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CỐ PHIẾU HÀNG KHÔNG CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRONG TRUNG HẠN 
NHỜ NỚI LỎNG TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI  
 

 
 
 
 
 
 

Chính sách “Mở cửa bầu trời” đòi hỏi nâng tỷ lệ sở hữu nước 

ngoài  

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

đối với các hãng hàng không từ mức hiện tại 30% lên 49%. Bên cạnh 
việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Dự thảo Nghị định mới (sửa đổi bổ 
sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP) cũng sẽ xóa bỏ 

sự phân biệt về yêu cầu vốn điều lệ giữa các hãng bay khai thác tuyến 
nội địa và tuyến quốc tế để tạo tính cạnh tranh công bằng giữa các 
doanh nghiệp.   

Theo luật hiện hành, hãng hàng không khai thác từ 11 đến 30 máy 
bay cần phải có vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng nếu cung cấp dịch vụ quốc 
tế và 600 tỷ đồng (~26,4 triệu USD) nếu chỉ khai thác nội địa. Tuy 

nhiên, Nghị định mới yêu cầu tất cả các hãng hàng không khai thác từ 
11 đến 30 máy bay phải có vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng (~44 triệu USD),  
trong khi hãng hàng không với hơn 30 máy bay cần phải có vốn tối 

thiểu 1.300 tỷ đồng (~57,3 triệu USD), không phân biệt về khai thác 
chuyến bay quốc tế hay nội địa.  

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định mới yêu cầu một pháp nhân hợp pháp 

hoặc công dân Việt Nam phải sở hữu phần vốn điều lệ lớn nhất của 
một hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài đang khai thác 
chuyến bay nội địa tại Việt Nam. Dự thảo Nghị định cũng xóa bỏ yêu 

cầu về đại diện pháp lý của hãng hàng không bắt buộc phải là công 
dân Việt Nam.  

Chúng tôi cho rằng Dự thảo Nghị định phản ánh những nỗ lực của 

Chính phủ để tăng sự hiện diện vào Thị trường Hàng không Thống 
nhất ASEAN (ASEAN Single Aviation Market ASAM), hay còn gọi là 
“Hiệp định Bầu trời mở” đã được các quốc gia thành viên phê chuẩn 
từ tháng 4/2016. “Bầu trời mở” là chính sách về hàng không trong khu 

vực nhằm thiết lập thị trường hàng không thống nhất ở Đông Nam Á . 
Chính sách này được đưa ra để tự do hóa hoàn toàn du lịch hàng 
không quốc tế trong khu vực Đông Nam Á.   

Hai đặc điểm cơ bản nhất của “Bầu trời mở” là mở rộng tiếp cận thị 
trường cho tất cả các nước tham gia và nới lỏng tỷ lệ sở hữu của các 
hãng hàng không cũng như quy định kiểm soát. Hầu hết các nước 

ASEAN cho đến nay đã áp dụng một số mức độ kiểm soát mà phần 
lớn là công cụ chính trị để đảm bảo quản lý chặt hơn các hãng hàng 
không và sự phát triển của thị trường hàng không. Tuy nhiên, hạn chế 

về sở hữu nước ngoài trong ngành hàng không có thể gây ra một số 
hậu quả tiêu cực. Điều này có thể hạn chế đầu tư vào các hãng hàng 
không, vì vậy theo chúng tôi sẽ làm tăng chi phí vốn. 

Các nước láng giềng như Singapore và Thái Lan đã có những bước 
đáng kể để tự do hóa hoàn toàn sự tham gia của các nhà đầu tư nước 
ngoài vào các hãng hàng không trong khu vực. Trong khi đó,  

Indonesia, Malaysia và Campuchia đã nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu 
tư nước ngoài lên tối đa 49%. 

  

Ngày 23/07/2018 

Trần Khánh Hiền 

hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

 

Cổ đông lớn của Vietnam Airlines 

Bộ Giao thông Vận tải 86,16% 

ANA Holdings 8,77% 

Vietcombank 1,40% 

  

 

Cổ đông lớn của Vietjet Air  

CTTNHH ĐT Hướng Dương Sunny 28,57% 

Chủ tịch HĐQT 8,76% 

CTCP Sovico 7,59% 

GIC (Singapore) 4,97% 
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Bảng 1: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của ngành hàng không ở các nước ASEAN  

 
   Nguồn: IDEAS, tháng 5/2018 

Nền tảng vốn đa dạng có thể tăng cường sức mạnh cho ngành 

hàng không Việt Nam  

Việt Nam được xem là một trong những thị trường hàng không năng 

động nhất ở châu Á – Thái Bình Dương, với số lượng hành khách đạt  
tăng trưởng kép 19,9% trong giai đoạn 2013-2017. Chúng tôi cho rằng 
việc nới lỏng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các hãng hàng không 

nội địa sẽ làm giảm chi phí vốn và cho phép các doanh nghiệp này 
tăng số tàu bay, do đó sẽ đạt được lợi thế quy mô và hiệu ứng mạng 
từ mở rộng tuyến bay. Thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tạo cơ hội 

cho các doanh nghiệp mới như Bamboo Airlines (chưa niêm yết) hợp 
tác với các hãng hàng không nước ngoài và chiếm được thị phần từ 
các đối thủ đi trước.  

Trong số 4 hãng hàng không nội địa hiện tại, Jetstar Pacific (chưa 
niêm yết) là công ty liên doanh giữa Vietnam Airlines (HVN VN) và 
Quantas Airways (nắm giữ 30% cổ phần); ANA Holdings (Nhật Bản) 

là đối tác chiến lược của HVN với 8,8% cổ phần; Vietjet Air (VJC VN) 
không có nhà đầu tư chiến lược nào cho đến nay nhưng tỷ lệ sở hữu 
nước ngoài đang gần đạt giới hạn do sự tham gia của các nhà đầu tư 

tài chính nước ngoài.  

Bảng 2: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của các hãng hàng không trong nước (vào tháng 6/2018) 

   
   Nguồn: VNDIRECT 

 

VJC gần đây đã nhận được chấp thuận từ các cổ đông để nâng tỷ lệ 

sở hữu nước ngoài lên 49% tại ĐHCĐ vào 20/4 (khi quy định mới có 
hiệu lực). Nếu nhà nước chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài mới thì 
VJC sẽ tiến gần hơn đến niêm yết trên thị trường chứng khoán nước 

ngoài. Trong khi đó, việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ tạo cơ hội 
cho HVN để bán cổ phần cho ANA của Nhật Bản và đáp ứng mục tiêu 
giảm cổ phần của nhà nước xuống còn 51,0% từ 86,1% vào năm 

2020. 

 

 

 

Nước Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được cho phép theo quy định của nhà nước

Singapore 100%

Thái Lan 100%

Indonesia 49%

Campuchia 49%

Malaysia 45%

Philippines 40%

Việt Nam 30%

9.2%

90.8%

HVN

Foreign-owned Others

24.5%

75.5%

VJC

Foreign-owned Others

30.0%

70.0%

JESTAR PACIFIC

Foreign-owned Others
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Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được nới lỏng sẽ hỗ trợ cổ phiếu ngành 

hàng không trong trung hạn   

Bảng 3: Diễn biến giá của VJC và HVN so với biến động VNINDEX (trong 1 năm)  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Sự sụt giảm giá cổ phiếu hàng không gần đây giống với diễn biến của 
thị trường, do nhóm có vốn hóa lớn bị chốt lời mạnh. Mặc dù giá nhiên 

liệu hàng không tăng lên sẽ gây khó khăn cho các hãng hàng không 
nhưng doanh thu vẫn duy trì tăng trưởng mạnh; trong nửa đầu năm 
2018, lưu lượng hành khách hàng không của Việt Nam tăng 16,8% so 

với cùng kỳ đạt 35,4 triệu lượt với các hãng hàng không nội địa ghi 
nhận tăng trưởng 15,0% so với cùng kỳ và chiếm 70,9% thị phần.  

Chúng tôi cho rằng một số cổ phiếu hàng không, như HVN, có thể sẽ 

được hỗ trợ về tâm lý thị trường do tự do hóa về tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài sẽ tạo cơ hội cho nhà đầu tư chiến lược chính ANA gia tăng cổ 
phần trong công ty bằng cách mua thêm cổ phiếu với giá cao hơn. 

Ngoài ra, việc đẩy mạnh tham gia của nhà đầu tư nước ngoài như 
ANA sẽ giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh của HVN trong tương lai. 

Tuy nhiên, về dài hạn, tự do hóa có thể tăng sự cạnh tranh từ các đối 

thủ do thu hút thêm các hãng hàng không quốc tế tham gia vào thị 
trường nội địa.  

 Hình 4: So sánh với ngành (vào 19 tháng 7 năm 2018) 

 

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT 
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VJC HVN VNINDEX

Công ty
Mã 

Bloomberg 

Vốn hóa 

(triệu USD)

CY18F CY19F CY18F CY19F CY18F CY19F CY18F CY19F CY18F CY19F

AirAsia Group Berhad AAGB MK 2.643        13,0 14,5 1,3 1,3 4,5 9,1 10,2% 8,8% 2,9% 5,3%

Cathay Pacific 293 HK 9.237        42,2 14,8 0,8 0,7 10,3 8,8 1,9% 5,1% 0,4% 2,7%

Singapore Airlines SIA SP 9.237        19,0 17,3 0,9 0,9 6,5 6,9 4,8% 5,4% 2,3% 1,9%

Garuda GIAA IJ 417          NA 16,1 0,5 0,5 7,1 6,2 0,0% 2,9% 0,0% 0,0%

Thai Airways THAI TB 873          8,8 7,5 0,9 0,8 6,6 6,6 10,1% 11,0% 0,3% 0,3%

Vietjet Air VJC VN 3.440        14,1 11,6 5,5 4,2 12,3 10,1 37,1% 34,3% 2,3% 2,2%

Vietnam Airlines HVN VN 2.058        21,7 NA 3,1 NA 7,6 NA 14,4% NA 2,4% NA

19,8 13,6 1,9 1,4 7,8 7,9 13,1% 11,2% 1,5% 2,1%

16,6 14,7 0,9 0,9 7,1 7,9 10,2% 8,8% 1,9% 2,1%

ROE% Tỷ suất cổ tức (%)

Peer average

Peer mediance

P/E (X) P/BV (x) EV/EBITDA (x)
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm giữa 
giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có 
thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị 

MUA Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  

Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn 

Trần Khánh Hiền – Phó Giám đốc Khối Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

    –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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