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Catalyst:

- Có quy mô diện tích lớn nhất trong tất cả các ICD ở Việt Nam với 230 ha (giai đoạn 1 và 2).

- Mở rộng giai đoạn 2 khoảng 130 ha, động lực cho ILB từ việc cho thuê kho mới. Trong năm 2021, kì

vọng ILB ước cho thuê thêm 10ha (giai đoạn 2) đem lại thêm 100 tỷ doanh thu.

- Kì vọng ILB được đưa vào danh sách danh mục cảng cạn do bộ GTVT công bố trong tháng 5/2021, khi

đó ILB sẽ thực hiện được các dịch vụ cảng cạn.

- Trả cổ tức đều đặn 1.500 đồng/cổ phiếu (yield khoảng 5,5%). Năm nay theo nghị định 140, kì vọng

doanh nghiệp có thể trả cổ tức dự kiến là 2.300 đồng/cổ phiếu (yield khoảng 8%)

Risk:

- Điểm nghẽn trong hệ thống cơ sở hạ tầng giữa khu vực Cái Mép Thị Vải đến Biên Hòa

- Cạnh tranh về giá cả và dịch vụ giữa các cảng khác trong khu vực Đồng Nai và TPHCM

Điểm nhấn đầu tư



Tổng quan doanh nghiệp HOSE: ILB

Ngành nghề kinh doanh Logistics

Vốn điều lệ (tỷ VND) 245 tỷ

Vốn hóa thị trường (tỷ VND) 665 tỷ

Tăng trưởng EBIT 3 năm (%) 2,4 %

Tăng trưởng EPS 3 năm (%) -0,4 %

ROE (2020) 15,9 %

Tỷ suất cổ tức 2020 15% tiền mặt

PE Trailing 10.46 x

Cơ cấu cổ đông

Tân Cảng Sài Gòn 51,32%

Quản lí nợ và khai thác tài sản của MBB 7,65%

Khác 41,03%

ICD Tân Cảng Long Bình hoạt động các dịch vụ: cho thuê kho,

bãi, giao nhận (logistics), trung tâm phân phối và cho thuê một số

trang thiết bị cảng,… Phần lớn doanh thu của ILB tới từ dịch vụ

cho thuê kho.

Cơ cấu doanh thu

Tổng quan doanh nghiệp
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Kì vọng ILB được đưa vào danh sách cảng cạn 

Phương án vận chuyển hàng container xuất khẩu đến cảng



Tính tới năm 2020, Việt Nam có 9 cảng ICD được chấp thuận. Trong đó: 

• Khu vực phía Bắc có 8 ICD: ICD Phúc Lộc – Ninh Bình; ICD Km3+4 Móng Cái, Quảng Ninh; ICD Hải

Linh, Phú Thọ; ICD Tân Cảng Hải Phòng; ICD Đình Vũ – Quảng Bình, Hải Phòng; ICD Hoàng Thành,

Hà Nội và ICD Long Biên.

• Khu vực miền Nam có 1 ICD là ICD Tân Cảng Nhơn Trạch và 9 điểm thông quan nội địa.

• Khu vực miền Trung chưa có ICD nào.

→ Hiện tại, ILB đã nộp đầy đủ hồ sơ, hồ sơ , đã được UBND, cục hàng hải duyệt, chỉ chờ bộ GTVT phê

duyệt và công bố vào danh mục danh sách cảng cạn.

→ Kì vọng trong thời gian quý 1/2021, ILB sẽ được bộ GTVT chấp thuận để đưa vào danh sách cảng cạn.

Khi đó, ILB sẽ được thực hiện các dịch vụ cảng cạn (thông quan hàng hóa, tập kết, lưu bãi, điều phối

container,…) và hàng hóa sẽ về cảng nhiều hơn.

Kì vọng ILB được đưa vào danh sách cảng cạn 



Do chưa có giấy phép ICD, nên (1) ILB đang phát triển mạnh kho ngoại quan, mà kho CFS chỉ làm rất nhỏ lẻ.

(2) chỉ mới làm được chức năng bãi depot lấy/hạ container rỗng, mà chưa hạ được container hàng nhập.

Cuối tháng 2020, ILB đã mở code thành công hàng xuất khẩu.

Kì vọng ILB được đưa vào danh sách cảng cạn 

Vì chưa có mã code nên Place of delivery sẽ chưa

có tên của ICD Long Bình



ICD Tân Cảng

Long Bình

KCN Loteco

KCN Amata

KCN Tam Phước

KCN Biên Hoà

Vị trí gần các khu công nghiệp

Long Thành 
16%

Xuân Lộc, 
Trảng Bom, 
Dầu Giây, 

Long Khánh
17%

Tam 
Phước/An 

Phước
7%Long Bình

4%Amata
3%

Biên 
Hòa I, II

11%

Nhơn Trạch
42%

THỊ PHẦN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP GẦN ILB 
(đơn vị tính: TEUs, dựa vào tổng xuất/nhập

của KCN so với toàn tỉnh Đồng Nai)

Các khu công nghiệp gần ILB chiếm 57% thị

phần trong khu vực Đồng Nai, khoảng 297.380

TEUs

KCN Xuân Lộc



Phí vận chuyển từ khu vực cụm cảng Cái

Mép về ICD Tân Cảng Long Bình (đã bao

gồm phí cầu đường), trả rỗng phía Bắc HCM

(quận 2, 9, Thủ Đức, cảng Bình Dương, cảng

Đồng Nai): 3.950.000 vnd/cont/lượt

CÁI MÉP 

CẢNG ĐỒNG NAI

Phí vận chuyện từ khu vực cảng Đồng Nai về

ICD Tân Cảng Long Bình chỉ khoảng

1.000.000 vnd/cont/lượt

Điểm nghẽn ở hệ thống hạ tầng giao thông

Hàng chưa trực tiếp về ICD Long Bình vì

ICD chưa có code cho hàng nhập khẩu



Sự hỗ trợ từ phía công ty mẹ Tân Cảng

2h18

1h16

ICD Long Bình

TCIT

Tân Cảng Cát Lái

56 km

34 km

Sự hỗ trợ từ phía công ty mẹ Tân Cảng: Nếu làm

trọn gói dùng depot của ICD Long Bình thì thời gian

xuất nhập cảng chỉ còn 1 tiếng 15ph thay vì 2 hay 3

tiếng như nơi khác



Cái Mép

Hiện nay, kho bãi ở khu vực

Vũng Tàu khá ít.

Khu vực HCM hạn chế

Hệ thống kho bãi ở CMTV còn khá ít



ICD Tân Cảng Nhơn

Trạch

ICD Long Bình

ICD Biên Hòa

ICD Sóng Thần

ICD Tân Vạn

Diện tích, 

năng lực

Đơn vị

khai thác

Đặc điểm

ICD Tân

Cảng –

Long Bình

230 ha CTCP ICD

Tân Cảng –

Long Bình

ICD Biên

Hòa

6,23 ha CT 

Logistics 

Tín Nghĩa

Kho nhỏ. Giá cả linh hoạt, thủ tục

hải quan và vận chuyển cạnh tranh,

phù hợp loại kho phân phối, ngoại

quan, phù hợp KH có nhu cầu thuê

kho vừa và nhỏ (5.000 m2/kho)

ICD Nhơn

Trạch

11,1 ha Tân Cảng

Sài Gòn

Kho nhỏ, phù hợp thông quan hơn

lưu kho

Cùng Công ty mẹ

ICD TBS –

Tân Vạn

23 ha TBS Group

ICD Sóng

Thần

50 ha Tân Cảng

Sài Gòn

Cùng Công ty mẹ

Diện tích lớn nhất trong các cảng cạn ICD Việt Nam 



ICD Phước Long 

ICD Transimex

ICD Tây Nam

ICD Sotrans

ICD Phúc Long 

Diện tích, năng lực Đơn vị khai thác

ICD Phước Long 35,5 ha CTTNHH Cảng Phước Long

ICD Transimex 9,3 ha CTCP Transimex Sài Gòn

ICD Sotrans 10 ha CTCP Kho vận Miền Nam

ICD Tây Nam (Tanamexco) 13,2 ha CTTNHH MTV SX-TM-XNK Tây Nam

ICD Phúc Long 10 ha CTCP Phúc Long

Diện tích lớn nhất trong các cảng cạn ICD Việt Nam 

Các cụm cảng ICD ở khu vực HCM hầu như được đặt ngay dọc hệ thống đường thủy nội địa để bốc xếp

trực tiếp sang xà lan.



Diện tích lớn nhất trong các cảng cạn ICD Việt Nam 

Giai đoạn 1: 95 ha

Kho (30 kho) 50 ha Đang hoạt động

Nhà kiểm hóa 3 ha Đang hoạt động

Bãi container 5,6 ha Đang hoạt động

Giai đoạn 2: 135 ha

Trung tâm kho

bãi, phân phối

38 ha Đang hoạt động Kho bãi hợp tác

với Tavico

Kho 5 ha Đang triển khai Phục vụ KH

SamSung, siêu

thị Nhật Bản

Bãi container 1,2 ha Đang triển khai 

Tổng cộng: 230 ha

CMTV

Cụm ICD

ICD Tân Cảng Long Bình



Mở rộng giai đoạn 2, động lực từ cho thuê kho mới 

Giai đoạn 1 

Giai đoạn 2

• Tỉ lệ lấp đầy hiện tại (GD1): 95%

• Đầu tư kho: 24.000 m2 khoảng 120 tỷ, khoảng 5 triệu/m2

• Phí thuê kho: 72.000 vnd/m2/tháng (tùy vào loại kho hàng, và tốc độ
luân chuyển hàng hóa trong kho)

• Phí xếp hoặc dỡ hàng:

- Đối với hàng nguyên pallet: 35.000 vnd/cbm/lượt

- Đối với hàng xá, lẻ: 63.000 vnd/cnm/lượt

• Phí thuê kho hàng năm sẽ tăng từ 5-10% đối với khách hàng không
trả tiền 1 lần trước.

• Diện tích thuê kho bao gồm 65% diện tích lưu hàng và 35% diện tích
dành cho đường đi, xe nâng, soạn hàng

• Hệ thống kho tại khu vực giai đoạn 2 (135 ha) sẽ bắt đầu đi vào hoạt
động trong năm 2021.



Dự án liên doanh Tavico xây dựng kho bãi tập kết (38

ha/103.3 ha), phân phối nguyên liệu và sản phẩm gỗ

đi vào hoạt động từ năm 2019 bắt đầu mang về dòng

tiền trong năm 2021.

Vốn góp của ILB vào dự án này là 205 tỷ, Tavico là

615 tỷ, tổng là 820 tỷ.

Trung bình/năm Tavico xuất nhập khẩu: 3.631

TEU/năm

Mở rộng giai đoạn 2, động lực từ cho thuê kho mới 

Từ Q4.2020, doanh nghiệp đã bắt đầu vận hành cụm

kho hóa chất (vốn đầu tư 42,3 tỷ) và dự kiến sẽ hoàn

thiện 100.000 m2 kho trong năm 2021.
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Tình hình tài chính
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Dự phóng và định giá

Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 

Doanh thu (tỷ) 102.07 102.42 103.32 111 105.79 112.88 115 121.8

Tăng trưởng doanh

thu (q.o.q)
3.6% 10.3% 11.4% 9.7%

Lợi nhuận HĐKD 24 20 19.3 15.8 27.3 28.2 28.7 31.6

Lợi nhuận (tỷ) 17.6 14.6 12 22 16.8 14.7 17.6 20.3

2019 2020 2021F

Doanh số 418 455 574

Tăng trưởng doanh thu 9% 26%

Lợi nhuận HĐKD (tỷ) 82 86 115

LNST (tỷ) 65 69 92

EPS (đồng) 2.670 2.830 3.480

P/E (P=27.000) 10 9.5 7,7

FCFF 54.000



Các tiêu chí chủ yếu để lựa chọn các cảng cạn theo Quy hoạch tổng thể bao gồm:

- Cảng cạn được hình thành trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế của vùng có khối lượng lớn hàng hóa xuất,

nhập khẩu bằng container (trên 50 nghìn TEU) hoặc tại khu vực cửa khẩu quốc tế, các khu vực thường bị

ùn, tắc giao thông do phương tiện vận tải hàng hóa gây nên (trên 30 nghìn TEU);

- Gắn với các hành lang vận tải chính (trục giao thông quốc gia, quốc tế) tới cảng biển phục vụ phát triển kinh

tế vùng;

- Cảng cạn phải được kết nối với cảng biển ít nhất 02 phương thức vận tải để tạo điều kiện tổ chức vận tải đa

phương thức (ưu tiên vị trí cảng cạn gắn với phương thức có năng lực vận tải cao);

- Kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông, sử dụng hợp lý các phương thức vận tải để có hiệu quả kinh tế và

đảm bảo an toàn trong quá trình vận tải;

- Đảm bảo đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài (tối thiểu 10ha);

- Đảm bảo đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức hữu quan;

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, công nghệ, quốc phòng, an ninh, phòng,

chống cháy nổ và đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trong quá trình xây dựng và khai thác sử

dụng

Phụ lục



Phụ lục

Chuẩn bị hồ sơ và những giấy tờ cần thiết
để tiến hành khai báo hải quan trên hệ thống

Tiến hành khai những thông tin cần thiết và
nhận kết quả phân luồng

Luồng xanh
Cục hải quan in tờ khai, đóng thuế phí và lấy

hàng

Luồng vàng
Lô hàng sẽ bị kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu
có những đề nghị sửa đổi bổ sung, doanh

nghiệp phải chấp hành

Luồng đỏ
Lô hàng sẽ bị kiểm tra hồ sơ hải quan và

phải tiến hành kiểm hóa hàng hóa. 

THỦ TỤC HẢI QUAN
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CHI PHÍ VẬN TẢI BIỂN

Chi phí vận tải Phí bốc dỡ Phí lưu bãi Phí đóng gói Cảng phí và phí hải quan 

Mặt hàng Vận tải Lưu kho Xếp dỡ Đóng gói Cảng phí Chi phí logistics trong tổng chi phí

Seafood 51% 20% 23% 5% 1% 12,2%

Textile 61% 9% 19% 9% 2% 9,3% 

Rice 58% 10% 24% 7% 1% 29,8%

Fruits & 

vegetables 

61% 14% 20% 5% 0% 29,5%

Phụ lục
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Bình Dương Đồng Nai HCMC Long An

DIỆN TÍCH KHO VẬN

CFS Cold-storage Bonded General

Ở khu vực Bình Dương và Đồng Nai, tập trung chủ yếu là

kho thông quan do ở đây tập trung nhiều khu công nghiệp

Phụ lục




