòa 1 & 2, Amata,
Gò Dầu… Vì thế, cảng Long Bình Tân hiện tại là điểm kết nối chính trong việc vận chuyển hàng hóa
giữa những khu công nghiệp thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng với các cảng lớn ở khu
vực phía Nam như cụm cảng Cát Lái, các cảng ở khu vực Hiệp Phước và khu vực Cái Mép – Thị Vải.
Theo khảo sát của FPTS, hàng hóa được trung chuyển từ cảng Long Bình Tân qua cụm cảng Cái Mép
– Thị Vải để xuất khẩu (và ngược lại với chiều nhập khẩu) từ các KCN Đồng Nai, Bình Dương tiết kiệm
khoảng 1,2-1,4 triệu đồng/container 20 feet thay vì vận chuyển bằng đường bộ. Vì thế, các doanh
nghiệp sản xuất tại các KCN này vẫn ưu tiên lựa chọn cảng Đồng Nai cho quá trình trung chuyển nguyên
vật liệu và thành phẩm (bằng sà lan) thay vì vận chuyển bằng đường bộ (xe tải).
Sử dụng cảng container trung chuyển giúp tiết kiệm chi phí đáng kể
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Cảng Long Bình Tân có vị trí gần các khu công nghiệp của công ty mẹ Sonadezi

Nguồn: Google Maps, FPTS Research

Khu bến cảng Gò Dầu (gồm Gò Dầu A và Gò Dầu B) hiện là một trong 3 cảng hàng rời lớn nhất nhóm
cảng Đông Nam Bộ. Cảng Gò Dầu A (tiếp nhận tàu có trọng tải tối đa 10.000 DWT) và cảng Gò Dầu B
(tiếp nhận tàu có trọng tải từ 15.000 DWT đến 30.000 DWT) nằm trên sông Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu. Hai cảng này chuyên tiếp nhận tàu chở hàng tổng hợp, có diện tích bãi khai thác là 42 ha.
Khu cảng Gò Dầu nằm gần các KCN thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguồn: Google Maps, FPTS Research
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Ngoài ra, các cảng của PDN đều nằm gần các khu công nghiệp lớn được công ty mẹ Sonadezi góp vốn
đầu tư phát triển bao gồm Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata và Gò Dầu. Với số lượng gần 300 doanh
nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp này, đầy là nguồn khách hàng tiềm năng cho các dịch
vụ khai thác cảng và logistics cho PDN.

Cơ cấu cổ đông của PDN

Cổ đông nội bộ và
có liên quan, 1.8%

Khác, 22.0%

CTCP Cảng Long
Thành, 1.43%

Sonadezi, 51.0%

Quỹ Đầu tư phát triển
Đồng Nai, 3.75%

SSI + quỹ SSI,
20.0%

Nguồn: FPTS Research

Bên cạnh hoạt động bốc xếp hàng hóa hàng hóa tại cảng, PDN cũng đã bắt đầu tham gia cung cấp các
dịch vụ logistics (kho CFS, khai thác đội xe, kê khai hải quan,….) cho khách hàng từ năm 2014. Tuy
chưa đóng góp nhiều vào doanh thu (khoảng 5% doanh thu 2016) nhưng bước đi này sẽ giúp PDN: (1)
tận dụng kinh nghiệm tại địa phương để cung cấp các dịch vụ logistics trọn gói có giá trị gia tăng cao
và dư địa tăng trưởng lớn và (2) xây dựng thương hiệu và gia tăng nguồn hàng qua các cảng của công
ty.
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính 9 tháng 2017
Tỷ VND
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
Chi phí bán hàng

Q3.2016
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%YoY

Nguồn: PDN, FPTS Research
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CP bán hàng/Doanh thu
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Tỷ suất lợi nhuận từ HĐKD

22,3%

23,8%

21,9%

22,3%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế

18,9%

20,8%

17,4%

18,5%

% hoàn thành
kế hoạch
85,1%

105,7%

Trong 9 tháng 2017, doanh thu của PDN đạt 374,5 tỷ đồng, tăng mạnh 26,6% so với cùng kỳ nhờ lượng
hàng qua cảng tiếp tục tăng trưởng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ còn 31,7% từ mức 33,2% của cùng
kỳ năm trước. Theo FPTS, nguyên nhân của biên lợi nhuận gộp suy giảm là do PDN tăng tỷ trọng khai
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thác hàng container, đồng thời giảm tỷ trọng khai thác hàng rời so với cùng kỳ. Lưu ý rằng, hàng
container mà PDN đang khai thác chủ yếu là container nội địa (do các cảng PDN có vị trí nằm sâu trong
sông) nên biên lợi nhuận sẽ thấp hơn nhiều so với các mặt hàng container xuất nhập khẩu.
Tỷ lệ Chi phí BH&QLDN/Doanh thu giảm còn 9,4% từ mức 11,3% của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân
là do trong 9 tháng 2017, PDN đã bắt đầu áp dụng phần mềm ERP giúp quản lý hàng hóa ra vào cảng
hiệu quả hơn, từ đó tiết giảm chi phí nhân công cho công ty (giảm 12,5% so với cùng kỳ).
Nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh và quản lý chi phí hiệu quả, lợi nhuận sau thuế của PDN trong 9
tháng 2017 tăng mạnh 34,7% so với cùng kỳ, đạt 69,3 tỷ đồng. Với kết quả này, PDN đã hoàn thành
lần lượt 85% kế hoạch doanh thu và vượt 6% kế hoạch lợi nhuận của công ty.
Tổng tài sản của PDN tại ngày 30/9/2017 đã tăng mạnh 22,1% so với cùng kỳ (30/9/2016), chủ yếu vì
giá trị tài sản cố định tăng do PDN đã đưa thêm ICD Long Bình Tân đi vào hoạt động. Tổng nợ phải trả
tại thời điểm 30/9/2017 cũng tăng mạnh lên mức 441 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Do công ty
chủ yếu sử dụng nợ vay để chi trả cho phần lớn các dự án đầu tư trong năm nên giá trị nợ vay của
PDN đã tăng 32,0% lên mức 321 tỷ đồng, từ mức 244 tỷ đồng của cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu tăng với
tốc độ thấp hơn 12,4%, đạt 408,2 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu (D/E) của PDN ở mức
78,8% tại ngày 30/9/2017.
Các dự án mở rộng của PDN
Trong năm 2017, PDN đã mở rộng xây dựng thêm 4ha bãi khu vực Gò Dầu và 1 ha bãi khu vực Long
Bình Tân. Bên cạnh đó công ty cũng tiếp tục mở rộng đầu tư và nâng cấp bến bãi 2 khu vực Long Bình
Tân và Gò Dầu để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. PDN hiện đang tập trung cải thiện, tối ưu hóa
hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất bằng việc cải thiện thời gian lưu container, rút ngắn thời
gian giao nhận container tại các cảng, cải thiện quy trình bằng cách khai thác tối đa hệ thống ERP.
Ước tính KQKD 2017: Cho cả năm 2017, chúng tôi ước tính Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế của
PDN lần lượt đạt 529,6 tỷ đồng và 87,2 tỷ đồng, tăng 25,5% và 32,1% so với năm 2016. EPS năm 2017
đạt 7.100 đồng/cổ phiếu, tương đương với PE năm 2017 là 14,1 lần.

Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế của PDN
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Nguồn: PDN, FPTS ước tính năm 2017
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Triển vọng và khuyến nghị
Tại thị trường PDN đang khai thác, tỉnh Đồng Nai có khoảng 32 khu công nghiệp với tổng diện tích gần
10.000 ha và thu hút dòng vốn FDI hơn 1,9 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn FDI vào Việt Nam tính đến
cuối năm 2016. – theo số liệu từ Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. Với điều kiện địa lý thuận lợi
cùng nhiều chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, chúng tôi tin rằng tỉnh Đồng Nai sẽ duy trì tốc độ tăng
trưởng dòng vốn FDI đầu tư vào các KCN vào địa bàn trong các năm tới tương đương với các năm
trước, tăng bình quân khoảng 20%/năm suốt giai đoạn 2011-2016. Đây sẽ là động lực tăng trưởng bền
vững về nguồn hàng cho các doanh nghiệp logistics nói chung và PDN nói riêng trong trung hạn.

Vốn FDI (đăng ký mới và tăng thêm) vào tỉnh Đồng Nai
3.00 Tỷ USD
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Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
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Về dài hạn, nền kinh tế Việt Nam hiện đang tăng trưởng tốt cùng với sự hỗ trợ của các hiệp định thương
mại tự do FTA được ký kết, chúng tôi tin rằng nhu cầu đối với ngành cảng biển sẽ còn tăng trưởng
trong tương lai. Cả ba cảng của PDN đều ở những vị trí thuận lợi nên sẽ được hưởng lợi đáng kể từ
sự tăng trưởng của ngành. Cảng Long Bình Tân hiện đang hỗ trợ cho hoạt động của các cảng lớn khác
ở khu vực phía Nam nên không cạnh tranh trực tiếp với các cảng này. Hai cảng ở Gò Dầu đều nằm
sâu bên trong các khu công nghiệp do đó scó nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so với các cảng hàng tổng
hợp khác ở khu vực cửa sông Cái Mép – Thị Vải. PDN hiện đang đầu tư để mở rộng diện tích khai thác
tại cảng Đồng Nai và các cảng thuộc khu vực Gò Dầu; chúng tôi cho rằng đây là chiến lược khá đúng
đắn đối với sự phát triển trong dài hạn của công ty.
Bên cạnh đó, chính sách di dời cảng Nhà Rồng Khánh Hội – Cảng Sài Gòn (khai thác hàng rời) sẽ có
thể giúp cảng Đồng Nai giành thị phần khai thác lớn hơn. Theo quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ,
các cảng tại khu vực Sông Sài Gòn sẽ phải di dời hoặc không được mở rộng. Năm 2020, dự kiến cảng
Nhà Rồng Khánh Hội thuộc cảng Sài Gòn sẽ phải di dời về khu cảng Hiệp Phước tại hạ lưu sông Hiệp
Phước, cách xa trung tâm HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Việc di dời này sẽ giúp các cảng
hàng rời như các cảng của PDN có thể lấy thêm thị phần từ cảng Nhà Rồng Khánh Hội. Sản lượng
hàng bốc xếp trung bình cảng Nhà Rồng Khánh Hội khoảng 2 triệu tấn/năm.
Với những lợi thế cạnh tranh sẵn có về vị trí địa lý, lợi thế về quỹ đất và kinh nghiệm phát triển tại địa
phương lâu năm, cùng với bối cảnh triển vọng khả quan được phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị
TÍCH CỰC đối với cổ phiếu PDN. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý về thanh khoản của PDN. Các cổ
đông lớn, cổ đông nội bộ và cán bộ nhân viên nắm giữ một lượng cổ phần khá lớn của công ty. Chúng
tôi ước tính cổ phần có thể giao dịch tự do của PDN chỉ khoảng 10% nên PDN có thể gặp rủi ro về tính
thanh khoản.
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Tuyên bố miễn trách nhiệm
Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà
FPTS coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác
hay đầy đủ của các thông tin này.
Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan
của chuyên viên phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của
mình.
FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của
mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.
Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, FPTS nắm giữ 50 cổ phiếu GMD và 20 cổ phiếu PDN và chuyên
viên phân tích không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của doanh nghiệp này.

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cố phiếu
này có thể được xem tại https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính
thức
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