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Cảng biển
Dịch Covid-19 chưa có tác động quá tiêu cực

Triển vọng ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, triển vọng dài hạn vẫn tích cực
— Tính trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 37.9 tỷ USD, giảm 15.7% yoy là
nguyên nhân chính khiến tổng trọng tải cập bến tại cụm cảng Hải Phòng giảm 3% yoy. Tuy
nhiên, diễn biến dịch Covid đang có những tín hiệu tích cực, một số nước đang tính đến các
phương án mở cửa trở lại sẽ hỗ trợ sự hồi phục của ngành cảng biển trong thời gian tới. Bên
cạnh đó, diễn biến dịch chuyển các cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc và hiệp định EVFTA sẽ
đem lại nhiều cơ hội mới cho ngành cảng biển trong dài hạn.
Cảng Lạch Huyện (HICT) duy trì tăng trưởng mạnh khiến các cảng hạ nguồn tại cụm cảng Hải
Phòng gặp nhiều sức ép
— 5 tháng đầu năm, tổng trọng tải cập cảng Lạch Huyện tăng 34% yoy. Trong tháng 5 năm
2020, cảng HICT đã đón thêm các chuyến tàu lớn với trọng lượng trên 90 nghìn tấn như tàu
ONE CONTRIBUTION và tàu CSCL BOHAI SEA. Sức cạnh tranh mạnh mẽ của cảng HICT
khiến sản lượng cập cảng của các cảng hạ nguồn bị suy giảm đáng kể, điển hình là cảng
Nam Đình Vũ và cảng VIP Green. Trong khi đó các cảng thượng nguồn đã phần nào ổn định
trở lại sau quãng thời gian suy giảm mạnh.
Vấn đề cơ sở hạ tầng kết nối tại cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đang từng bước được giải quyết
— Ngày 30/05/2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiến nghị với Thủ Tướng Chính Phủ đẩy nhanh
tiến độ các dự án trọng điểm, cải thiện hệ thống giao thông huyết mạch của cụm cảng Cái
Mép Thị Vải với tổng số vốn hỗ trợ khoảng 10 nghìn tỷ VND. Hiện tại, một số dự án như dự án
đường 991B, dự án đường Phước Hòa-Cái Mép và dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải
đều đang được gấp rút thực hiện, dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Bài toán hạ tầng đang
được giải quyết giúp triển vọng tăng trưởng của cụm cảng Cái Mép-Thị Vải vốn đã tích cực
trở nên hấp dẫn hơn. Theo thông tin từ cảng vụ Vũng Tàu, bất chấp dịch Covid-19, tổng sản
lượng container cập cảng tại Vũng Tàu vẫn duy trì tăng 14% yoy tính trong 4 tháng đầu năm.
— Theo thông tin từ phía CTCP Gemadept, dự án Gemalink tại cụm cảng Cái Mép – Thị Vải vẫn
đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến thời gian hoàn thiện và đi vào vận hành vào
Q4/2020.

Biểu đồ 1. Tăng trưởng trọng tải và lượt tàu cập cảng cụm cảng Hải Phòng năm 2020
Dịch Covid-19 tác động chưa lớn tới hoạt
động ngành cảng biển khu vực Hải Phòng.
Tổng trọng tải cập cảng vẫn duy trì tăng 3%
yoy trong tháng 4/2020 và chỉ giảm 3% yoy
trong tháng 5/2020.
Xu hướng dịch chuyển từ tàu nhỏ sang tàu to
thể hiện rõ nét trong thời gian gần đây khi số
lượt tàu cập cảng suy giảm nhưng tổng trọng
tải vẫn duy trì tăng.
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Biểu đồ 2. Tổng trọng tải cập cảng tháng 4 và tháng 5 năm 2019-2020
Trọng tải tàu cập cảng Lạch Huyện tăng 34%
yoy trong tháng 4 và 5 trong khi đó các cảng
hạ nguồn chịu ảnh hưởng lớn do cạnh tranh
và dịch Covid-19, điển hình là cảng Nam Đình
Vũ và cảng VIP Green, giảm lần lượt 58% yoy
và 19% yoy.

2019

('000 DWT)
4,000

2020

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Cảng VIP
Green

Cảng
Green
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Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Mua:
+15% hoặc cao hơn

Nắm giữ:
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Vượt trội hơn thị trường

Trung lập:
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên
phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các
nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu
là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể
thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các
trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết
định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu
tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không
được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ
nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
khác.

