
TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: VSC (HSX) 

Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam 

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 Kết thúc Q1.2020 Doanh thu đạt 409 tỷ đồng( -3,5% qoq) và lãi ròng đạt 57 tỷ đồng (+42% 

qoq) do tổng hàng hóa chỉ đạt 262.000 TEUs, giảm 7% cùng kỳ trước áp lực dịch bệnh 

trong đó riêng sản lượng cảng Green giảm 22% cùng kỳ còn cảng VIP Green chỉ giảm nhẹ 

3,9% nhờ lợi thế về vị trí tại khu vực Hải Phòng. 

 Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 1,3% lên mức 24,9% nhờ sự kiểm soát chi phí hiệu quả, giảm 

chi phí thuê ngoài: 

 VSC đã tái cấu truc hoạt động bốc dỡ nhằm tăng năng suất lao động, do đó giảm chi 

phí thuê ngoài trong Q1/2020. Do đó, chi phí thuê ngoài của cảng VIP Green giảm 

18,9% so với cùng kỳ còn 89,4 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận gộp của cảng này tăng lên 

30,5% từ mức 19,2% so với cùng kỳ 

 Chi phí lãi vay giảm mạnh 81% chỉ còn ở mức 1,1 tỷ đồng so với mức 5,9 tỷ đồng cùng kỳ 

năm ngoái do tổng nợ vay đã giảm còn 31,6 tỷ đồng so với 235,3 tỷ đồng tại thời điểm 

cùng kỳ. 

 Lượng hàng hóa tăng trưởng mạnh sau khi Trung Quốc quay lại sản xuất từ ngày 10/02, 

giá trị xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam tăng 83,7% so với tháng liền trước và 

10,4% so với cùng kỳ kéo theo lượng hàng hóa qua các cảng container tại khu vực Hải 

Phòng tăng 31,7% so với tháng liền trước và 5,5% so với cùng kỳ. 

 Việc ký kết hiệp định EVFTA sẽ mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp trong thời gian 

tới. 

RỦI RO ĐẦU TƯ 

 Cảng Lạch Huyện ra đời tạo áp lực rất lớn lên sự cạnh tranh cảng ở khu vực Hải Phòng 

khi nhóm doanh nghiệp thượng nguồn sông Cấm, trong đó có cảng Green mất vị thế do vị 
trí địa lý thiếu cạnh tranh. Nhóm doanh nghiệp hạ nguồn sông Cấm vẫn còn cạnh tranh 
được trong ngắn hạn nhờ vị trí giao thông phù hợp cũng như cảng Lạch Huyện chưa hoàn 
thiện hệ thống hạ tầng vận chuyển trong ngắn hạn. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 VSC đang trong nhịp điều chỉnh tích lũy 

ngắn hạn với thanh khoản thấp.  

 Mốc hỗ trợ ngắn hạn tại MA50  và MA200 

ngày tương ứng với giá 26,2 và 25,6. 

 Mốc kháng cự ngắn hạn tại 27,8 và 28,1 

tương ứng với đường Kijun và Ma20 ngày; 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (18/06/2020) P/E  P/B  

VSC Logistics 55.122.798 27.300 6,02 0,84 

ĐÁNH GIÁ: KHẢ QUAN 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng:  

Tại 26.200  hoặc khi vượt 28.100 với 
khối lượng lớn 

Vùng giá bán kỳ vọng: 

30.500 

Ngưỡng cut-loss:             <5% 

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ: 

3 tháng 

Lợi nhuận dự kiến:              16,41% 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, mà chúng tôi có thể cập nhật bằng nỗ lực tối đa của 
mình. Do vậy, báo cáo chỉ nhằm mục đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Trong thực tế, giao dịch 
có thể phát sinh tùy theo thỏa thuận của các bên mua/bán và chúng tôi không chịu trách nhiệm do việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất 
kỳ mục đích sử dụng nào liên quan đến báo cáo này. 


