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Trong số này
Việc ký kết các hợp tác mới EV FTA và CT TPP cùng với những diễn biến mới
nhất của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã tác động đến nhiều ngành hoạt
động kinh doanh tại Việt Nam. Các khu công nghiệp mới mở ra nhiều hơn đón

•

Xu hướng phát triển cảng biển khu vực

•

Tổng quan về cảng biển Việt Nam

tầng, giao thông kết nối đã tạo nên diện mạo mới đầy năng động nền kinh tế

•

Các hệ thống cảng lớn tại 3 miền

trong nước. Một lần nữa ngành cảng biển thêm nhộn nhịp khi VN hưởng lợi từ

•

Xu hướng đầu tư cảng nước sâu

•

Những công nghệ mới với ngành cảng biển

•

Các doanh nghiệp trong ngành

dòng vốn nước ngoài đổ vào kéo theo những nhu cầu về cảng biển, cơ sở hạ

dòng vốn nước ngoài. Hàng loạt dự án mới đang ra đời để đón đầu nhưng
cũng tại đây cũng nảy sinh những thách thức về dòng vốn, sự cạnh tranh, và
tầm nhìn quy hoạch chiến lược dài hạn của ngành.

Có khoảng 90% hoạt động thương mại toàn cầu được thực hiện thông qua đường vận
tải biển và cho đến nay dù có những giai đoạn thăng trầm nhưng ngành khai thác cảng và
vận tải biển vẫn duy trì sự tăng trưởng và chưa có dấu hiệu được thay thế bởi công nghệ mới.
Khi công nghệ thông tin phát triển ngành cảng biển đã phát triển công nghệ AI để rút ngắn
quy trình logistis gấp nhiều lần tạo nên những chuyển biến mới trong ngành. Ngành vận tải
biển vẫn tiếp tục ngày càng cạnh tranh gay gắt và nổi lên nhiều gương mặt mới.
Trước đây khi nhắc đến hoạt động vận tải biển và Logistic, người ta

12,263

thường nhớ đến Singapore như hình mẫu về thương cảng lớn và có

tỷ tấn

uy tín nhất trong ngành trước khi bị Thượng Hải vượt qua về độ lớn.
Sự lớn mạnh của nền kinh tế Trung Quốc đã làm cục diện của ngành

Sản lượng vận chuyển toàn
cầu dự báo 2019. Tăng 3%
so với năm 2918.

cảng biển thay đổi với nhiều cảng lớn như Thượng Hải, Thẩm Quyến,
Ningbo-Zhoushan, Quảng Châu, Thanh Đảo đều nằm trong 10 cảng
biển lớn nhất thế giới. Nói rộng ra nếu tính chung cả Trung Quốc và
Đông Á đã có thị phần cảng container chiếm đến 72% toàn cầu.

Năm 2018, kinh tế thế giới tăng trưởng GDP ở mức 3,7%. Ngành
vận tải đường biển cũng đạt mức tăng 2,7%. Đà tăng trưởng dù vẫn

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu có mối quan hệ mật thiết với ngành vận

khả quan nhưng đã chậm lại so với mức 4,2% của năm 2017. Một

tải biển và chỉ cần nhìn vào mức độ tăng trưởng của ngành vận tải

trong những nguyên nhân chính đến từ khủng hoảng chiến tranh

biển có thể nhận ra kinh tế thế giới đang tăng trưởng hay suy thoái.

thương mại Mỹ-Trung leo thang dẫn đến nền kinh tế Trung Quốc bị
ảnh hưởng nghiệm trọng.
Lưu lượng hàng thông qua cảng biển năm qua tăng 4% so với trung
bình 3%. Các cảng biển tại Mỹ, Trung Quốc hoạt động nhộn nhịp
nhất trong top đầu.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa
bằng đường biển trên toàn thế giới trong năm 2019 sẽ tăng trưởng
3,0%, đạt mức 12,263 tỷ tấn (so với mức tăng trưởng 2,7%/ 11,901
tỷ tấn trong năm 2018). Đội tàu vận tải biển thế giới năm 2019 dự
kiến tăng trưởng 3%. Xu hướng tàu biển vận chuyển sẽ lớn hơn để
tiết kiệm chi phí do đó các cảng biển nước sâu trung chuyển ở các
nước sẽ được ưu tiên lựa chọn so với cảng nhỏ.

Hoạt động vận tải hàng hóa Việt Nam 9 tháng 2019
Hoạt động vận tải trong 9 tháng năm 2019 duy trì mức tăng 8,9% so với cùng kỳ năm
trước, đặc biệt ngành đường bộ và đường hàng không tăng trưởng lần lượt 10% và
12% nhờ cơ sở hạ tầng đường bộ được đầu tư lớn, kết nối thuận tiện giữa các địa
phương. Các hãng hàng không mới liên tục ra đời cạnh tranh chất lượng dịch vụ tạo
điều kiện cho khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn sử dụng dịch vụ cùng các mức
giá vé linh hoạt.
Riêng vận tải đường sắt tiếp tục xu hướng giảm cả về vận tải hành khách và hàng
hóa do ít được đầu tư chất lượng phục vụ trong khi các tuyến đầu tư ngắn như metro
vẫn còn đình trệ dài hạn. Đây là điểm nghẽn trong chuỗi vận hành logistics còn yếu
tại Việt Nam.
Vận tải biển và đường thủy tăng trưởng trung bình 9% hàng năm và chiếm tỷ trọng
ngày càng lớn trong việc vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt là hoạt động giao thương
ngày càng mở rộng. Đón bắt nhu cầu này, hệ thống cảng biển VN đang trong giai
đoạn mở rộng thêm các cảng mới.
Theo báo cáo thống kê sơ bộ mới nhất, 9 tháng đầu năm GDP cả nước tăng trưởng.

Lượng hàng hóa thông qua cảng

Tốc độ tăng trưởng

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển (triệu tấn)
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Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng trưởng trung bình 12,8%, trong đó năm 2018 đạt tăng trưởng cao nhất đến
16,8%. Hàng khô chiếm tỷ trọng cao nhất khoảng 45% tổng khối lượng hàng hóa. Hàng container chiếm tỷ trọng lớn thứ hai
với khoảng 30%. Từ thời điểm VN bắt đầu hội nhập tổng lượng hàng container qua cảng biển năm 1995 mới đạt 3,4 triệu tấn
(532 nghìn TEU) chiếm 9%, đến năm 2017 đạt 165,7 triệu tấn (14,3 triệu TEU) chiếm 31,9%.
Khối lượng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam đã tăng gấp gần 30 lần trong 20 năm qua và ngày càng tăng
trưởng rất nhanh đòi hỏi nhu cầu mở rộng hệ thống cầu cảng, hạ tầng rất bức thiết. Vào 10/1999 lần đầu tiên thủ tướng Phan
Văn Khải đã ký quyết định mang tính bước ngoặc về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển VN đến 2010. Sau đó
là các lần quy hoạch mới vào các năm 2009 và điều chỉnh vào 2014. Sau 20 năm ngành cảng biển lại trở nên chật hẹp và cần
thay lớp áo mới để có thể bắt kịp các nước khu vực.
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Đôi nét về hệ thống cảng biển Việt Nam

Cả nước có 45 cảng biển đang hoạt động bao gồm 2 cảng biển loại IA (cảng cửa
ngõ quốc tế); 12 cảng biển loại I (cảng tổng hợp đầu mối khu vực); 18 cảng biển
loại II (cảng tổng hợp địa phương) và 13 cảng biển loại III (cảng dầu khí ngoài
khơi).
Cụm cảng biển phục vụ vận chuyển hàng container Việt Nam thông qua hệ thống
cảng tại 3 miền bao gồm phía Bắc (Hải Phòng), Miền Trung và khu vực phía Nam.
Hai cụm cảng tại Hải Phòng và TPHCM chiếm đến 95% tổng lượng hàng hóa
container của cả nước. Khu vực Miền Trung đang có những quy hoạch và xây
dựng một số cảng mới để đáp ứng nhu cầu vận chuyển tăng cao trong tương lai.
Tổng số bến cảng là 265 bến cảng/402 cầu cảng với 87.550 m dài cầu cảng, tổng
công suất thiết kế khoảng 500-550 triệu tấn hàng/năm.

Sản lượng container theo vùng (triệu Teu)
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Thị phần các nhà khai thác cảng biển
Top 4 nhà khai thác cảng lớn nhất hiện nay là Tân Cảng Sài Gòn, Cái Mép – Thị Vải, Germadept và Cảng Hải Phòng.
Khu vực các cảng phía Bắc chiếm 25 - 30% khối lượng vận tải nên công suất vẫn còn thừa. Các cảng miền Trung chỉ chiếm
13% tổng sản lượng thông qua đang ở tình trạng thiếu hàng hóa, chỉ sử dụng một phần công suất. Trong khi đó, các cảng
phía Nam chiếm đến 57%, riêng sản lượng container qua cảng chiếm đến 90%, hiện đang quá tải.
Biểu đồ cho thấy trong bối cảnh kinh tế VN đang mở rộng theo hướng quốc tế và tranh thủ thúc đẩy qua FDI dẫn đến hoạt
động xuất nhập khẩu tăng mạnh. Các hiệp ước EVFTA và CP-TPP được ký kết góp phần thu hút nhiều dòng vốn FDI đổ vào
trong nước nhiều hơn kéo theo nhiều ngành tăng trưởng mà điển hình là hai ngành lớn là khu công nghiệp và khai thác cảng
biển. Với lợi thế bờ biển dài và nằm trên trục đường hàng hải quốc tế nên VN có nhiều lợi thế so với các nước trong khu
vực. Tuy nhiên cũng như nhiều ngành khác, hoạt động quy hoạch cảng biển vẫn chưa có sự thống nhất và còn khá manh
mún. Những khu vực nóng nhất có từ 10 – 20 cảng biển nhưng đều thuộc loại nhỏ với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp
khác nhau. Việc này dẫn đến cạnh tranh nơi thừa nơi thiếu công suất và không phát huy hết tiềm năng tối đa của ngành. Vì
vậy trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi lớn trong ngành cảng biển Việt Nam mà trong đó xu hướng M&A sẽ ngày càng
nhiều và cảng biển tập trung phát triển mạnh vào những cảng nước sâu lớn mang giá trị kinh tế cao hơn.
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Cụm cảng phía Bắc – Hải Phòng
Khu vực Miền Bắc gồm khu vực quanh Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Phòng thu hút đầu tư lớn FDI vào công nghiệp nhờ chính
sách thuế ưu đãi ở các mặt hàng dệt may, sắt thép, điện tử với các tập đoạn lớn như Samsung, Formosa. Khu vực phía Bắc
cũng tận dụng vị trí địa lý là điểm giao cắt thương mại giữa các nước Hà Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan nên rất
thuận lợi phát triển cảng biển.
Trong giai đoạn bùng nổ phát triển cảng biển từ 2009 đến 2015, Cảng Hài Phòng luôn tấp nập tàu thuyền. Tuy nhiên các
cảng biển thời điểm này có công suất nhỏ và trung bình vì vậy chỉ đón những tàu có tải trọng 10,000 – 30,000 DWT. Cảng
Cái Lân là cảng có khả năng đón tàu cỡ lớn nhất đến 50,000 DWT. Tuy nhiên dù là cảng nước sâu lớn và có đường sắt kết
nối theo chuẩn quốc tế khổ 1,455m nhưng Cảng Cái Lân sau hơn 5 năm hoạt động vẫn còn dư công suất và kém cạnh tranh
hơn hẳn so với cụm cảng khu vực phía dưới. Một trong những nguyên nhân chính là thiếu sự kết nối giữa cảng và chủ tàu
và một phần do vấn đề hải quan.
Khu vực cảng Quảng Ninh và Hải Phòng có hoạt động khai thác cảng sôi động nhất với nhiều cảng lớn như Nam Hải Đình
Vũ, cảng nước sâu Lạch Huyện, Đoạn Xá, Hải An, Green Port … Với mục tiêu container dự kiến đạt khoảng 5,84-6,2 triệu
teu/năm vào năm 2020, 11,2-12,5 triệu teu/năm vào năm 2030.
Dự án lớn nhất đang kỳ vọng thay đổi bộ mặt vận tải biển miền Bắc là cảng nước sâu Lạch Huyện vừa được đầu tư vào
năm 2018. Đây là cảng nước sâu giúp thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ cảng biển khu vực phía Bắc khi hàng loạt tập đoàn
công nghiệp lớn đang hoạt động tại đây. Trong dự án kết nối logistics đang triển khai thì hệ thống cao tốc Hải Phòng – Hà
Nội, Hải Phòng – Quảng Ninh, Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lạng Sơn.. hoàn thành đã tạo thành mạng lưới giao thông
liên hoàn, rút ngắn thời gian lưu thông giữa các tỉnh phía Bắc tới Khu Công nghiệp Đình Vũ (Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải)
và cảng quốc tế tại đây. Hiện tại chưa thể đánh giá được hiệu quả của việc đầu tư cảng Lạch Huyện nhưng cũng có nhiều
công ty lớn tham gia đấu thầu xây dựng các cầu cảng tại đây. Việc xuất hiện cảng mới Lạch Huyện sẽ thay đổi đáng kể thị
phần các cảng tại đây và trong 3 – 5 năm tới.
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Cụm cảng miền Trung
Cụm cảng miền Trung có khoảng 17 cảng trong đó Cảng Tiên Sa có công suất lớn nhất. So với hai cụm cảng Miền Bắc và
miền Nam thì cảng Miền Trung có công suất thấp nhất nhưng tốc độ tăng trưởng trung bình đang gia tăng rất nhanh trên
20%/năm.
Các cảng tại Miền Trung phần lớn là cảng nhỏ và đa số khai thác hàng rời, còn lại một số ít khai thác hàng container. Theo
thống kê 6 tháng 2019, các cảng có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao nhất so với cả nước là: Thanh Hóa tăng 86%
(chủ yếu là hàng phục vụ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn), Quảng Nam tăng 78%. Ngoài ra, một số khu vực cảng biển Hà Tĩnh,
Bình Thuận cũng đạt mức tăng từ 58-62%. Ba nhóm thuộc khu vực miền Trung là: Nhóm 2, 3, 4 (từ Nghi Sơn, Thanh Hóa
đến Vân Phong, Khánh Hòa) quy hoạch 26,5%, thực tế đạt 25%.
Theo quy hoạch của Đà Nẵng, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, đến năm 2030 sản lượng thông qua sẽ vượt 30 triệu
tấn, khi đó cảng Tiên Sa sẽ vượt quá công suất. Việc nâng cấp giai đoạn 2 cảng Tiên Sa cũng vừa hoàn thành trong năm
2018 với gần 1.700 mét cầu bến có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 70.000 DWT, tàu container đến
4.000 Teus.
Các tính thành xung quanh Đà Nẵng cũng đang nâng cấp cảng biển như tỉnh Quảng Nam có kế hoạch đưa cảng Chu Lai
thành cảng đầu mối của khu vực miền Trung, cạnh tranh với cảng Đà Nẵng. Cảng Quy Nhơn, Cảng Chân Mây vừa được
đầu tư nâng cấp. Tại Quảng Ngãi, khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất cũng tự xây dựng một cảng biển nước sâu
tự phục vụ riêng để bớt lệ thuộc cảng Đà Nẵng. Tại Quảng Trị, cũng có dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy với quy mô 3,3 ki lô
mét tổng chiều dài bến, đón tàu đến 100.000 tấn.
Riêng tại Đà Nẵng cũng đang xúc tiến giai đoạn đầu tiên xây dựng cảng Liên Chiểu mới thay thế có thể thay thế cảng Tiên
Sa với quy mô 220 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 32.860 tỉ đồng, chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 (đến năm 2022) có
tổng mức đầu tư hơn 7.370 tỉ đồng.
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Cảng Cát Lái

Cái Mép – Thị Vải

Germalink

Khu vực cảng Phía Nam
Khu vực phía Nam được quy hoạch cụm cảng biển số 5 bao gồm các

Cảng Cái Mép – Thị Vải là một trong 19 cảng trên thế giới có thể tiếp

cảng biển ở TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu là cụm cảng biển

nhận tàu siêu trọng với 100.000 DWT. Thế nhưng, vấn đề của cảng

lớn nhất nước, nơi có Tân cảng Cát Lái có năng suất đón nhận đến

Cái Mép cũng khá giống Cát Lái chính là hạ tầng giao thông kết nối

70% lưu lượng hàng hóa ra váo Việt Nam.

bến bãi đã làm ảnh hưởng chất lượng phục vụ của cảng chỉ tương

Cụm cảng Cát Lái là hệ thống cảng nước sâu duy nhất của Việt

đương một cảng tầm trung.

Nam triển khai “cảng điện tử” (ePort) làm thủ tục và thanh toán qua

Với công suất 7 triệu TEU/năm của cảng Cái Mép - Thị Vải có thể đạt

mạng cho tất cả các phương án giao nhận container và nằm top 30

được nếu được kết nối giao thông (đường bộ, đường sắt) đồng bộ

cảng biển lớn nhất thế giới. Công ty lớn nhất là Tân Cảng Sài Gòn

theo chuẩn mực quốc tế, nhưng thực tế để có thể thu hút được hàng

đầu tư lớn với hai hệ thống cảng Cát Lái và Thị Vải – Cái Mép và cả

trung chuyển quốc tế so với các cảng lân cận trong khu vực thì cần

Lạch Huyện ngoài Hải Phòng.

phải đầu tư thêm khá nhiều. Năm 2017, năm 2018 cảng lần lượt mới

Tân Cảng Cát Lái dự kiến sẽ “cán đích,” lập kỷ lục mới với 5 triệu
TEU hàng container thông qua cảng trong năm 2019.

đạt 2,53 triệu TEU và 2,87 triệu TEU đạt 42% công suất thiết kế của
các bãi container. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt khoảng
26%.

Vấn đề trở ngại lớn nhất với cảng Cát Lái chính là hạ tầng giao thông
đang tắc nghẽn nghiêm vọng ở lối ra vào cảng. Với lượng hàng lên
tới 66,3 triệu tấn trong năm 2018 đã chiếm khoảng 40% sản lượng
hàng container qua cảng biển cả nước. Một số dự án giao thông đang
giải tỏa cho cảng bao gồm nút giao thông An Phú, hầm chui rẽ trái từ
cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đường Mai Chí Thọ.
Đầu tư tuyến đường sắt riêng cho Cảng Cát Lái.

Logistics – Vận Tải Biển 10.2019

Năm 2019, Cái Mép kỳ vọng đạt sản lượng 3,5 triệu TEU (không bao
gồm sản lượng vận chuyển bằng xà lan), tương đương khoảng 25%
tổng sản lượng kỳ vọng của container quốc tế tại Việt Nam trong năm
2019 là 14 triệu TEU. Cái Mép – Thị Vải cũng đang nằm trong danh
sách đầu tư mở rộng lớn trong thời gian tới trong kế hoạch dịch
chuyển các cảng nhỏ trong nội đô SG.
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Bài toán phát triển với Việt Nam
▪

Khi hội nhập càng sâu rộng để hàng hóa VN không những đảm bảo được chất lượng mà một trong những yếu tố quan trọng đó
là giá thành có thể cạnh tranh được với các nước cùng khu vực. Vấn đề tối ưu logistics trở thành vấn đề được quan tâm ưu tiên
hàng đầu mà trong những năm gần đây chính phủ đã nỗ lực thay đổi và đạt một số thành công bước đầu. Theo báo cáo mới nhất
từ WB xếp hạng chỉ số hoạt động logistics (LPI) 2018 của Việt Nam đạt 39/160, tăng 25 bậc so với năm 2016. Trong khu vực
Châu Á, Việt Nam đứng sau Nhật (hạng 5), Singapore (7), Hàn Quốc, TQ, Thái Lan (hạng 32). Để thứ hạng LPI Việt Nam cần cải
thiện rất nhiều và theo xu hướng thời đại mới thì việc áp dụng công nghệ AI gần như là điều bắt buộc phải hướng tới.

▪

Việt Nam có nhiều cảng biển nhưng có quy mô nhỏ và phân tán dẫn đến thiếu hiệu quả trong khai thác và lãng phí trong đầu tư.
Việc này dẫn đến không khai thác hết tiềm năng của khu vực dẫn đến những vấn đề kẹt cảng, ùn tắc và hạ tầng giao thông cũng
tắt nghẽn nghiêm trọng. Đầu tư cảng cần có sự kết nối với hạ tầng giao thông và đầu tư đồng bộ từ đường sắt, đường bộ, hệ
thống kho bãi, hạ tầng thiết bị và đầu tư về cả nhân lực logistics để đảm bảo cả hệ thống vận hành đồng bộ mang lại hiệu quả
cao nhất cho doanh nghiệp. Chỉ cần một mắt xích trong hệ thống gặp vấn đề thì ảnh hưởng lên toàn bộ chuỗi logistics từ đó dẫn
đến kém hiệu quả về cạnh tranh. Ví dụ như hạ tầng tĩnh liên quan tới kho vận của Việt Nam chỉ khoảng 3-3,5 triệu m2 chỉ bằng
một nửa của Singapore, hạ tầng động như giao thông kết nối cần những khoản đầu tư rất lớn và tách biệt khỏi giao thông nội đô.

▪

Trong vòng 2 – 5 năm tới, các khu công nghiệp sẽ được mở thêm thu hút đầu tư nước ngoài và dĩ nhiên sẽ kéo theo làn sóng
mở rộng, đầu tư mới cảng biển. Các cảng nước sâu sẽ được ưu tiên đầu tư do tiết giảm được chi phí cho các tàu vận chuyển và
tăng cường năng lực đón nhiều tàu quốc tế khi hoạt động thương mại trong nước tăng trưởng.

▪

Xu hướng M&A, hợp tác trong ngành sẽ rất sôi động. Các đối tác Hàn và Nhật rất quan tâm lĩnh vực logistics và cảng biển tại VN
do đón đầu được tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong tương lai trong khi năng lực nội địa hiện vẫn còn khá yếu. Nhiều cảng biển
VN hiện nay vẫn quản lý theo kiểu cũ và chưa áp dụng công nghệ mới đưa AI vào vận hành. Vì vậy nhiều công đoạn lưu trữ kho,
bốc xếp, dỡ hàng mất gấp 5 – 10 lần thời gian so với bên Nhật hay Hàn Quốc. Việc đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực cảng
biển sẽ giúp nâng tầm tối ưu và quản lý cảng VN tốt hơn từ đó cải thiện chỉ số LPI sau mỗi 2 năm đánh giá của WB.

▪

Các doanh nghiệp lớn trong ngành như Tân Cảng Sài Gòn, Germadept, Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng sẽ có nhiều cơ hội phát
triển khi làn sóng đầu tư mới cảng biển đang nở rộng. Các khoản đầu tư công vào cảng sẽ đi theo hạ tầng kết nối đường sắt,
đường bộ, kho bãi sẽ tốn nhiều chi phí vì vậy nhà nước sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và dĩ nhiên đây là dịp để chính phủ sắp
xếp lại ngành cảng biển tối ưu và đạt hiệu quả cao.
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Những dự án xây dựng nâng cấp
cảng nước sâu lớn tại VN
Cảng Trần Đề: Bến cảng Trần Đề với vai trò là bến cảng chính, nằm ngoài khơi, cách
bờ 15 - 20 km, với bến tiền phương gồm 7 cầu cảng dài 2.500 m, đón được tàu 160.000
DWT, quy hoạch cảng biển Sóc Trăng gồm các bến cảng trong sông Trần Đề, sông Hậu
và bến cảng ngoài khơi, đáp ứng lượng hàng thông qua năm 2025 đạt 12,9 - 14,7 triệu
tấn/năm, trước khi có bước nhảy vọt lên 82,9 - 94,7 triệu tấn/năm vào năm 2030. Tổng
mức đầu tư lên đến hơn 50 ngàn tỷ đồng.

Cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng có quy mô 220 ha được thực hiện trong ba giai đoạn:
2022 (5 triệu tấn/năm, 7.378 tỉ đồng), 2030 (17 triệu tấn/năm, 7.857 tỉ đồng) và 2050
(46 triệu tấn/năm, 17.626 tỉ đồng). Dự án có thể thay thế cảng Tiên Sa vốn có thể quá
tải trong 10 năm tới. Vốn nhà nước sẽ chiếm khoảng 30% và còn lại là kêu gọi đầu tư
từ các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước. Dự án sẽ có tổng mức vốn đầu tư là
32.861 tỉ đồng,

Cảng Lạch Huyện: bến cảng Lạch Huyện dự tính giai đoạn từ năm 2020 đến 2025
có thể tiếp nhận tàu tổng hợp trọng tải 50.000 DWT (tàu 100.000 DWT giảm tải), tàu
container đến 6.000 TEU (tàu 8.000 TEU giảm tải), năng lực thông qua từ 35 đến 41
triệu tấn/năm. Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 và sau 2030 tiếp nhận được tàu
tổng hợp trọng tải 100.000 DWT, tàu container tới 8.000 TEU hoặc hơn, năng suất thông
qua từ 118 đến 136 triệu tấn/năm. Dự án có mức đầu tư gần 30 ngàn tỷ đồng chia làm
nhiều giai đoạn và hợp tác ODA Nhật Bản.

Cảng Hòn Khoai với quy mô của dự án gồm 24 cầu cảng; trong đó có 12 bến cho loại
tàu 250.000 tấn và 12 bến tiếp chuyển cho loại tàu 50.000-100.000 tấn. Dự kiến trong
tương lai Cảng biển Hòn Khoai có năng lực vận tải 800 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Với
tổng mức đầu tư dự kiến 5 tỉ USD, trong đó 3,5 tỉ USD cho “siêu cảng” và 1,5 tỉ USD cho
khu trung tâm logistics, Cảng Hòn Khoai (Cà Mau) được đánh giá sẽ trở thành cảng biển
lớn nhất Việt Nam trong tương lai.
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Top cảng biển thế giới 2018 (Million TEU)
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Trung bình Lưu lượng
vận tải tăng 3% năm

Trong năm 2018, 26 cảng biển top đầu thế giới thông qua gần 400
triệu Teus, tăng 4% so với 2017. Một số cảng biển có mức tăng
trưởng rất cao như Tanjung Priok của Indo, Colombo của Sri Lanka,
Shenzhen của China và Singapore.
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Ho Chi Minh City, Vietnam
Yingkou, China
Colombo, Sri Lanka
New York-New Jersey, U.S.A.
Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia
Keihin Ports, Japan*
Laem Chabang, Thailand
Long Beach, U.S.A.
Hamburg, Germany
Tanjung Pelepas, Malaysia
Los Angeles, U.S.A
Dalian, China
Xiamen, China
Kaohsiung, Taiwan, China
Antwerp, Belgium
Port Klang, Malaysia
Rotterdam, The Netherlands
Jebel Ali, Dubai, United Arab…
Tianjin, China
Qingdao, China
Hong Kong, S.A.R, China
Busan, South Korea
Guangzhou Harbor, China
Ningbo-Zhoushan, China
Shenzhen, China
Singapore
Shanghai, China
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Làn sóng quốc tế đầu tư cảng biển
Ngành cảng biển thế giới đã phát triển đi trước Việt Nam rất lâu và ngày càng cạnh tranh gay gắt. Trong khu vực nhộn
nhịp nhất của Đông Nam Á, các nước đang dồn tiền phát triển cảng biển để cạnh tranh. Cảng bật nhất Singapore đang
bị cảng Tanjung Pelepas, Malaysia kế cận cạnh tranh chiếm thị phần nhờ đầu tư lớn và cạnh tranh giá dịch vụ rẻ hơn.
Nhiều công ty vận tải biển đang dần chuyển sang Tanjung Pelepas đưa cảng biển này vươn lên hàng 19 cảng biển thế
giới chỉ trong thời gian ngắn.
Khi các chuỗi cung ứng và đầu tư quốc tế chuyển hướng từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á làm kéo theo hệ
thống vận chuyển hàng hóa cũng thay đổi. Mở ra cơ hội cho các cảng biển lân cận xung quanh phát huy thế mạnh và
cạnh tranh với các cảng biển lâu đời như Singapore. Indonesia có tham vọng thay thế trung tâm trung chuyển của Sing
với kế hoạch chi 3 tỷ USD để phát triển một cảng biển tại tỉnh Tây Java, chỉ cách 100 km từ thủ đô Jakarta nơi có các khu
công nghiệp và nhiều tập đoàn lớn đang hoạt động. Thái Lan cũng đang có kế hoạch chi hơn 2,5 tỷ USD để mở rộng
cảng nằm tại tỉnh duyên hải phía Đông Chonburi, nâng công suất lên 130% công suất hiện tại vào năm 2022.
Đứng trước tình hình đó, Singapore không thể ngồi yên và đã khởi động một đại dự án cảng container Tuas gây ngỡ
ngàng với giới đầu tư ngành cảng khi trang bị những công nghệ hiện đại nhất chưa từng được sử dụng trong ngành cảng
biển. Như lời cam kết của thủ tướng Lý Hiển Long là siêu cảng mới sẽ là một cuộc cách mạng trong ngành quản lý và
khai thác cảng biển.
Một bài học kinh nghiệm không mới với Việt Nam là việc đi chậm sẽ mất cơ hội mà sau này sẽ mất rất nhiều thời gian và
tiền bạc để chạy theo. Ngành cảng biển đang trong giai đoạn thu hút đầu tư rất mạnh mẽ vì vậy rất cần có chiến lược quy
hoạch chặt chẽ hệ thống cảng biển cả 3 miền và có lộ trình phát triển đồng bộ hạ tầng bên cạnh xây dựng hệ thống hỗ
trợ logistics là hết sức cần thiết tránh việc đầu tư dàn trải mà hiệu quả không cao và kém sức cạnh tranh so với các nước
khu vực.
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Tuas – Singapore
Siêu cảng biển tương lai

Công nghệ AI áp dụng vào ngành cảng biển
Nếu như cách đây 10 năm Singapore gây choáng ngợp với khu phức

Trong khi đó, cần trục tự động gắn trên đường ray - hoàn toàn bằng

hợp Marina Bay Sands kỳ ảo thì giờ đây một công trình còn ấn tượng

điện và sử dụng máy ảnh và cảm biến laser cho chính xác - sẽ cho

gấp nhiều lần là dự án cảng biển Tuas với chi phí tiêu tốn hàng tỷ

phép các chuyên gia cần cẩu giám sát từ xa nhiều cần cẩu.

USD với mục tiêu lấy lại vị trí đứng đầu cảng biển hàng đầu thế giới
và tiên phong với công nghệ AI mới nhất mà chưa nước nào khai
phá trước.
Để duy trì lợi thế cạnh tranh, cảng Tuas sẽ sử dụng công nghệ tự
động hóa hoàn toàn, bao gồm hơn 1.000 phương tiện tự động hướng
dẫn và cần cẩu hoàn toàn tự động, giúp cho hiệu suất nâng lên, tiết
kiệm thời gian và cuối cùng, cho phép tàu quay vòng nhanh hơn.
Cảng Tuas sẽ được chia thành 4 giai đoạn và dự kiến giai đoạn 1
tiêu tốn 2.4 tỷ USD sẽ đưa vào hoạt động năm 2021. Với 21 khu neo
đậu nước sâu, Tuas có thể xử lý khoảng 20 triệu container mỗi năm.

Các hệ thống Drone tự động để thực hiện công việc sắp xếp hàng
hóa thay các hệ thống băng chuyền hay nhân công truyền thống.
Ngoài ra hệ thống Drone có thể dùng để giám sát, kiểm tra di động
các hư hỏng hàng hóa một cách chủ động.
Chủ tịch tập đoàn PSA International, Peter Voser, cho biết cảng Tuas
đã mang đến cho nhà khai thác cảng một tầm nhìn hoàn toàn mới và
thay đổi hẳn so với cách quản lý truyền thống.
Việc xây dựng cảng chỉ mới là phần cứng mà quan trọng hơn hết
chính là việc đầu tư hệ sinh thái để nó vận hành đạt hiệu suất cao
nhất là điểm mà Singapore nhắm tới.

Toàn bộ siêu dự án sẽ hoàn tấn vào 2040 và có thể đạt công suất
trên 65 triệu teus.

Dù trước đó có nhiều mối nghi ngại từ bên ngoài về sự tham vọng
của dự án nhưng đến nay Singapore đang chứng minh họ đang đi

Khi hoạt động đầy đủ vào những năm 2040, cảng mới sẽ là nhà ga
container tự động hoàn toàn lớn nhất thế giới - sẽ thay thế các cảng

đúng hướng, có tầm nhìn đi trước và quyết tâm đạt được mục tiêu
thử thách.

hiện có tại Tanjong Pagar, Pasir Panjang, Keppel và Pulau Brani.
Tham vọng của dự án Tuas có thể đóng góp vào 7% GDP Singapre
Một trong những công nghệ hiện đại nhất áp dụng tại cảng là sẽ có
một đội xe tự động không người lái hoàn toàn bằng điện để vận
chuyển container giữa cầu cảng và bãi đáp. Loại xe điện tự hành này

mỗi năm, tạo việc làm trực tiếp cho 170 ngàn lao động, hỗ trợ phát
triển các doanh nghiệp nhỏ và hộ cá thể, đồng thời trở thành động cơ
quan trọng phát triển thương mại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

tiết kiệm được nhân công, hoạt động năng suất cao và giảm tới 25%
lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với các loại xe thông thường.
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Các doanh nghiệp lớn
trong ngành

Tổng công Ty Tân Cảng Sài Gòn
Cùng hệ thống cảng: Cảng Tân cảng - Hiệp Phước, Tân cảng - Phú
Hữu, Tân cảng - Sa Đéc, Tân cảng - Cao Lãnh, Mỹ Thới, Trà Nóc,
Cái Cui, Tân cảng - Miền Trung, Tân cảng – 189, 128 Hải Phòng...
các ICD Tân cảng - Sóng Thần, Tân cảng - Long Bình, Tân cảng –
Nhơn Trạch, Hải Phòng và hệ thống các depot khu vực Thành phố
Hồ Chí Minh tạo thành hệ thống cảng liên hoàn trên khắp đất nước.
Công ty có 3 công ty con vốn 100% công ty mẹ, 16 công ty vốn trên
50%, 9 công ty liên doanh liên kết vốn góp dưới 50% và 23 công ty
con. Trên sàn niêm yết có 5 CP thuộc họ Tân Cảng gồm:
Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp lớn nhất trong ngành cảng biển

▪

Kho vận Tân Cảng (UPCoM: TCW).

được thành lập từ 1989. Đến năm 2010, Công ty Tân Cảng Sài Gòn

▪

ICD Tân Cảng - Long Bình (UPCoM: ILB),

được chuyển đổi thành Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Thị phần

▪

Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HoSE: TCL),

container xuất nhập khẩu công ty Tân Cảng chiếm trên 90% khu vực

▪

Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (HOSE: CLL).

phía Nam và 50% thị phần cả nước.

▪

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (UPCOM-IST)

Tân cảng Sài Gòn tham gia hầu như các hoạt động liên quan đến

Các công ty trên hầu hết Tân Cảng nắm trên 50% trừ CLL sở hữu

logistics cảng biển như dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ logistics,

25.6%. Giao dịch chung của các cổ phiếu đều không nhiều do sở hữu

dịch vụ hàng hải, kho bãi, cao ốc văn phòng, xây dựng công trình dân

quá cô đặc.

sự… Hai cảng lớn khu vực phía Nam là Cát Lái và Cái Mép – Thị Vải
công ty chiếm thị phần lần lượt 92% và 71%.
Riêng Cảng Tân Cảng - Cát Lái tại TPHCM có quy mô 160 ha bãi,
2.040m cầu tàu, thiết bị xếp dỡ và công nghệ quản lý tiên tiến (TOPX
và TOPOVN), là cảng lớn và hiện đại nhất Việt Nam, đứng trong TOP
30 cảng container lớn và hiện đại nhất thế giới.
Ngay tại Hải Phòng, Cảng container quốc tế Hải Phòng (HICT) với 02
bến container chiều dài 750m, 40 ha bãi, đã đi vào khai thác 05/2018
và là cảng nước sâu đầu tiên của miền Bắc.
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Nhóm công ty thuộc Tân cảng Sài Gòn
TCW: Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng (UpCOM)
TCW là công ty con của Tân Cảng với lượng nắm giữ 59%. Hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty tập trung vào các mảng như
sau: Dịch vụ Bốc xếp hàng hóa trong kho; Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa ở bãi; Dịch vụ lưu kho, Dịch vụ lưu bãi; vận tải hàng container,
hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời; đóng gói... khai thác container rỗng, dịch vụ M&R theo tiêu chuẩn quốc tế. TCW có 1 kho
40,000 m2 trong khuôn viên Cát Lái và khai thác bãi cũng như vận tải đường bộ. Doanh thu TCW luôn ổn định trên 600 tỷ và lợi
nhuận quanh 60 tỷ mỗi năm. EPS xấp xỉ 4,000. Do đây là hoạt động logistics nên ít có lợi nhuận đột biến và ổn định tăng trưởng trung
bình 3%-5% năm.
Kế hoạch 2019 công ty dự kiến doanh thu 670 tỷ, lợi nhuận sau thuế 63.6 tỷ, chia cổ tức 20% tiền và 20% CP. Theo kết quả 6 tháng
đầu năm công ty đã theo sát mục tiêu và đạt doanh thu 337 tỷ và lợi nhuận tương ứng gần 30 tỷ đồng.

TCL: C.ty CP Đại lý Giao nhận VT Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE)
Công ty thành lập vào 2007 với Tân Cảng SG nắm giữ 51% vốn hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội
địa, Dịch vụ Logistics, Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, thủ tục giao nhận hàng hóa, kho bãi, đại lý hải quan...
Tân Cảng cũng nắm 51% TCL và quỹ Vietnam Equity Holding nắm 4.6%. Hoạt động chính của TCL là xếp dỡ container với sản lượng
trung bình 600k teus/tháng. Ngoài ra còn có các hoạt động khác như khai thác cảng, khai thác Depot với dung lượng thiết kế khoảng
20k teus. TCL có nợ vay rất ít và đạt hiệu suất ROE khá cao trên 15%/năm.
Doanh thu của TCL ổn định quanh trên 850 tỷ mỗi năm và lợi nhuận 100 tỷ. Kế hoạch 2019 công ty đặt Doanh thu 972 tỷ và lợi
nhuận 101.2 tỷ. Cổ tức 20%.
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Nhóm công ty có thị phần lớn trên thị trường
GMD: Công ty Cổ phần Gemadept (HOSE)
GMD là một trong những công ty CP nhà nước cổ phần hóa sớm nhất và trở thành cổ phiếu niêm yết yêu thích của nhà đầu tư
nước ngoài. GMD hiện sở hữu 6 cảng từ Bắc vào Nam và một trong những công ty có đầy đủ các dịch vụ logistics từ cảng biển,
kho bãi, hạ tầng, vận tải. Năng lực của GMD có khả năng xử lý gần 2 triệu container mỗi năm và chiếm 10% thị phần trong đó
chủ yếu tại Hải Phòng.
Vừa qua, GMD vừa thoái vốn bớt mảng Logistics để tập trung nguồn lực vào khai thác cảng mới Germalink tại phía nam. Trong
6 tháng đầu năm, Doanh thu khai thác cảng của GMD tăng 10.8% so với cùng kỳ lên 1,133 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc tăng sản
lượng thông qua tại cảng Nam Hải và cảng Phước Long, cùng với việc tăng giá xử lý tại cảng Nam Hải Đình Vũ và Nam Đình
Vũ.
Hoạt động đầu tư của GMD tập trung vào cảng mới Nam Đình Vũ giai đoạn 2 và Garmalink phía Nam. Đây là hai cụm cảng lớn
sẽ đóng góp chính vào lợi nhuận GMD những năm về sau. Nhờ liên kết với CMA-CGM mà khả năng GMD có thể đạt được sản
lượng 1 triệu Teus sau khi hoàn thành dự án Germalink là hoàn toàn khả thi.

PHP: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (HNX)
Cảng Hải Phòng được thành lập từ 1993 và chính thức niêm yết trên sàn vào 2015. Cổ đông lớn của PHP là tổng công ty hàng
hải nắm tới 95% cổ phần vì vậy dù có lượng cổ phiếu niêm yết trên 300 triệu CP nhưng tỷ lệ giao dịch rất ít.
Năm 2018, công ty gặp sức ép cạnh tranh tại khu vực cảng Hải Phòng khi có nhiều cảng mới giành giật thị phần. Hiện tại thị phần
hàng container của PHP tại Hải phòng khoảng 37%. Giá cước vận chuyển của cảng Hải Phòng phải đi theo giá thị trường vì vậy
dù sản lượng có tăng nhưng doanh thu không tương đồng với sản lượng khai thác. Mục tiêu trong 2 năm tới PHP đang đầu tư
hai bến cảng tại Lạch Huyện và đưa vào khai thác năm 2022. PHP có tỷ lệ nợ vay/VCSH thấp nhưng mỗi năm chi phí lãi vay
cũng trên 40 tỷ. Lợi nhuận 6 tháng 2019 đã có chuyển biến khả quan hơn và kỳ vọng có thể đạt kế hoạch 365 tỷ trước thuế cả
năm.
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VSC: Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (HOSE)
VSC hoạt động tại Hải Phòng với hai cảng Green Port và VIP Green. Ngoài ra VSC cũng hoạt động logistics quản lý kho bãi gần
300,000 m2 và kho CFS tại Hải Phòng, Đà Nẵng và TPHCM. Doanh thu chính chiếm 60% là từ hoạt động khai thác cảng.
Trong sáu tháng đầu năm 2019, doanh thu VSC đạt 897,3 tỉ đồng, tăng 12,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 105,5 tỉ đồng, giảm 40%
so với cùng kỳ năm 2018. VSC đang gặp vấn đề trong việc quản lý cảng khiến chi phí tăng mạnh. Bên cạnh đó, sản lượng hàng
hóa thông cảng Green Port giảm 9% so với cùng kỳ. Xu hướng thị trường đang chuyển sang cảng nước sâu thì VSC gặp bất lợi.
Hiện VSC đang đấu thầu xây cầu cảng tại Lạch Huyện để đi vào sử dụng 2022. Giá VSC giảm khá nhiều do hoạt động kinh doanh
chậm lại trong 6 tháng đầu năm do áp lực cạnh tranh và chi phí cũng tăng thêm nhiều so với các năm trước.

CDN: Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (HNX)
CDN quản lý cảng Tiên Sa là cảng lớn nhất tại Đà Nẵng hiện nay. Dự án đầu tư giai đoạn 2 Cảng Tiên Sa vừa hoàn thành giữa
2018 trên diện tích gần 60.000m2, gồm 2 cầu tàu dài 310m và dài 2.210m; 2 hệ thống cẩu với sức nâng đạt 40 tấn, tầm với 40m.
Với sự hoàn thành của dự án, cảng Tiên Sa sở hữu gần 1.700m cầu bến, có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp trọng tải đến
70.000 tấn, tàu container 4.000 TEUs và tàu khách loại lớn, bảo đảm năng lực tiếp nhận hàng hoá qua cảng Tiên Sa lên 12 triệu
tấn/năm.
Năm 2018 CDN ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng lần lượt 15% và 12% so với cùng kỳ. Kết quả 6 tháng đầu năm
doanh thu khá khả quan đạt 374 tỷ, lợi nhuận sau thuế 89 tỷ đồng, tăng 22% YoY. CDN tiếp tục đẩy mạnh khai thác tàu container,
tàu tải trọng lớn và tàu du lịch. Xây dựng các giải pháp đáp ứng toàn diện nhu cầu khách hàng, hoàn thiện dần các chuỗi logistics
cho khách hàng. Năm 2019 CDN đã đặt mục tiêu sản lượng hơn 9 triệu tấn, sản lượng container là 400.000 Teus, doanh thu hơn
740 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng.
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Khuyến cáo
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin
cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những
thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn thận dựa
trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo.
Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu
trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức

BP Phân tích

chào bán hoặc lôi kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào.

Head: Nguyễn Hồng Khanh

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể

Tel: 0983.999.350

tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập

khanhnh@vise.com.vn

trong báo cáo này. VIS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong
phạm vi báo cáo này. Nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự
báo tài chính trong tài liệu trên, và VIS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ
trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi
trên các phương tiện truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài
liệu này.
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