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OUTPERFORM

Khuyến nghị

Hoạt động kinh doanh Q1 tương đối tích cực
Tính trong 2 tháng đầu năm, tổng lượng hàng hóa phục vụ đạt 45.483 tấn

Giá kỳ vọng (VND)

181.000

Giá thị trường (15/03/2022)

155.900

Lợi nhuận kỳ vọng

16,1%

THÔNG TIN CỔ PHẦN
Sàn giao dịch

HSX

Khoảng giá 52 tuần

121.300-165.900

Vốn hóa

7.916 tỷ VNĐ

SL cổ phiếu lưu hành

50,75 triệu cp

KLGD bình quân 10 ngày

đồng thời tình trạng thiếu container trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2021 và
đầu năm 2022 khiến lượng lớn hàng hóa chuyển sang vận chuyển thông qua
các chuyến bay thuê chuyến (charter). Chúng tôi cho rằng sản lượng sẽ giảm
dần về mức bình thường, với trung bình 16.000-17.000 tấn/tháng từ cuối Q2 khi
vận chuyển đường thủy ổn định trở lại. Trái ngược với đó, lượng hàng hóa vận
chuyển nội địa trong 2 tháng đầu năm chỉ đạt 7.123 tấn (-33,6% yoy), nguyên
nhân một phần đến từ lượng hàng hóa sụt giảm khi Trung Quốc đóng cửa biên
giới

20.290

Beta

0,64

Giá trị cổ tức/cổ phần

80%

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

(+28,9% yoy). Trong đó hàng hóa quốc tế đóng góp tỉ trọng lớn nhất với 38.360
tấn (+56,3% yoy), nguyên nhân từ việc giá cước tàu biển vẫn duy trì ở mức cao,

6,15%
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Theo ước tính của PPT, doanh thu 2 tháng đầu năm có thể đạt 168 tỷ VNĐ
(+36,8% yoy) ~18% kế hoạch năm.
Chuyên viên phân tích
Đỗ Long Khánh
(84 4) 3928 8080 ext 209
dolongkhanh@baoviet.com.vn

Giá dịch vụ tăng trong năm 2022 do tái tục các hợp
đồng
Trong những năm trước đây, phần lớn lượng hàng hóa đến từ các hãng bay đã
được ký hợp đồng cố định từ trước, do đó khả năng tăng giá trong năm là không
có. Tuy vậy, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh cùng tác động tiêu
cực về giá và thiếu hụt container của vận tải đường thủy, khiến cho một lượng
lớn hàng hóa đã chuyển sang vận chuyển bằng đường hàng không, làm tăng
lượng hàng hóa thông qua các chuyến bay charter (trong năm 2021, hàng hóa
charter chiếm hơn 60% tổng lượng hàng hóa phục vụ). Do phục vụ theo từng
chuyến bay, nên giá dịch vụ cho loại hàng này được điều chỉnh dễ dàng hơn, là
nguyên nhân chính giúp giá dịch vụ bình quân tăng mạnh lên 3,4 triệu VNĐ/tấn
(+13,3% yoy). Tuy xu hướng này vẫn đang được tiếp tục trong 2 tháng đầu năm,
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nhưng chúng tôi cho rằng khối lượng hàng hóa vận chuyển charter sẽ dần trở về mức bình thường
khi tình trạng vận tải đường thủy có những chuyển biến tích cực hơn, dự kiến đến hết Q2/2022.
Trong năm 2022, SCS sẽ tái ký với 12 hãng bay sẽ hết hạn hợp đồng trong giai đoạn trước đây
(chiếm 27% tổng số khách hàng đang phục vụ hiện tại). Các hợp đồng có thời hạn kéo dài trong 3
năm, do đó sẽ được điều chỉnh nâng giá để phù hợp với điều kiện thị trường. Cùng với việc có nền
cao trong năm 2021 do lượng hàng hóa charter, BVSC ước tính giá dịch vụ bình quân sẽ chỉ tăng
nhẹ 3% trong năm 2022.
Cơ cấu doanh thu SCS qua các năm (triệu VNĐ)

Khai thác nhà ga
- Sản lượng hàng hóa (tấn)
- Giá bình quân (ASP) –

2019

2020

2021

2022F

Yoy

695.573

644.638

790.000*

880.005

11,4%

218.450

210.111

227.940

251.430

10,0%

3.184

3.068

3.465

3.569

3,0%

nghìn VNĐ/tấn
*Chưa có số chính xác

Xung đột tại Ukraine tuy có ảnh hưởng nhưng tác động chưa nhiều
Theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp, có một hãng bay tại Nga chiếm 1% tổng khối lượng hàng hóa
của SCS hiện đang ngừng khai thác. Số lượng các đối tác tại Nga là không nhiều, nếu có thì chủ yếu
là các chuyến bay charter. Do đó, tác động lên hoạt động của SCS là không lớn.

Sự gia nhập của IPP cargo có thể tạo thêm dư địa tăng trưởng
Quá trình xin giấy phép của IPP Air Cargo nhìn chung đang diễn ra tương đối thuận lợi, và khả năng
cao sẽ được thông qua. Theo kế hoạch, trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, IPP Air Cargo sẽ khai
thác 5 máy bay chở hàng. Đến năm thứ hai sẽ tăng lên 7 chiếc và tăng lên 10 chiếc vào năm thứ 3.
Theo kế hoạch, IPP Air Cargo lên kế hoạch vận chuyển khoảng 115.000 tấn hàng hóa trong năm đầu
tiên, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2022. Trao đổi với doanh nghiệp, hiện tại IPP Cargo
vẫn chưa có liên hệ nào về việc ký kết hợp đồng thuê kho tại SCS. Chúng tôi cho rằng IPP sẽ vẫn
ưu tiên sử dụng dịch vụ của TCS (do có liên quan đến SAS), nhưng với tình trạng quá tải tại các kho
của TCS (đã hoạt động 130% công suất), trong khi sân bay Tân Sơn Nhất không thể mở rộng diện
tích kho bãi, nên BVSC tin rằng IPP vẫn phải hợp tác với SCS để đáp ứng lượng hàng hóa tăng lên.
Nhờ đó, lượng hàng hóa nội địa của SCS có thể tăng thêm 30-40% trong kịch bản tích cực.

Công suất được gia tăng đáp ứng nhu cầu trung, dài hạn
Nhà ga hàng hóa hiện tại của SCS là 200 nghìn tấn/năm. Sản lượng hàng hóa năm 2020 là 210
nghìn tấn (đạt 105% công suất). Với quỹ đất còn lại, SCS có thể nâng công suất thiết kế lên 350
nghìn tấn/ năm (+75% công suất thiết kế hiện tại). Theo chia sẻ từ doanh nghiệp, công ty sẽ đầu tư
theo từng giai đoạn để phù hợp với tốc độ tăng trưởng về nhu cầu hàng hóa, với chi phí đầu tư dự
kiến 700.000 – 1.000.000 USD/năm (với mỗi 6% công suất tăng thêm - dự kiến tổng mức đầu tư từ
7-10 triệu USD). Việc đầu tư chỉ bao gồm trang thiết bị, máy móc nên ngay khi thị trường có nhu cầu,
SCS sẽ tiến hành đặt hàng từ các đối tác và vận chuyển về Việt Nam để phục vụ hoạt động kinh
doanh.
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Trong khi TCS đã mở rộng hết phần đất của mình tại TIA nên việc nâng công suất thiết kế sẽ chỉ giới
hạn ở việc mở rộng các mái che tại khu vực tiếp nhận hàng xuất và khu vực phát hàng nhập với công
xuất tăng thêm thấp (công suất hiện tại là 400.000 tấn/năm). Với nhu cầu hàng hóa tăng trưởng trở
lại khi dịch bệnh được kiểm soát, cùng động lực từ các hiệp định thương mại quốc tế, SCS đang
đứng trước cơ hội rất lớn để gia tăng thị phần tại TIA trong tương lai. Ước tính thị phần có thể đạt
50% vào năm 2025.

Nguồn doanh thu mới từ khu văn phòng số 2
Khu tòa văn phòng do SCS khai thác hiện tại đã được cho thuê hết công suất từ năm 2018, với doanh
thu trung bình đạt khoảng 45 tỷ VNĐ/năm. Trong thời gian tới, công ty có kế hoạch xây tiếp khu văn
phòng số 2 trên khu đất với diện tích là 14.000 m² (gấp đôi diện tích của khu văn phòng hiện tại là
7.200 m²) trong năm 2022 và dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2023. Giá thuê hiện tại là USD
16-17/m²/tháng và có xu hướng gia tăng do sự khan hiếm mặt bằng cho thuê văn phòng tại khu vực
sân bay Tân Sơn Nhất. Với kỳ vọng tỷ lệ lấp đầy là 25% trong vòng 1 năm sau khi hoàn thành, tòa
văn phòng mới sẽ đóng góp thêm khoảng hơn 20 tỷ VNĐ (tương ứng 3% tổng doanh thu năm 2022
của SCS).

Định giá và khuyến nghị
Dựa trên đánh giá về hoạt động kinh doanh và triển vọng của ngành, chúng tôi ước tính doanh thu
đạt 959 tỷ VNĐ (+14% yoy), tương đương mức kế hoạch do BLĐ đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt
684 tỷ VNĐ (+12% yoy), cao hơn 2,1% so với kế hoạch. Kết quả dự phóng không bao gồm kế
hoạch M&A của SCS với doanh nghiệp cùng ngành tại CHKQT Nội Bài và khu văn phòng cho
thuê số 2 do không có đầy đủ thông tin cho mục đích dự phóng.
Mô hình hoạt động đơn giản với dòng tiền đều đặn, biên lợi nhuận duy trì ở mức cao cùng tốc độ
tăng trưởng ổn định; trong kịch bản thận trọng, chúng tôi cho rằng mức PE trung bình ~14,5x là phù
hợp với SCS, thậm chí đang ở mức rẻ nếu so sánh với tốc độ trung bình trong 5 năm là 14,8% (nếu
loại bỏ ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm 2020 thì mức trung bình là 20,1%). Với LNST đạt 634 tỷ
VNĐ, tương ứng EPS năm 2022 là 12.492 VNĐ/cp, mức giá mục tiêu cho SCS tính đến cuối năm
2022 là 181.147 VNĐ/cp, tương đương lợi nhuận kỳ vọng đạt 16,1% so với giá đóng cửa ngày
15/03/2022. Do đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu SCS.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Đỗ Long Khánh 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

Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtiendung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Ngô Trí Vinh

VLXD, Bất động sản, Cao su tự nhiên

Bất động sản

Hàng tiêu dung, Tài chính, Chứng khoán

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Công nghệ thông tin, Cảng biển

Hàng tiêu dùng

Phân tích kỹ thuật

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Lê Thanh Hòa

Lê Hoàng Phương

Hàng tiêu dung, Tiện ích công cộng

Vật liệu xây dựng

Chuyên viên chiến lược thị trường

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Nguyễn Đức Hoàng

Hàng không, Bảo hiểm

Thép, Phân bón

dolongkhanh@baoviet.com.vn

nguyenduchoang@baoviet.com.vn
Trần Đăng Mạnh
Xây dựng
trandangmanh@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (02 8) 3 914 6888
5

