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I. Thông tin nổi bật:

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (HSX: CII): Kế hoạch LNST-MI là 756 tỷ so với mức lỗ trong 2021. Triển vọng 2022, BVSC cho rằng hoạt động kinh
doanh của CII sẽ khả quan hơn khi: i) hoạt động thu phí XLHN phục hồi trở lại; ii) CII bàn giao khu căn hộ dự án Điện Biên Phủ; iii) kinh doanh bất động sản ở NBB sẽ
phục hồi trở lại; iv) dự án Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ đi vào hoạt động và triển khai thu phí. Do đó, BVSC cho rằng kế hoạch kinh doanh năm 2022 nhiều khả năng sẽ
hoàn thành. Theo đó, EPS 2022 là 3.011 VND/cp, tương đương PE2022 là 7x. Nhà đầu tư có thể quan tâm trở lại đối với cổ phiếu CII.
CTCP Tập đoàn Thiên Long (HSX: TLG): Năm 2021, tăng trưởng của TLG bị hạn chế bởi tác động tiêu cực do các đợt giãn cách xã hội, dẫn đến xu hướng học và làm
việc tại nhà, từ đó làm giảm nhu cầu tiêu dùng nhóm hàng văn phòng phẩm bên cạnh chi phí sản xuất tăng cao do chính sách sản xuất "3 tại chỗ". Bước sang 2022, với
xu hướng bình thường hóa việc học tập và làm việc, nhu cầu văn phòng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong khi các chi phí sản xuất 3 tại chỗ không còn ảnh hưởng. Do đó,
chúng tôi cho kế hoạch 2022 của Công ty đặt ra là khá thận trọng. Ngoài ra, kế hoạch xây dựng đầu tư nhà máy Thiên Long Long Thành trong 2022 cũng hứa hẹn động
lực tăng trưởng cho Doanh nghiệp trong trung và dài hạn.
CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (HNX: L18): Dự báo, hoạt động kinh doanh của L18 sau 2022 sẽ có sự thay đổi theo hướng gia tăng lợi nhuận từ phát triển bất động

sản. Dự án KĐT Bắc Cầu Hàn: Đã GPMB 88,15ha và dự kiến hoàn thành giao đất vào quý 2.2022. KĐT số 1, xã Huống Thượng, Tp. Thái Nguyên: Diện tích 19,8ha, tổng
mức đầu tư 508,6 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành GPMB 7,8ha; giá trị thực hiện công việc của dự án đến hết 2021 là 56,2 tỷ đồng. Hiện tại, các chỉ số định giá của L18
chưa hấp dẫn do chủ yếu lợi nhuận từ hoạt động xây lắp. BVSC cho rằng khi lợi nhuận từ bất động sản được ghi nhận sẽ giúp cải thiện các chỉ số này.
CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (HSX: SKG): Hoạt động của SKG bị ảnh hưởng lớn trong 2020-2021 do dịch bệnh Covid 19. Từ năm 2022, triển vọng của
doanh nghiệp dự báo sẽ khả quan hơn. Mặc dù, sự cạnh tranh hoạt động các tuyến khai thác Phú Quốc vẫn rất lớn. Công ty có lợi thế tiềm lực tài chính dồi dào, không
sử dụng nợ vay nên tiết kiệm chi phí lãi vay. SKG đặt kế hoạch LNST 2022 là 18 tỷ so với mức lỗ 36 tỷ (2021). Quý 1, công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 9 tỷ.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: ADS, GMD, GSP, HBC, ILB, PAN, SGP, SRC, TDN, TTF, VPI.
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Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu hợp nhất: 529,8 tỷ đồng (+16% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 76,9 tỷ đồng (+11%
yoy)
- Cổ tức: 15% tiền mặt (đã chi trả ngày 05/07/2021);
42% cổ phiếu.
Kế hoạch 2022:
- Tổng doanh thu công ty mẹ (bao gồm DT tài chính
và DT khác): 538,5 tỷ đồng (+3,8% yoy)
18/03/2022 20/04/2022 - Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 72,2 tỷ đồng
(+4,2% yoy)
- Cổ tức: tùy thuộc vào KQKD năm 2022
Khác:
Phát hành 12,25 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ
lệ 2:1, giá chào bán dự kiến 20.000đ/cp.

Năm 2021, ILB đã có kết quả kinh doanh tích cực nhờ sự phục hồi từ nhu cầu
logistics khi nền kinh tế mở cửa trở lại và hệ thống kho hóa chất mới đi vào hoạt
động từ cuối năm 2020. Ngoài việc thành công gia hạn hợp đồng với các khách
hàng hiện hữu, ILB đã thu hút thêm hơn 30 khách hàng trong năm với tổng diện
tích kho tăng thêm là 60.000 m2, tỷ lệ lấp đầy trung bình ở mức cao trên 97%.
Chúng tôi cho rằng công ty đặt kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 khá thận
trọng khi nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trở
lại, góp phần làm tăng nhu cầu dịch vụ logistics. Từ đầu tháng 3/2022, công ty đã
đưa vào khai thác dần kho số 24, và các hợp đồng ký kết với khách hàng đã sử
dụng hết diện tích của kho này. Kho số 25 tiếp tục được đưa vào khai thác từ quý
III trở đi cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tăng trưởng doanh thu cho ILB. Với
vị trí địa lý thuận lợi, chỉ cách cảng Cát Lái 30km và xung quanh là các khu công
nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai, BVSC kỳ vọng ILB sẽ tiếp tục có được nguồn hàng
ổn định từ sự tăng trưởng quy mô của các doanh nghiệp sản xuất trong khu vực
cũng như nguồn hàng xuất nhập khẩu từ cảng Cát Lái. Việc có được nguồn hàng
ổn định sẽ giúp ILB có thể duy trì tỷ lệ lấp đầy kho cao trên mức 95% giúp duy trì
đà tăng trưởng của doanh nghiệp. Trong những năm tới, với định hướng phát triển
cảng cạn ICD, BVSC kỳ vọng công ty sẽ hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín giúp
tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận trong những năm tới.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.631 tỷ đồng (+5.5% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 56 tỷ đồng (-7% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu : 1.400 tỷ đồng (-14% yoy)
- Lợi nhuận : 67 tỷ đồng (+19,5% yoy)
Khác:
Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ
23/03/2022 20/04/2022 đồng lên 860 tỷ để đầu tư 1 tàu VLGC và 1 tàu dầu/
hóa chất phục vụ cho chiến lược mở rộng hoạt động
ra quốc tế trong những năm tới

Trong năm 2021, GSP ghi nhận doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu
thụ LPG nội địa giảm trong thời gian giãn cách xã hội, kéo theo sản lượng vận tải
của công ty giảm. Bên cạnh đó, từ tháng 7/2021, kho Diêm Điền đi vào hoạt động
đã triệt tiêu gần như hoàn toàn doanh thu vận chuyển LPG tuyến Nam - Bắc của
công ty vốn được duy trì ổn định từ nhiều năm qua. Trước tình trạng này, trong
năm, công ty đã linh hoạt đưa tàu đi khai thác quốc tế và chuyển qua vận chuyển
các loại hàng hóa dầu khác nhằm tăng hiệu quả khai thác của tàu, hạn chế thời
gian tàu nằm chờ hàng. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng mạnh cũng như doanh thu
khác của công ty giảm, dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn ở mức 56,05 tỷ đồng, giảm
6,6% so với cùng kỳ.
Trong năm 2022, BVSC cho rằng công ty đặt kế hoạch doanh thu khá thận trọng
khi nguồn hàng dự kiến duy trì ổn định và được kỳ vọng sẽ tăng khi nền kinh tế mở
cửa trở lại. Ngoài ra, công ty còn có kế hoạch phát triển thêm đội tàu chở dầu bằng
việc đầu tư vào 1 tàu VLGC và 1 tàu dầu/ hóa chất để phục vụ cho việc mở rộng
hoạt động vận chuyển quốc tế, từng bước nâng tầm thương hiệu. Tuy nhiên, việc
đầu tư thêm 2 tàu lớn và tăng vay nợ cũng sẽ ảnh hưởng đến chi phí khấu hao,
sửa chữa và chi phí tài chính của GSP trong những năm tới.
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Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.371 tỷ đồng (+47% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 883,5 tỷ đồng (+284% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.290 tỷ đồng (-6% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 382 tỷ đồng (-61% yoy)
- Cổ tức: dự kiến 6% (tiền mặt/cổ phiếu)
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Năm 2021, SGP đã có một kết quả kinh doanh ấn tượng nhờ vào sự tăng trưởng
sản lượng mạnh mẽ của hàng rời (sắt thép, phân bón,…) trong 6 tháng đầu năm
khi nền kinh tế dần phục hồi và khu vực phía Nam tiến hành thực hiện các dự án
bất động sản, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Công ty cũng đã ghi nhận
thêm khoản lợi nhuận đột biến 461,9 tỷ đồng từ công ty liên kết SP PSA khi doanh
nghiệp này được xóa bỏ số nợ gốc trị giá 66,9 triệu USD.
Trong năm 2022, công ty đã đặt ra một kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh
thu chỉ bằng 94% so với số thực hiện năm 2021. Điều này được công ty lý giải là
do từ ngày 01/04/2022, TP. HCM bắt đầu thu phí hạ tầng cảng biển, làm giảm khả
năng cạnh tranh của các cảng khu vực Sài Gòn so với các cảng chưa áp dụng việc
thu phí này ở các tỉnh lân cận. Ngoài ra, tình hình giá xăng dầu diễn biến phức tạp
cũng ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và làm giảm biên lợi nhuận của doanh
nghiệp. Do công ty không còn ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ khoản xóa nợ
vay của SP PSA nên LNTT giảm mạnh.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi việc thu phí hạ tầng cảng biển, BVSC cho rằng tác động
từ việc này là không lớn và SGP sẽ thực hiện tốt mức kế hoạch đề ra nhờ vào nhu
cầu tiêu thụ hàng hóa tăng trưởng mạnh mẽ trở lại sau dịch, góp phần thúc đẩy
nhu cầu xuất nhập khẩu và tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cảng. Các
cảng liên kết của công ty như: SSIT, SP PSA, CMIT,... cũng hưởng lợi từ xu
hướng này và đóng góp vào tăng trưởng doanh thu từ công ty liên kết.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.513 tỷ VNĐ (+13% yoy).
- LNST: 100.5 tỷ VNĐ (+412% yoy).
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 2.223 tỷ VNĐ (+47% yoy).
- LNST: 121 tỷ VNĐ (+7% yoy)
Cổ tức:
- 2021: 15%.
- 2022: dự kiến 15%.
28/03/2022 23/04/2022 Kế hoạch phát hành 2022-2023: 15 triệu cổ phiếu
(40% SLCPLH) cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp
(riêng lẻ).

- Trong 2021, ADS được hưởng lợi mạnh mẽ khi giá sợi cotton tăng tích cực nhờ
(1) giá bông đầu vào và giá sợi polyster đạt đỉnh trong 3Q21 30-50% so với cùng
kỳ và (2) lệnh cấm của Mỹ đối với bông Tân Cương đẩy giá bông cũng như sợi
cotton quốc tế cao hơn. Thực tế, BLN gộp sợi của ADS đạt mức kỷ lục 14% so vs
mức 2,2% trong 2020.
- Sang 2022, giá sợi cotton dự kiến vẫn duy trì tích cực hơn so với mức bình quân
trước 2021 do nguồn cung bông vụ 2022 bị ảnh hưởng do sản lượng thu hoạch tại
Mỹ bị ảnh hưởng, do đó, biên LNG mảng sợi của ADS dự kiến vẫn khả quan hơn
giai đoạn trước 2021. Cụ thể, giá HĐTL bông Mỹ tăng 10% YTD. Tuy nhiên, với
phần sản lượng sợi xuất khẩu sang Trung Quốc, việc nước này thực hiện
lockdown để chống dịch từ tháng 3/2022 đến nay sẽ tác động kém tích cực đến
sản lượng xuất khẩu của DN trong 2Q22.
- Ngoài ra, Công ty dự kiến hoàn thành xây dựng hạ tầng 100% 50ha tại cụm Công
nghiệp An Ninh tại Thái Bình trong 1Q22 hoặc chậm nhất vào nửa đầu 2Q22, từ đó
cũng cố khả năng hoàn thành KHKD đề ra.
- Tại mức giá ngày 22/4, ADS đang giao dịch tại mức PE fwd 2022 là 12x, theo
chúng tôi, không thật sự hấp dẫn khi hoạt động kinh doanh cốt lõi là sản xuất sợi
cotton của ADS mang tính chu kỳ hàng hóa cũng như yếu tố phụ thuộc lớn vào thị
trường Trung Quốc.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 11.356 tỷ đồng (+1% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 103 tỷ đồng (+19% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 17.500 tỷ đồng (+54% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 350 tỷ đồng (+240% YoY)
Cổ tức:
- 2021: cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%
- 2022: cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3%.
cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7%.
phát hành riêng lẻ 74 triệu cổ phiếu (không
thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày phát hành, HBC đã
đạt được thỏa thuận chính thức với một đối tác Nhật
Bản mua 5 triệu cổ phiếu với giá 32.500 đồng/cổ
phiếu)

- KQKD năm 2021 đều không đạt kế hoạch do dịch ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
bùng phát và giá NVL tăng cao (thép tăng 30-40% YoY, nhựa đường tăng 9-10%
YoY, xi măng tăng 3-5% YoY). Đặc biệt, Q3/2021, nhiều tỉnh thành phải thực hiện
giãn cách trên diện rộng khiến hoạt động thi công bị ảnh hưởng (TP.HCM, Đồng
Nai, Bình Dương...). Tuy nhiên, tổng giá trị trúng thầu của HBC đạt 16.471 tỷ đồng
(+74% YoY). Số lượng hợp đồng trúng thầu tăng mạnh nhờ: (1) triển vọng tăng
trưởng tốt đối với ngành BĐS năm 2022; (2) đối thủ cạnh tranh chính CTD đang
trong quá trình tái cơ cấu.
- Tổng giá trị trúng thầu của HBC năm 2021 đạt 16.471 tỷ đồng (+74% YoY), chủ
yếu tại Miền Nam (8.344 tỷ đồng) và Miền Bắc (6.069 tỷ đồng). Các chủ đầu tư
chính: Sơn Kim Land, Tập đoàn Ecopark, Capitaland, Sun Group, Becamex Tokyu,
Novaland, Gotecland, Geleximco, BW Group và MB land.
- Kế hoạch hoạt động:
- Tổng giá trị trúng thầu tính đến thời điểm hiện tại đạt 9.300 tỷ đồng (kế hoạch
năm 2022 đạt 20.000 tỷ đồng). Backlog từ 2021 đạt 16.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ
ghi nhận 11.000 tỷ đồng doanh thu từ backlog này. HBC cũng đã thu hồi 220 tỷ
công nợ (tổng 285 tỷ đồng) từ FLC.
- Chiến lược HBC giai đoạn 2022-2032, mục tiêu DT đạt 437.500 tỷ đồng và LNST
đạt 21.875 tỷ đồng (Biên ròng 5%). HBC cũng dự kiến có lợi nhuận từ thị trường
nước ngoài từ năm 2023. Từ Q2/2022, các văn phòng công ty thành viên của Hòa
Bình tại Úc và Mỹ sẽ mở cửa và bắt đầu hoạt động triển khai xây dựng các dự án.
Tổng quan về doanh nghiệp: Giá NVL xây dựng bao gồm sắt, thép, xi măng, đá sỏi
xây dựng đều tăng mạnh trong thời gian vừa qua ảnh hưởng tới biên lợi nhuận của
HBC trong Q1/2022, chúng tôi dự báo biên LN gộp của HBC trong Q1 giảm xuống
6%. Giá NVL ổn định từ Q2/2022 sẽ giúp biên lợi nhuận của HBC hồi phục. HBC
lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 74 triệu, tổng giá trị phát hành dự kiến 740 tỷ đồng
giúp bổ sung nguồn vốn kinh doanh và giảm nợ vay. Đây là một động thái cần thiết
của HBC trong bối cảnh nguồn việc hiện đang tương đối dồi dào và tỷ lệ Tổng
nợ/Tổng tài sản của HBC đang ở mức 73%. HBC hiện đang giao dịch với mức P/E
forward đạt 15 lần, định giá chưa thực sự hấp dẫn ở thời điểm hiện tại.

25/03/2022 25/04/2022
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Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 3.214 tỷ đồng (+7% YoY)
- Lợi nhuận trước thuế: 57 tỷ đồng (+0,4% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 2.891 tỷ đồng (-10% YoY)
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng (-61% YoY)
Cổ tức:
- 2021: cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 14%
- 2022: cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%

TDN

CII

GMD

21/03/2022 25/04/2022

- Hoạt động chính của TDN là khai thác than tại Thành Phố Cẩm Phả, diện tích
khai thác 5,8km2.
- KQKD đi ngang trong 2021 do: (1) Dịch bệnh Covid bùng phát; (2) Giá NVL đầu
vào tăng mạnh (xăng, dầu, sắt, thép…); (3) điều kiện khai thác khó khăn hơn khi
đáy mỏ xuống sâu, đường xá bị sụt lún. Tuy vậy, năm 2021 nhu cầu tiêu thụ than
tương đối lớn nên việc tiêu thụ than khá thuận lợi.
- Theo đề án tái cơ cấu của TKV giai đoạn 2021-2025 (chưa được chính phủ phê
duyệt), TDN sẽ hợp nhất với CTCP Than Cọc Sáu.
Tình hình HĐKD:
- Sản lượng than sản xuất 2021 đạt 2,32 triệu tấn (+0,7% YoY); sản lượng than
tiêu thụ đạt 2,36 triệu tấn (+1,9% YoY). Sản lượng than sản xuất kế hoạch 2022
đạt 2,25 triệu tấn (-3% YoY), sản lượng than tiêu thụ đạt 2,23 triệu tấn (-5,5%
YoY).
- Năm 2022, giá NVL vẫn ở mức cao, giá xăng, dầu, thép trung bình năm 2022 dự
kiến duy trì ở mức cao khiến giá vốn của TDN khó giảm. Ngoài ra, điều kiện khai
thác thu hẹp, tài nguyên không thuận lợi khi trên 40% sản lượng than được huy
động ở các vỉa mỏng, vỉa kẹp, chất lượng xấu cũng khiến chi phí của TDN ở mức
cao.
- TDN chuẩn bị dự án đầu tư khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai (công suất dự
kiến 2 triệu tấn/năm): đang trong những bước thủ tục đầu tiên: thực hiện báo cáo
đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo
Tổng quan về doanh nghiệp: Giá NVL đầu vào của TDN vẫn ở mức cao, tuy nhiên,
giá than trong nước cũng tăng khá mạnh có thể giúp TDN duy trì được tăng trưởng
LNST trong năm 2022. Về trung và dài hạn, TDN dự kiến sẽ sát nhập với CTCP
Than Cọc Sáu và có dự án đầu tư khu cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai (dự kiến sản
lượng khai thác 2 triệu tấn/năm) giúp tăng quy mô doanh nghiệp. TDN hiện đang
giao dịch với mức P/E forward ở mức 8 lần, chưa hấp dẫn để đầu tư ở thời điểm
hiện tại.

Kết quả kinh doanh 2021
Doanh thu: 2.908 tỷ (-46% yoy).
LNST-MI: -332 tỷ (+7% yoy).
Kế hoạch kinh doanh 2022:
Doanh thu: 8.010 tỷ (+175% yoy)
LNST-MI: 756 tỷ.
28/03/2022 25/04/2022 Cổ phiếu thưởng:14%
ESOP: 5 triêu cổ phần giá 10.000VND/cp.

Hoạt động kinh doanh của CII năm 2021 bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19. Cụ
thể, doanh thu sụt giảm do i) nguồn thu từ hoạt động bất động sản giảm do không
có dự án được bàn giao ii) nguồn thu phí du tăng 32% do dự án XLHN được triển
khai thu phí nhưng vẫn thấp do Tp.HCM bị lockdown trong 4-6 tháng. Về chi phí,
chi phí lãi vay tăng mạnh do dự án XLHN đi vào hoạt động là cho lợi nhuận bị bào
mòn. Kết quả, lợi nhuận trước thuế ghi nhận - 100 tỷ.
Triển vọng 2022, BVSC cho rằng hoạt động kinh doanh của CII sẽ khả quan hơn
khi: i) hoạt động thu phí XLHN phục hồi trở lại; ii) CII bàn giao khu căn hộ dự án
Điện Biên Phủ; iii) kinh doanh bất động sản ở NBB sẽ phục hồi trở lại; iv) dự án
Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ đi vào hoạt động và triển khai thu phí. Do đó, BVSC
cho rằng kế hoạch kinh doanh năm 2022 nhiều khả năng sẽ hoàn thành. Theo đó,
EPS 2022 là 3.011 VND/cp, tương đương PE2022 là 7x. Nhà đầu tư có thể quan
tâm trở lại đối với cổ phiếu CII.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 3.206 tỷ đồng (+23% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 612 tỷ đồng (+65% yoy)
- Cổ tức: 12% tiền mặt.
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 3.800 tỷ đồng (+19% yoy)
trong đó doanh thu hợp nhất Ban điều hành đăng ký
phấn đấu 3.850 tỷ đồng (+20% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 1000 tỷ đồng (+24% yoy)
trong đó LNTT hợp nhất Ban điều hành đăng ký
phấn đấu 1.200 tỷ đồng (+49%).
Khác:
Công ty có kế hoạch phát hành quyền mua cho cổ
đông hiện hữu tỷ lệ 3:1, giá bán dự kiến 20.000đ/cp.
23/03/2022 25/04/2022 Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 4.018 tỷ đồng

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ những đợt giãn cách xã hội, GMD vẫn
đạt được một kết quả kinh doanh ấn tượng nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ từ
hoạt động kinh doanh cốt lõi, cùng với đó là việc tiết giảm chi phí tài chính, chi phí
quản lý doanh nghiệp, góp phần giúp LNST tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2022, công ty đã đặt một kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với
doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 19% và 24% so với số thực hiện
2021. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng khi nền kinh tế mở cửa trở lại, nhu cầu tiêu
dùng càng nhiều sẽ là bức tranh tươi sáng đối với hoạt động xuất nhập khẩu, tiền
đề giúp GMD tiếp tục có một kết quả kinh doanh vượt kế hoạch trong năm nay.
- Ở miền Nam, đặc biệt là khu vực Cái Mép - Thị Vải, với tốc độ tăng trưởng tốt
bình quân trên 20%/năm, Gemalink GĐ1 dự kiến sẽ full công suất và đạt 1,5 triệu
TEUs vào cuối năm nay, các cảng và ICD vệ tinh cũng sẽ hưởng lợi từ xu hướng
này và đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh của công ty.
- Ở khu vực Hải Phòng, mặc dù đối mặt với tình trạng dư cung, tuy nhiên, với vị trí
gần cửa sông, khả năng tiếp nhận tàu lớn hơn, cảng Nam Đình Vũ có thể tận dụng
tối đa lợi thế này để thu hút các hãng tàu và có thêm nguồn hàng mới, nhanh
chóng lấp đầy công suất.
Ngoài ra, công ty có kế hoạch phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để đầu
tư mở rộng cho hai dự án trọng điểm là Nam Đình Vũ GĐ 2 và Gemalink GĐ 2
nhằm mục tiêu nâng sản lượng container thông qua các cảng thuộc GMD lên 6
triệu TEUs vào năm 2025. Hiện tại, Nam Đình Vũ GĐ2 đã được triển khai từ cuối
năm 2021, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 1/2023. Đối với
Gemalink GĐ2, dự án đang được cố gắng triển khai trong quý 2 năm nay và dự
kiến đưa vào khai thác cuối năm 2023, đầu năm 2024.
Bên cạnh các mảng hoạt động chính, GMD cũng đang tích cực tìm kiếm đối tác
nhằm thoái vốn dự án cao su tại Campuchia trong thời điểm thuận lợi này khi giá
cao su đang rất tốt do hưởng lợi từ giá dầu thế giới.
BVSC cho rằng tiềm năng từ hai dự án trọng điểm là Nam Đình Vũ GĐ 2 và
Gemalink GĐ 2 là rất lớn và sẽ là điểm sáng đầu tư trong những năm tới.
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SRC

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 955,7 tỳ (giảm 29% svck)
- Lợi nhuận trước thuế đạt 53 tỷ (giảm 42% yoy)
- Cổ tức tiền mặt: 6%
Kế hoạch 2022:
22/03/2022 25/04/2022
- Doanh thu đạt 2.000 tỷ (tăng trưởng 109% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ (tăng trưởng 89%
yoy)
- Cổ tức ở mức tối thiểu 5%

Kế hoạch kinh doanh 2022 của SRC có vẻ rất tham vọng, khi giá nguyên vật liệu
đầu vào (cao su tự nhiên, vải mành, than đen) tiếp tục xu hướng tăng cao và duy
trì mức cao so với năm 2021. Chi phí sản xuất tăng khi giá bán vẫn chưa thể tăng
lên tương ứng. Trên thị trường sức cạnh tranh các sản phẩm của Công ty còn yếu,
SRC chưa có lốp radial và sản phẩm mới để thay thế được sự sụt giảm sản lượng
lốp xe tải.
Giả định SRC hoàn thành kế hoạch năm 2022, SRC đang giao dịch ở mức P/E
2022 là 5,8x, tỏ ra hợp lý so với Công ty quy mô nhỏ, triển vọng tăng trưởng không
rõ ràng, bảng cân đối kế toán kém hơn nhiều so với DRC và thanh khoản cổ phiếu
ở mức kém.

III. Sự kiện nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ
MCK

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ
KQKD 2021:
- Doanh thu thuần: 2.860,0 tỷ đồng (+43,5% yoy)
- LNST: 48,1 tỷ đồng (109,6% yoy)
- Cổ tức: 5%
Kế hoạch KQKD 2022:
- Doanh thu thuần: 2.720,7 tỷ đồng (-4,8% yoy)
- LNTT: 70,4 tỷ đồng (15,6% yoy)

L18

PAN

TLG

21/03/2022 26/04/2022

Nhận định BVSC
Thi công và xây lắp tiếp tục là hoạt động cốt lõi mang lại nguồn doanh thu chính
cho công ty trong đó một số công trình đáng chú ý trong 2021 là Nút giao Ngô
Quyền - QL5 (186 tỷ đồng), công trình Khu du lịch Bái Tử Long (199 tỷ đồng), Nút
giao Ngọc Hội (99 tỷ đồng), Vĩnh Tuy 2 (64,9 tỷ đồng), Đầm vạc (92,9 tỷ đồng).
Ngoài ra, trong 2021 công ty đã trúng thầu và ký được 2 hợp đồng thi công xây lắp
với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng gồm cầu Huống Thượng (Thái Nguyên) và cầu
Mao Điền (Hải Dương)
Các dự án đang triển khai:
- Đường dẫn nối cầu Hàn với QL37: đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tiến hành
kết thúc nghiệm thu công trình vào 3/2022 với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng (173 tỷ
đồng sẽ được chuyển sang quyền sử dụng đất dự án dối ứng KĐT Bắc Cầu Hàn).
- Dự án KĐT Bắc Cầu Hàn: Đã GPMB 88,15ha. Dự kiến hoàn thành giao đất vào
quý 2.2022.
- KĐT số 1, xã Huống Thượng, tp Thái Nguyên: Diện tích 19,8ha, tổng mức đầu tư
508,6 tỷ đồng. Đã hoàn thành GPMB 7,8ha; giá trị thực hiện công việc của dự án
đến hết 2021 là 56,2 tỷ đồng.
Từ 2018-2021 doanh thu và lợi nhuận của L18 tăng trưởng mạnh, chững lại ở
2020 do dịch Covid. Công tác xây lắp vẫn là lĩnh vực cốt lõi, đóng góp đến 90%
doanh thu của L18. Trong 2021, L18 triển khai thi công 15 công trình với tổng sản
lượng 1.016,5 tỷ đồng, đạt 107% sản lượng kế hoạch.
Với nhiều công trình đang triển khai và hợp đồng mới được ký kết đảm bảo việc
gối đầu và doanh thu đều trong 2 năm tới, L18 đặt kế hoạch LNTT 70,4 tỷ đồng
(+15,6% yoy). Hiện tại L18 đang giao dịch với mức PE và PB lần lượt là 34,9x và
2,8x. Các chỉ số định giá của L18 chưa hấp dẫn do chủ yếu lợi nhuận từ hoạt động
xây lắp. BVSC cho rằng khi lợi nhuận từ bất động sản được ghi nhận sẽ giúp cải
thiện các chỉ số này từ năm 2023.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 9.249 tỷ
- NPAT-MI: 296 tỷ
Kế hoạch kinh doanh 2022:
- Doanh thu: 14.300 tỷ
21/03/2022 26/04/2022 - NPAT-MI: 355 tỷ
- Không chia cổ tức

- PAN ghi nhận doanh thu tài chính hơn 90 tỷ trong 2021 do đánh giá lại khoản đầu
tư vào VFG. Nếu loại trừ khoản này thì kế hoạch 2022 của Tập đoàn thể hiện mức
tăng trưởng lên đến 70%.
- Tuy nhiên nếu nhìn vào tình hình các cty con, BVSC cho rằng kế hoạch này vẫn
có khả năng đạt được: (i) tình hình xuất khẩu của FMC khá tốt cộng thêm việc nhà
máy mới sẽ hoạt động từ 2H 2022 tiếp sức tăng trưởng; (ii) NSC vẫn duy trì tăng
trưởng ổn định, nắm vững bị thế là công ty giống hàng đầu Việt Nam; (iii) hợp nhất
VFG cả năm và VFG khả năng sẽ tăng trưởng mạnh trong 2022 do vừa ký thoả
thuận phân phối 2 sản phẩm Amista Top và Virtako cho Syngenta; (iv) BBC phục
hồi từ nền thấp 2021 do ảnh hưởng của COVID-19. PAN đang giao dịch ở PE trên
18x dựa trên kế hoạch kinh doanh 2022.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.271 tỷ VNĐ (+7% yoy).
- LNST: 276 tỷ VNĐ (+15% yoy).
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 3.250 tỷ VNĐ (+22% yoy)
- LNST: 280 tỷ VNĐ (+1% yoy)
Cổ tức:
25/03/2022 26/04/2022
- 2021: 20% tiền mặt, đã chi trả 5% trong T1/2022.
- 2022: 30%.

- Năm 2021, tăng trưởng của TLG bị hạn chế bởi tác động tiêu cực do các đợt giãn
cách xã hội, dẫn đến xu hướng học và làm việc tại nhà, từ đó làm giảm nhu cầu
tiêu dùng nhóm hàng văn phòng phẩm bên cạnh chi phí sản xuất tăng cao do chính
sách sản xuất "3 tại chỗ".
- Bước sang 2022, với xu hướng bình thường hóa việc học tập và làm việc, nhu
cầu văn phòng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong khi các chi phí sản xuất 3 tại chỗ không
còn ảnh hưởng. Do đó, chúng tôi cho rằng kế hoạch 2022 của Công ty đặt ra là
khá thận trọng.
- Ngoài ra, kế hoạch xây dựng đầu tư nhà máy Thiên Long Long Thành trong 2022
cũng hứa hẹn động lực tăng trưởng cho Doanh nghiệp trong trung và dài hạn.
- Rủi ro: giá dầu tăng cao do căng thẳng địa chính trị có thể gây áp lực lên biên lợi
nhuận của Công ty, tuy nhiên với nhu cầu phục hồi mạnh mẽ, chúng tôi cho rằng
TLG có khả năng tăng giá bán để bù đắp cho phần chi phí NVL tăng theo giá dầu.
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KQKD 2021:
- Doanh thu thuần: 2.666 tỷ đồng (+22,8% yoy)
- LNST: 344 tỷ đồng (15,6% yoy)
Kế hoạch KQKD 2022:
- Doanh thu thuần: 2.600 tỷ đồng (-2% yoy)
- LNST: 430 tỷ đồng (+25% yoy)

VPI

28/03/2022 26/04/2022

TTF

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 1.607 tỷ (tăng trưởng 32% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ (giảm mạnh so với
mức 18 tỷ năm 2020).
28/03/2022 26/04/2022 Kế hoạch 2022:
- Doanh thu đạt 2.268,85 tỷ (tăng trưởng 41% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế đạt 72,76 tỷ
- Phát hành riêng lẻ 10%, giá phát hành ủy quyền cho
Hội đồng quản trị
Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 167 tỷ VNĐ (-45,1% yoY)
- Lợi nhuận sau thuế: -38 tỷ VNĐ (-269,7% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 361 tỷ VNĐ (+116,05% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ VNĐ (+48,05% yoy)
Cổ tức:
- 2020: 5%
- 2019: 10%

SKG

25/03/2022 27/04/2022

Năm 2021, VPI đã thực hiện khởi công 2 dư án:
- Vlasta Sầm Sơn - Thanh Hóa: 25,6ha 595 ô đất được đầu tư đồng bộ hạ tầng.
Tới hết tháng 12/2021, dự án đã hoàn thành 70% khối lượng xây dựng hạ tầng kỹ
thuật.
- Khu nhà ở công nhật tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh.
Ngoài ra, VPI đã bàn giao The Terra An Hưng với 1.328 căn hộ cao tầng, giúp
doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh; VPI hoàn thành các hạng mục bổ sung
còn lại tại Granduer Palace Giảng Võ.
Đồng thời, VPI cũng đã hoàn thành nhận quyền sử dụng đất cho 218 ha, tạo đà
triển khai các dự án gối đầu, đảm bảo doanh thu lợi nhận trong tương lai.
Dự án trọng điểm của VPI, trong 2022, là Phân khu số 2, Dĩnh Kế, Bắc Giang, với
quy mô 109 căn biệt thự, liền kề và 2 tòa nhà 28 tầng. Công trình đã đóng xong
tiền sử dụng đất và dự kiến sẽ khởi công vào Quý 2.2022 và đem lại dòng tiền vào
2022, ghi nhận KQKD vào 2023. Ngoài ra, VPI sẽ tiếp tục triển khai KĐT Thủy
Nguyên, Hải Phòng; Grandeur Palace Phạm Hùng, ...
VPI có quỹ đất dồi dào, nhiều dự án đang triển khai dự kiến đem lại lợi nhuận trong
2 năm tới và nhiều dự án gối đầu trong tương lai, tuy nhiên, VPI đang giao dịch với
mức PE và PB lần lượt là 37,9x và 3,8x; cao hơn so với trung bình ngành; chúng
tôi không khuyến nghị với cổ phiếu VPI.
Nhìn vào kết quả kinh doanh những quý gần đây, chúng tôi tin rằng kế hoạch kinh
doanh 2022 của TTF ở mức rất tham vọng. Mặc dù phát hành riêng lẻ có thể tiếp
tục hỗ trợ cải thiện bảng cân đối kế toán của TTF và bổ sung vốn lưu động cho
Công ty, khả năng sử dụng vốn và rủi ro pha loãng là điều mà nhà đầu tư cũng cần
quan tâm. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư xem xét những cải thiện hoạt động
kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp rõ ràng hơn trong thời gian tới.

- Superdong - Kiên Giang là doanh nghiệp dịch vụ vận tải đường thủy bằng tàu cao
tốc và phà phục vụ hành khách đi tới các đảo Phú Quốc, Nam Du, Côn Đảo, Phú
Quý và Hòn Nghệ. Rạch Giá - Phú Quốc (40,1% tổng doanh thu), Hà Tiên - Phú
Quốc (12,7% tổng doanh thu) và Rạch Giá - Nam Du (21,1% tổng doanh thu) là 3
tuyến đem về doanh thu chính cho Công ty. Tại các tuyến này, áp lực cạnh tranh
của Công ty được đánh giá đã gia tăng mạnh mẽ và ảnh hưởng đáng kể đến
doanh thu và lợi nhuận. Hiện tại công ty đang vận hành 16 tàu và 2 phà.
- Công ty có cơ cấu tài sản tương đối an toàn khi phần lớn nguồn vốn đến từ vốn
chủ, và hoàn toàn không có nợ vay. Tài sản tập trung chủ yếu ở tài sản cố định là
đội tàu và phà cao tốc (chiếm 58,4% tổng tài sản). Hiện tại, công ty đang đầu tư hai
phà cao tốc được đóng tại Malaysia. Hiện tại công ty đang đầu tư khu phức hợp
cảng Trần Đề (Sóc Trăng) để phục vụ cho tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo. Công ty đã
hoàn thành giai đoạn 1 để đưa vào khai thác dịch vụ bến bãi, gia tăng tiện ích của
khách hàng.
- Về hoạt động kinh doanh, SKG chịu sự cạnh tranh tương đối lớn với các doanh
nghiệp khác do thị trường còn nhiều dư địa và rào cản gia nhập ngành không quá
cao. Điều này thể hiện ở sự sụt giảm doanh thu của 2 tuyến chính gồm Rạch Giá Phú Quốc và Hà Tiên - Phú Quốc trong năm 2019, lần lượt là 11,5% và 9,3% so
với năm 2018. Sức ép cạnh tranh đã khiến Superdong - Kiên Giang phải giữ
nguyên, thậm chí tăng cường giờ khởi hành để giữ thị phần, gây ảnh hưởng tới tỷ
lệ lấp đầy và làm tăng giá vốn do nhiên liệu tiêu hao nhiều hơn. Các chi phí khác
cũng tăng theo như chi phí nhân công, chi phí hoa hồng, chi phí quảng bá…Trong
bối cảnh đó, công ty đã liên tục triển khai mở rộng các tuyến vận tải mới như tuyến
Phan Thiết - Phú Quý (năm 2018), Phú Quốc - Nam Du và Rạch Giá - Hòn Nghệ
trong năm 2019 và nửa cuối năm 2020. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh và
áp lực tăng giá đầu vào (dầu DO chiếm 50% giá vốn), trong khi nhu cầu yếu và tình
hình cạnh tranh khiến CÔng ty gặp khó khăn để chuyển áp lực tăng chi phí vào giá
bán, do đó đã khiến doanh thu và SKG liên tục giảm.
- Trong năm 2021, lượng khách giảm 74% so với cùng kì, nhưng chi phí chỉ giảm
24,5% do chi phí đầu vào (giá dầu) tăng cao và các chi phí khác giảm không đáng
kể như chi phí khấu hao tài sản, giá vốn thiết bị, vật tư khác,.... làm lợi nhuận gộp
giảm mạnh
- Q1/2022 đã cho thấy sự hồi phục khi ghi nhận lãi 9 tỷ VNĐ, và được loại ra khỏi
diện cảnh báo. Với việc lượng hành khách đang dần hồi phục ở các tour du lịch nội
địa, đồng thời Q2 thường là quý có doanh thu và lợi nhuận cao nhất cả năm, chúng
tôi cho rằng SKG là cổ phiếu phù hợp để theo dõi với câu chuyện hồi phục du lịch
trong năm nay. Tuy vậy, rủi ro của SKG đến từ việc định giá đang khá cao hơn
khoảng 30% so với trung bình 1 năm (P/B hiện tại là 1,5x).
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông
tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như
một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được thay đổi mà không cần
báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề
cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo
phân tích này.
Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều trái luật.
Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtien.dung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Hàng không, Tài chính

Ngân hàng, Tiện ích công cộng

Phân tích kỹ thuật

dolongkhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Trương Sỹ Phú

Hoàng Thị Minh Huyền

VLXD, BĐS, Cao su tự nhiên

Hàng tiêu dùng, CNTT

Chuyên viên vĩ mô

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

hoangthiminhhuyen@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Ngô Trí Vinh

Lê Hoàng Phương

Nông nghiệp, Tiện ích công cộng

Bán lẻ, Dệt may, Chứng khoán

Chiến lược thị trường

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng

Trần Đăng Mạnh

Hoàng Bảo Ngọc

Thép, Phân bón, Dầu khí

Công nghiệp, Vật liệu cơ bản, Ngân hàng

Chiến lược thị trường

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn

hoangbaongoc@baoviet.com.vn

Trần Tuấn Dương

Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm

Tiện ích công cộng, Cao su tự nhiên, VLXD

Cảng, Vận tải biển

trantuanduong@baoviet.com.vn

nguyenhuynhbaotram@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888
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