Công ty Cổ phần Gemadept
Giá trị đánh giá lại tài sản của GMD vào khoảng
43.857 đồng/cổ phiếu

27 tháng 8, 2018

Trong báo cáo cập nhật cổ phiếu GMD ngày 15/8/2018, chúng tôi có đánh giá
về triển vọng kinh doanh của Gemadept cũng như đưa ra kết quả định giá theo
phương pháp so sánh P/E và P/B. Trong báo cáo này, chúng tôi đưa ra góc
nhìn khác về giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phần Gemadept, đó là góc nhìn về
NAV của doanh nghiệp. Sau khi chuyển nhượng phần vốn tại Gemadept
Shipping và Gemadept Logistics, chúng tôi có đủ thông tin hơn để đánh giá về
giá trị hợp lý các mảng hoạt động cũng như các khối tài sản của Gemadept.
Phương pháp tiếp cận đánh giá NAV của GMD. Công ty cổ phần Gemadept
(GMD) hoạt động theo mô hình holding với cơ cấu sở hữu nhiều công ty con,
công ty liên kết trong ngành cảng biển & logistics. Công ty sở hữu hệ thống
cảng và hạ tầng logistics trải dài từ Bắc vào Nam,.. Ngoài ra GMD cũng sở hữu
các công ty hoạt động trong ngành cao su và một số bất động sản. Với đặc
điểm hoạt động theo mô hình holding, công ty mẹ chỉ sở hữu phần vốn góp tại
các công ty con và không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, chúng
tôi thực hiện đánh giá lại phần giá trị vốn góp của GMD vào các công ty con/liên
doanh, liên kết này để xác định giá trị NAV hợp lý của cổ phiếu GMD.
Giá trị đánh giá lại tài sản của GMD vào khoảng 43.857 đồng/cổ phiếu. Để
xác định giá trị NAV của cổ phiếu GMD, chúng tôi thực hiện đánh giá lại phần
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vốn góp của GMD vào các công ty con và công ty liên doanh/liên kết, sau đó
tổng hợp lại và bằng phương pháp NAV, chúng tôi xác định giá trị mỗi cổ phần
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vào khoảng 43.857 đồng/cổ phiếu. Phần vốn góp của GMD vào các công ty
cao su chúng tôi chưa thu thập đủ thông tin nên chưa thực hiện đánh giá lại và

nguyentiendungbvsc@baoviet.com.vn

giữ nguyên theo giá trị sổ sách.
Lưu ý việc đánh giá lại giá trị NAV hợp lý của Gemadept được chúng tôi thực
hiện trên BCTC công ty mẹ tại thời điểm 30/6/2018 mà chúng tôi chưa thực
hiện trên BCTC hợp nhất. Sẽ có sự chênh lệch về tài sản giữa BCTC công ty
mẹ và BCTC hợp nhất, tuy nhiên chúng tôi chưa thực hiện việc điều chỉnh này.
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Phương pháp tiếp cận xác định NAV của GMD
Công ty cổ phần Gemadept (GMD) hoạt động theo mô hình holding với cơ cấu sở
hữu nhiều công ty con, công ty liên kết trong ngành cảng biển & logistics. 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, Hongkong, Trung Quốc… Ngoài ra GMD
cũng sở hữu các công ty hoạt động trong ngành cao su và một số bất động sản.
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Với đặc điểm hoạt động theo mô hình holding, công ty mẹ chỉ sở hữu phần vốn
góp tại các công ty con và không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh,
chúng tôi thực hiện đánh giá lại phần giá trị vốn góp của GMD vào các công ty
con/liên doanh, liên kết này để xác định giá trị NAV hợp lý của cổ phiếu GMD.

Giá trị đánh giá lại tài sản của GMD vào khoảng 43.857
đồng/cổ phiếu
Để xác định giá trị NAV của cổ phiếu GMD, chúng tôi thực hiện đánh giá lại phần
vốn góp của GMD vào các công ty con và công ty liên doanh/liên kết, sau đó tổng
hợp lại và bằng phương pháp NAV, chúng tôi xác định giá trị mỗi cổ phần vào
khoảng 43.857 đồng/cổ phiếu. Phần vốn góp của GMD vào các công ty cao su
chúng tôi chưa thu thập đủ thông tin nên chưa thực hiện đánh giá lại.
Giá trị GMD đánh giá lại theo phương pháp NAV (đồng)
Khoản mục

Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2018

Giá trị đánh giá lại

733.876.529.912

733.876.529.912

- Tiền và các khoản tương đương tiền

48.647.228.793

48.647.228.793

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

70.817.691.528

70.817.691.528

563.925.585.433

563.925.585.433

5.071.759.204

5.071.759.204

45.414.264.954

45.414.264.954

5.520.525.925.776

12.935.197.613.918

68.005.000.000

68.005.000.000

559.019.943.385

559.019.943.385

0

0

- Tài sản dở dang dài hạn

18.563.838.242

18.563.838.242

- Đầu tư tài chính dài hạn

4.845.434.003.182

12.260.105.691.324

3.440.726.666.683

7.625.498.114.013

- CTCP cảng quốc tế Gemadept Dung Quất

41.730.000.000

41.730.000.000

- Công ty TNHH dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M

35.000.000.000

35.000.000.000

2.343.651.753

2.343.651.753

200.000.000.000

1.322.314.060.452

1.637.304.000

1.637.304.000

- CTCP Gemadept Vũng Tàu

67.200.000.000

67.200.000.000

- CTCP đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Gemadept

60.000.000.000

60.000.000.000

- CTCP dịch vụ vận tải Trường Thọ

27.600.000.000

27.600.000.000

424.383.000.000

599.491.774.301

- Công ty TNHH MTV vận tải hàng hải Thái Bình Dương

3.500.000.000

3.500.000.000

- Công ty TNHH dịch vụ tin học Vĩ Tín

1.000.000.000

1.000.000.000

83.900.000.000

83.900.000.000

- CTCP hòn ngọc Thái Bình Dương

586.721.892.380

586.721.892.380

- CTCP hoa sen Thái Bình Dương

801.823.100.000

801.823.100.000

TÀI SẢN NGẮN HẠN

- Các khoản phải thu ngắn hạn
- Hàng tồn kho
- Tài sản ngắn hạn khác
TÀI SẢN DÀI HẠN
- Các khoản phải thu dài hạn
- Tài sản cố định
- Bất động sản đầu tư

- Đầu tư vào công ty con

- CTCP Cảng quốc tế Gemadept Nhơn Hội
- Công ty TNHH cảng Phước Long
- Công ty TNHH ISS Gemadept

- CTCP cảng Nam Hải

- Công ty TNHH MTV công nghiệp cao su Thái Bình Dương
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- CTCP Niềm kiêu hãnh Thái Bình Dương

221.642.245.550

221.642.245.550

- CTCP cảng Nam Hải Đình Vũ

338.625.450.000

1.354.983.300.000

1.000.000.000

1.000.000.000

78.000.000.000

241.247.351.637

- CTCP cảng Nam Đình Vũ

360.000.000.000

1.381.079.040.000

- Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holding

104.620.023.000

791.284.393.941

1.697.596.171.581

4.927.496.412.393

62.538.064.097

148.692.235.277

9.642.000.000

9.642.000.000

18.754.608.143

18.754.608.143

393.773.440.000

2.711.205.900.000

49.825.280.000

49.825.280.000

834.150.000.000

834.150.000.000

89.355.403.136

89.355.403.136

- Công ty TNHH tiếp vận K'Line - Gemadept

108.001.500.000

108.001.500.000

- Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holding

131.555.876.205

957.869.485.837

186.457.032.000

186.457.032.000

- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

-479.345.867.082

-479.345.867.082

- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

0

0

29.503.140.967

29.503.140.967

TỔNG TÀI SẢN

6.254.402.455.688

13.669.074.143.830

NỢ PHẢI TRẢ

1.026.235.053.915

1.026.235.053.915

VỐN CHỦ SỞ HỮU

5.228.167.401.773

12.642.839.089.915

- Vốn điều lệ

2.882.769.570.000

2.882.769.570.000

288.276.957

288.276.957

18.136

43.857

- Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương
- CTCP ICD Nam Hải

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
- Công ty TNHH thương mại Quả Cầu Vàng
- CTCP thương cảng Vũng Tàu
- CTCP du lịch Minh Đạm
- CTCP dịch vụ hàng hóa Sài Gòn
- CTCP liên hợp thực phẩm
- CTCP cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link
- Công ty TNHH Golden Glove

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- Tài sản dài hạn khác

- Số lượng cổ phần
Giá cổ phần (đồng/cổ phần)

Đánh giá lại mảng khai thác cảng của GMD
1. Cảng Nam Hải
Tỷ lệ SH
99,98%

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận
CTCP Cảng Nam
Hải

424.383.000.000

Giá trị đánh giá lại
599.491.774.301

Cảng Nam Hải là cảng container thuộc khu vực thượng lưu sông Cấm, Hải Phòng,
khu vực đang phải chịu nhiều biến động từ xu thế dịch chuyển tàu xuống khu vực
hạ lưu sông Cấm và sự cạnh tranh gay gắt giữa các cảng trong khu vực. Để định
giá cảng Nam Hải, chúng tôi so sánh với cảng Green Port có vị trí nằm ngay bên
cạnh cảng Nam Hải và có các thông số về cảng khá tương đồng với nhau.
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Thông tin tài sản so sánh
STT Yếu tố so sánh
1

Vị trí

2

Công suất thiết kế (TEU)

3

Chiều dài cầu cảng (m)

4

Số lượng cẩu (chiếc)

5

Diện tích bãi (m2)

6

Công suất bãi tối đa (TEU)

3

Sản lượng 2017 (TEU)

4

Hiệu suất hoạt động (%)

5

Vốn hóa thị trường (VND)

Nam Hai Port

Green Port

Thượng nguồn sông Cấm, trước cầu Thượng nguồn sông Cấm, trước
Bạch Đằng
cầu Bạch Đằng
150.000

350.000

600

480

7

5

100.000

90.000

15.000

6.372

167.896

285.000

111,93%

81,43%
749.514.620.800

Giá trị vốn hóa cảng Green Port chúng tôi xác định bằng cách lấy giá trị vốn hóa
của VSC trừ đi giá trị vốn hóa của cảng Vip Green Port do giá trị của VSC là giá
trị tổng hợp của 2 cảng Green Port và Vip Green Port.
Công ty

Giá trị

Vốn hóa của VSC (VND)

2.014.514.620.800

Vốn hóa của VGR (VND)

1.265.000.000.000

Vốn hóa cảng Green Port (VND)

749.514.620.800

Công suất thiết kế của cảng Nam Hải thấp hơn cảng Green Port, tuy nhiên trang
thiết bị của cảng Nam Hải lại nhiều hơn, công suất bãi cao hơn và hiệu suất hoạt
động cao hơn so với Green Port. Tổng hợp các yếu tố so sánh, chúng tôi áp mức
chiết khấu 20% trên giá trị cảng Green Port để ước tính giá trị của cảng Nam Hải,
tương đương với giá trị 599 tỷ đồng.
2. Cảng Nam Hải Đình Vũ
Tỷ lệ SH
84,66%

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận
CTCP Cảng Nam
Hải Đình Vũ

338.625.450.000

Giá trị đánh giá lại
1.354.983.300.000

Cảng Nam Hải Đình Vũ là cảng container thuộc khu vực hạ lưu sông Cấm, Hải
Phòng, thuộc nhóm cảng được hưởng lợi sau khi cầu Bạch Đằng bắt đầu được
xây dựng. Để định giá cảng Nam Hải Đình Vũ, chúng tôi đã thu thập một số thông
tin về các tài sản so sánh là các cảng có cùng vị trí nằm ở hạ nguồn sông Cấm và
đang được niêm yết trên thị trường, cụ thể như sau:
Thông tin tài sản so sánh
STT Yếu tố so sánh
1

Vị trí

2

Công suất thiết kế (TEU)

Nam Hai Dinh Vu Port

DVP

Hạ nguồn sông Cấm, sau Hạ nguồn sông Cấm,
cầu Bạch Đằng
sau cầu Bạch Đằng
500.000

450.000

VGR
Hạ nguồn sông Cấm,
sau cầu Bạch Đằng
500.000
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3

Sản lượng 2017 (TEU)

4

Hiệu suất hoạt động (%)

5

Vốn hóa thị trường (VND)

654.474

661.372

509.551

130,89%

146,97%

101,91%

1.936.000.000.000

1.265.000.000.000

Cảng Nam Hải Đình Vũ có các yếu tố so sánh như công suất, sản lượng gần như
tương đương với 2 cảng DVP và VGR. Hiệu suất hoạt động của cảng Nam Hải
Đình Vũ thấp hơn DVP và cao hơn VGR, do đó chúng tôi sử dụng mức vốn hóa
bình quân của 2 cảng DVP và VGR để ước tính giá trị vốn hóa hợp lý cảng Nam
Hải Đình Vũ. Cùng với tỷ lệ sở hữu của GMD tại cảng là 84,66%, giá trị phần vốn
góp của GMD vào cảng Nam Hải Đình Vũ chúng tôi ước tính vào khoảng 1.354 tỷ
đồng.
3. Cảng Nam Đình Vũ
Tỷ lệ SH
60%

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận
CTCP Cảng Nam
Đình Vũ

360.000.000.000

Giá trị đánh giá lại
1.381.079.040.000

Cảng Nam Đình Vũ đã bắt đầu đi vào hoạt động từ Quý 2/2018 với công suất thiết
kế giai đoạn 1 là 500.000 TEU/năm trên tổng công suất thiết kế là 2.000.000
TEU/năm. Cảng Nam Đình Vũ có lợi thế về vị trí chiến lược là cảng đầu tiên tính
từ biển vào, vị trí thuận lợi cho tàu ra vào hoặc quay trở lại. Cảng cũng thuộc khu
công nghiệp Nam Đình Vũ nên được đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tốt, ngoài
ra cảng cũng được đầu tư về phương tiện, thiết bị, phần mềm hiện đại tương
đương với các cảng lớn trên thế giới. Cảng Nam Đình Vũ cũng nằm trong khu vực
được hưởng lợi khi cầu Bạch Đằng được xây dựng, do đó chúng tôi so sánh với
cảng Tân Vũ là cảng trong cùng khu vực và có công suất thiết kế tương đương
với cảng Nam Đình Vũ:
Thông tin tài sản so sánh
STT Yếu tố so sánh
1

Vị trí

2

Công suất thiết kế (TEU)

3

Chiều dài cầu cảng (m)

4

Diện tích bãi (m2)

5

Sản lượng 2017 (TEU)

6

Hiệu suất hoạt động (%)

7

Vốn hóa thị trường (VND)

Nam Dinh Vu Port

Tan Vu Port

Hạ nguồn sông Cấm, sau cầu Bạch Hạ nguồn sông Cấm, sau cầu Bạch
Đằng
Đằng
2.000.000

1.000.000

1.500

980

650.000

350.000
920.000
92%
2.301.798.400.000

Giá trị vốn hóa cảng Tân Vũ chúng tôi xác định bằng cách lấy tỷ lệ đóng góp về
sản lượng của cảng Tân Vũ trên tổng sản lượng của cảng Hải Phòng (PHP), sau
đó nhân với giá trị vốn hóa hiện tại của cảng Hải Phòng. Tổng công suất thiết kế
của cảng Nam Đình Vũ gấp đôi cảng Tân Vũ, tuy nhiên hiện tại mới chỉ triển khai
và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 với công suất 500.000 TEUs/năm, vị trí của cảng
Nam Đình Vũ cũng thuận lợi hơn cảng Tân Vũ. Tổng hợp lại, chúng tôi cho rằng
6
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cảng Nam Đình Vũ ít nhất có giá trị bằng cảng Tân Vũ hiện tại, cùng với tỷ lệ sở
hữu của GMD tại cảng là 60%, giá trị phần vốn góp của GMD vào cảng Nam Đình
Vũ chúng tôi ước tính vào khoảng 1.381 tỷ đồng.
4. Nam Hải ICD
Tỷ lệ SH
65%

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận
CTCP ICD Nam Hải

78.000.000.000

Giá trị đánh giá lại
241.247.351.637

Đây là dự án phức hợp với hai chức năng ICD và logistics nhằm giảm tải cho cảng
Nam Hải Đình Vũ của GMD đang hoạt động hết công suất. Dự án mới bắt đầu đi
vào hoạt động từ tháng 5/2017 và đã đạt trên 50% công suất thiết kế. Chúng tôi
đã thu thập một số thông tin về các tài sản so sánh là cảng ICD trong nước và
được niêm yết trên thị trường để đánh giá giá trị của Nam Hải ICD, cụ thể như
sau:
Thông tin tài sản so sánh
STT Yếu tố so sánh
1

Vị trí

2

Công suất thiết kế (TEU)

3

Sản lượng 2017 (TEU)

4

Hiệu suất hoạt động (%)

5

Vốn hóa thị trường (VND)

Nam Hai ICD

IST (ICD Tân cảng Sóng thần)

Khu vực cảng Hải Phòng

Khu vực cảng Sài Gòn

200.000

100.000

200.000 (2018)

89.526

100,00% (2018)

89,53%
186.134.416.000

Chúng tôi giả định Nam Hải ICD sẽ hoạt động 100% công suất trong năm 2018.
Cơ sở cho giả định này là việc cảng Nam Hải Đình Vũ đang quá tải và một phần
việc có thể được chuyển sang cho Nam Hải ICD. Sản lượng 2018 của Nam Hải
ICD có thể sẽ đạt mức 200.000 TEU, gấp 2,2 lần sản lượng của IST, cùng mức
chiết khấu 12% về độ trễ thời gian chúng tôi áp cho cảng Nam Hải ICD, giá trị
phần sở hữu của GMD tại cảng Nam Hải ICD chúng tôi xác định vào khoảng 241
tỷ.
5. Cảng Gemadept Dung Quất
Tỷ lệ SH
80,4%

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận
CTCP Cảng Quốc tế
Gemadept Dung
Quất

41.730.000.000

Giá trị đánh giá lại
41.730.000.000

Cảng Gemadept Dung Quất nằm trọng vịnh Dung Quất, là một cửa ngõ cho khu
kinh tế Dung Quất và các tỉnh miền Trung. Gemadept Dung Quất là cảng hàng rời,
đến 2017 cảng đã được nâng cấp để có thể tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến
70.000 DWT.
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Năng suất xếp dỡ hàng hóa của cảng Gemadept Dung Quất
Nội dung

Chi tiết

Kích thước tàu tối đa

70.000 DWT đối với tàu dăm gỗ, 50.000 DWT đối với tàu tổng hợp

Loại và số lượng phương tiện xếp dỡ

Cầu tàu, 2 cầu bờ, 3 băng tải

Công suất xếp dỡ cát Silic dioxyt

6.000 MT/24 giờ/2 máng

Công suất xếp dỡ dăm gỗ

8.000 MTs/24 giờ/1 băng tải

Giờ làm việc

Liên tục 24h, cả Chủ Nhật và ngày lễ

Phương thức xếp dỡ đối với Silic dioxyt hàng rời

Gầu ngoạm của cảng và cẩu bờ

Phương thức xếp dỡ đối với hàng Soda

Gầu ngoạm của cảng, cẩu bờ và Hopper 3.500 – 4.000 mts/ngày

Sản lượng

2017: 1,81 triệu tấn, tăng 7% yoy
Hoạt động hiện tại của cảng Gemadept Dung Quất không lỗ, do đó chúng tôi cho
rằng cảng Gemadept Dung Quất có giá trị ít nhất bằng giá trị sổ sách.
6. Cảng Phước Long
Tỷ lệ SH
100%

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận
Công ty TNHH Cảng
Phước Long

200.000.000.000

Giá trị đánh giá lại
1.322.314.060.452

Cụm cảng Phước Long gồm Phước Long ICD và cảng Bình Dương, có tổng công
suất thiết kế 650.000 TEU/năm. Chúng tôi đã thu thập một số thông tin về các tài
sản so sánh là cảng ICD trong nước và được niêm yết trên thị trường để đánh giá
giá trị của cảng Phước Long, cụ thể như sau:
Thông tin tài sản so sánh
Cảng Phước Long

IST (ICD Tân cảng Sóng thần)

Khu vực cảng Bình Dương

Khu vực cảng Sài Gòn

STT Yếu tố so sánh
1

Vị trí

2

Công suất thiết kế (TEU)

650.000

100.000

3

Sản lượng 2017 (TEU)

636.000

89.526

4

Hiệu suất hoạt động (%)

97,85%

89,53%

5

Vốn hóa thị trường (VND)

186.134.416.000
Dựa trên giá trị của IST và so sánh tương đương với cảng Phước Long, chúng tôi
xác định giá trị của cảng Phước Long vào khoảng 1.322 tỷ đồng. Giá trị này chưa
tính đến premium khi cảng Phước Long có quy mô về công suất thiết kế cũng như
sản lượng 2017 cao hơn IST 6-7 lần.
7. Cảng Gemalink
Tỷ lệ SH

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận

41,67%

CTCP Cảng Cái
Mép GemadeptTerminal Link

834.150.000.000

Giá trị đánh giá lại
834.150.000.000

8

27/08/2018
Góc nhìn về NAV của GMD

Dự án đã được tái khởi động từ đầu 2018 để đưa giai đoạn 1 của dự án vận hành
vào cuối 2019. Giai đoạn 1 của dự án có công suất thiết kế 1,5 triệu TEU/năm,
ngoài ra cảng Gemalink còn có những lợi thế cạnh tranh so với các cảng trong
khu vực như: vị trí đắc địa – nằm ngay cửa sông với mớn nước sâu nhất, thuận
tiện cho việc quay trở tàu, trang thiết bị hiện đại – được thiết kế để tiếp nhận tàu
có tải trọng lên đến 200.000 DWT. Dự án có tiềm năng lớn trong tương lai tuy
nhiên mới đang ở giai đoạn triển khai nên chúng tôi lấy theo giá trị sổ sách.

Đánh giá lại mảng logistics của GMD
1. Cảng hàng hóa hàng không SCSC
Tỷ lệ SH
32,25%

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận
CTCP Dịch vụ Hàng
Hóa Sài Gòn

393.773.440.000

Giá trị đánh giá lại
2.711.205.900.000

Hoạt động từ tháng 10/2010, sau hơn 7 năm hoạt động, SCSC đã có được 29
hàng hàng không trên tổng số 50 hãng hàng không có mặt tại cảng hàng không
Tân Sơn Nhất. Tổng sản lượng hàng hóa SCSC thực hiện năm 2017 là 196.140
tấn trên công suất thiết kế 200.000 tấn/năm, tăng 15,5% so với năm 2016, doanh
thu và lợi nhuận lần lượt đạt 588 tỷ và 344 tỷ, tăng lần lượt 18% và 40% yoy.
SCSC hiện đang giao dịch trên HSX với mức vốn hóa đạt 8.332 tỷ và giá trị phần
vốn góp của GMD vào khoảng 2.711 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng giá trị đánh giá
lại của SCSC dựa trên mức vốn hóa trên HSX là hợp lý.
2. K’Line Gemadept Logistics
Tỷ lệ SH
50%

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận
Công ty TNHH tiếp
vận K’Line
Gemadept

108.001.500.000

Giá trị đánh giá lại
108.001.500.000

K’Line Gemadept Logistics (KGL) là liên doanh được hình thành giữa K’Line Nhật
Bản và Gemadept. Hiện nay KGL đang tập trung vào các loại hình dịch vụ tiếp vận
đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc. Công ty đang sở hữu trung tâm
tiếp vận dịch vụ xe ô tô K’Line Gemadept rộng 55.000 m2 tại KCN Long Hậu, Long
An, nằm kề cận khu vực cảng, rất thuận tiện cho việc xuất nhập hàng. Với tình
hình hoạt động khả quan, chúng tôi cho rằng giá trị đánh giá lại của K’Line
Gemadept Logistics ít nhất phải bằng giá trị vốn góp, tương đương 108 tỷ đồng.
3. CJ Gemadept Logistics Holding
Tỷ lệ SH
49,1%

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận
Công ty TNHH CJ
Gemadept Logistics
Holding

131.555.876.205

Giá trị đánh giá lại
957.869.485.837

Trong Quý 1/2018, GMD đã chuyển nhượng thành công 50,9% vốn điều lệ tại
Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holding với giá trị chuyển nhượng là 992
tỷ. Như vậy CJ Gemadept Logistics Holding được định giá vào khoảng 1.950 tỷ và
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giá trị 49,1% phần sở hữu còn lại của GMD tương đương 957 tỷ cũng là giá trị
đánh giá lại của chúng tôi cho khoản đầu tư này của GMD.
4. CJ Gemadept Shipping Holding
Tỷ lệ SH
51%

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận
Công ty TNHH CJ
Gemadept Shipping
Holding

104.620.023.000

Giá trị đánh giá lại
791.284.393.941

Trong Quý 1/2018, GMD đã chuyển nhượng thành công 49% vốn điều lệ tại Công
ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holding với giá trị chuyển nhượng là 760 tỷ. Như
vậy CJ Gemadept Shipping Holding được định giá vào khoảng 1.551 tỷ và giá trị
phần sở hữu còn lại của GMD tương đương 791 tỷ cũng là giá trị đánh giá lại của
chúng tôi cho khoản đầu tư này của GMD.

Đánh giá lại mảng bất động sản của GMD
Dự án Saigon Gem
Tỷ lệ SH

Công ty sở hữu Giá trị đang ghi nhận

45%

Công ty TNHH
thương mại Quả
Cầu Vàng

62.538.064.097

Giá trị đánh giá lại
148.692.235.277

Dự án khu phức hợp Saigon Gem với quy mô 49 tầng, tiếp giáp đại lộ Lê Lợi và
đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Tp. Hồ Chí Minh, bao gồm trung tâm thương mại tại
khối đế, khách sạn 5 sao và văn phòng cao cấp tại khối tháp. Dự án được xây
dựng trên khu đất có diện tích 5.600 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 84.000 m2.
GMD đang sở hữu 45% dự án này thông qua Công ty TNHH thương mại Quả Cầu
Vàng. Hiện dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Qua khảo sát thực tế thị trường, chúng tôi đã thu thập một số thông tin về tài sản
so sánh (TSSS) là giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của một số bất
động sản là các khu đất có vị trí địa lý gần với tài sản định giá là khu đất thuộc dự
án Saigon Gem, cụ thể như sau:
Thông tin tài sản so sánh
STT Yếu tố so sánh

1

Vị trí

2

Diện tích đất (m2)

3

Hiện trạng tài sản

4

Tình trạng pháp lý

TSTĐ

TSSS1

TSSS2

TSSS3

117 đến 121 đường
Công trình phức
Nhà mặt tiền đường
Nhà mặt tiền đường
Lê Lợi và 77 đến 89B hợp mặt tiền Lê
Nam Kỳ Khởi
Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
đường Nam Kỳ Khởi Lợi giao Nam Kỳ
Nghĩa, phường Bến
phường Bến Thành,
Nghĩa, phường Bến
Khởi Nghĩa,
Thành, quận 1,
quận 1, thành phố
Thành, quận 1, thành thành phố Hồ Chí
thành phố Hồ Chí
Hồ Chí Minh
phố Hồ Chí Minh
Minh
Minh
3.640

Giấy tờ hợp lệ

1.232

198

3.988

Công trình 4
hầm, 38 tầng

Nhà 3 tầng

Nhà cấp 4

Giấy tờ hợp lệ

Giấy tờ hợp lệ

Giấy tờ hợp lệ
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5

Vị trí

6

Giá đất ở theo QĐ51/2014
ngày 31/12/2014 của UBND
TP HCM

7

Mặt tiền đường Lê Lợi

162.000.000

Mặt tiền đường Mặt tiền đường Nam
Mặt tiền đường
Lê Lợi
Kỳ Khởi Nghĩa Nam Kỳ Khởi Nghĩa
162.000.000

92.000.000

92.000.000

Đơn giá Xây dựng (đồng)

9.090.000

9.090.000

8.650.000

8

Đánh giá CLCL công trình
trên đất (%)

95%

95%

80%

9

Diện tích xây dựng (m2)

33.633

534

3.988

10

Giá Công trình trên đất
(đồng)

290.437.771.500

4.611.357.000

27.596.960.000

11

Giá bất động sản rao bán
(đồng)

760.000.000.000

68.000.000.000

1.300.000.000.000

12

Giá ước tính bất động sản
thương lượng (đồng)

722.000.000.000

64.600.000.000

1.235.000.000.000

13

Giá trị quyền sử dụng đất
(đồng)

431.562.228.500

59.988.643.000

1.207.403.040.000

14

Đơn giá quyền sử dụng đất
(đồng)

350.294.017

302.972.944

302.759.037

15

Thời điểm khảo sát

Tháng 8/2018

Tháng 8/2018

Tháng 8/2018

Điều chỉnh cho từng yếu tố khác nhau:
Lấy TSTĐ làm chuẩn (100%), tiến hành điều chỉnh các yếu tố khác nhau của TSSS
về TSCĐ.
Những yếu tố ở TSSS kém hơn so với TSTĐ thì điều chỉnh tăng mức giá tính theo
đơn vị chuẩn của TSSS (+ cộng).
Những yếu tố ở TSSS vượt trội hơn so với TSTĐ thì điều chỉnh giảm mức giá tính
theo đơn vị chuẩn của TSSS (- trừ).
Cụ thể:
❑ Điều chỉnh về vị trí khu đất: căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ - UBND
ngày 31/12/2014 UBND thành phố HCM về việc ban hành quy định về giá
các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày
01/01/2015 đến 31/12/2019, TSTĐ nằm VT1 đường Lê Lợi có giá đất ở là
162.000.000đ; TSSS1 nằm VT1 đường Lê Lợi có giá đất ở là 162.000.000
VND/m2, các TSSS2&3 nằm VT1 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có giá đất
ở là 92.000.000 VND/m2, do đó chúng tôi đánh giá mức độ thuận lợi về vị
trí của TSTĐ bằng với TSSS1, cao hơn 15% so với TSSS2&3.
❑ Điều chỉnh về diện tích: TSTĐ có diện tích tương đương TSSS1&3, lớn
hơn nhiều lần TSSS2, do đó chúng tôi đánh giá mức độ thuận lợi về diện
tích của TSTĐ bằng với TSSS1&3, thấp hơn TSSS2 10%.
❑ Điều chỉnh về điều kiện môi trường kinh doanh: TSTĐ và TSSS1 nằm ở
vị trí sầm uất, thuận lợi cho phát triển văn phòng, trung tâm thương mại
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hơn TSSS2 & TSSS3, do đó chúng tôi đánh giá mức độ thuận lợi về môi
trường kinh doanh của TSTĐ bằng với TSSS1 và cao hơn 10% so với
TSSS2 & TSSS3.
Điều chỉnh riêng về giá trị TSTĐ:
❑ TSTĐ là đất thương mại dịch vụ, có giá bằng 80% đất ở, do đó chúng tôi
giảm giá trị TSTĐ thêm 20% cho yếu tố đất thương mại dịch vụ.
❑ TSTĐ có thời gian sử dụng đất còn lại ước tính 21 năm (thời gian sử dụng
đất đến năm 2039) trên 50 năm, do đó chúng tôi giảm giá trị TSTĐ thêm
58% cho yếu tố thời gian sử dụng đất còn lại.
❑ Giá trị sau điều chỉnh sẽ loại trừ đi các chi phí trả tiền đất một lần và các
thủ tục khác vào khoảng 108 tỷ đồng.
Bảng điều chỉnh các yếu tố so sánh
STT Yếu tố so sánh

TSTĐ

TSSS1

TSSS2

TSSS3

Nhà mặt tiền
Nhà mặt tiền
117 đến 121 đường
Công trình phức hợp
đường Nam Kỳ đường Nam Kỳ
Lê Lợi và 77 đến 89B
mặt tiền Lê Lợi giao
Khởi Nghĩa,
Khởi Nghĩa,
đường Nam Kỳ Khởi
Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
phường Bến
phường Bến
Nghĩa, phường Bến
thành phố Hồ Chí
Thành, quận 1, Thành, quận 1,
Thành, quận 1, thành
Minh thành phố Hồ Chí thành phố Hồ
phố Hồ Chí Minh
Minh
Chí Minh

1

Địa chỉ khu đất

2

Tình trạng pháp lý

Có giấy chứng nhận Có giấy chứng nhận
QSDĐ
QSDĐ

3

Đơn giá (VND/m2)

350.294.017

Có giấy chứng Có giấy chứng
nhận QSDĐ
nhận QSDĐ
302.972.944

302.759.037

(+)

(+)

Mức độ điều chỉnh

15,00%

15,00%

Mức giá điều chỉnh

45.445.942

45.413.856

Điều chỉnh theo các yếu tố so sánh
Vị trí
4

Diện tích
5

(-)

Mức độ điều chỉnh

-10,00%

Mức giá điều chỉnh

-30.297.294

Điều kiện môi trường kinh
doanh
6

(+)

(+)

Mức độ điều chỉnh

10,00%

10,00%

Mức giá điều chỉnh

30.275.904

30.275.904

0

45.445.942

75.689.759

350.294.017

348.418.886

378.448.796

(a)

(b)

(c)
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Tổng giá trị điều chỉnh = (4) +
(5) + (6)

8

Giá tham khảo = (3) + (7)

Giá trị quyền sử dụng đất
9

Đơn giá trung bình = [(a) + (b)
+ (c)] /3

359.053.900
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10 Giá trị khu đất (VND)

1.306.956.194.956

Giá trị quyền sử dụng đất sau điều chỉnh yếu tố đất thương mại dịch vụ và thời gian sử dụng
Giá đất thương mại dịch vụ/ đất
11 ở

80%

12 Thời gian sử dụng còn lại (năm)

21

Giá trị quyền sử dụng đất sau
điều chỉnh

439.137.281.505

13

Giá trị tài sản ròng khu đất
14 Chi phí đất & các thủ tục

108.710.092.000

15 Giá trị tài sản ròng = (13) – (14)

330.427.189.505

16 Giá trị thuộc về GMD

148.692.235.277
Giá trị khu đất sau khi điều chỉnh thuộc về GMD là 148 tỷ cũng là giá trị chúng tôi
đánh giá lại phần vốn góp của GMD vào Công ty TNHH Thương mại Quả Cầu
Vàng.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Nguyễn Tiến Dũng xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất
cả những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không
đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là
quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm
mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến
trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtien.dung@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Lê Thanh Hòa

Trần Hải Yến

Ngân hàng, Bảo hiểm

Vật liệu xây dựng

Chuyên viên vĩ mô

nguyenthuha@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Thái Anh Hào

Trần Xuân Bách

Thép, Phân bón, Điện

Hạ tầng nước

Phân tích kỹ thuật

chethimaitrang@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Bất động sản, Công nghệ thông tin

Bất động sản

nguyentiendung@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Trương Sỹ Phú

Cao su tự nhiên

Ô tô & Phụ tùng

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

Hà Thị Thu Hằng
Dệt may
hathithuhang@baoviet.com.vn

Ngô Trí Vinh
Hàng tiêu dùng
ngotrivinh@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888

