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GÓC NHÌN: ACV VẪN LÀ CỔ PHIẾU MANG TÍNH PHÒNG THỦ VỚI CÂU 
CHUYỆN TĂNG TRƯỞNG TRONG TRUNG HẠN 

 
 
 

 
 

 
 

  

Với sự biến động của thị trường và rào cản mới đến từ những tin tức 
kém tích cực, nhà đầu tư đang đứng giữa các lựa chọn khó khăn. Vụ 
bắt giữ ông Carlos Ghosh - CEO của NISSAN do khai báo gian lận thu 
nhập cá nhân trên báo cáo tài chính của công ty là lời nhắc nhở rằng 
vụ bê bối về quản trị doanh nghiệp tiếp theo có thể xảy ra bất cứ lúc 
nào và ngay cả những lãnh đạo công ty hàng đầu thế giới cũng có thể 
có sai phạm che giấu. Ngoài ra, phải kể đến những phát biểu của Mike 
Pence về sự cần thiết thay đổi thể chế chính trị của Trung Quốc, và 
sự đồng thuận của hầu hết các nhà quản lý quỹ của Mỹ trong việc đưa 
dự báo chiến tranh thương mại leo thang vào tháng 1/2019 vào trong 
kịch bản cơ sở cho năm tới. Chỉ số GDP tăng trưởng âm của Nhật 
Bản và Đức trong Quý 3 có vẻ như chỉ khiến cho tình hình trở nên kém 
khả quan hơn.  

Mặc dù một số chuyên gia vĩ mô cho rằng tăng trưởng chậm lại của 
Mỹ có thể khiến cho Fed cân nhắc lại về việc nâng lãi suất trong cuộc 
họp tới, từ đó đảo ngược xu hướng giảm gần đây trên thị trường, đây 
vẫn còn là một vấn đề nan giải: Fed cũng có thể phục hồi lãi suất về 
mức “thông thường” trước khi chu kỳ kinh tế đảo chiều, từ đó tạo dư 
địa cho chính sách tiền tệ để giảm bớt tác động của sự suy thoái.   

Có vẻ như điều duy nhất có thể khiến cho thị trường thoát khỏi tâm lý 
lo sợ hiện tại là một lối thoát cho căng thẳng thương mại Mỹ - Trung 
Quốc. Nhưng điều đó dường như khó thành hiện thực tại thời điểm 
này.  

Với chỉ số VN Index giảm 7% từ đầu năm nay và giảm khoảng 25% 
so với mức đỉnh trong Quý 2 năm nay, một số cổ phiếu đã trở về mặt 
bằng định giá khá hấp dẫn. Dù động lực để thị trường bứt phá có vẻ 
vẫn còn chưa rõ ràng, chúng tôi vẫn cho rằng đây là thời điểm thích 
hợp để tích lũy những cổ phiếu với triển vọng lợi nhuận dễ dự báo.  

Cổ phiếu ACV có diễn biến không mấy tích cực trong những tháng 
gần đây nhưng giá cổ phiếu vẫn được duy trì khá tốt trong đợt điều 
chỉnh của toàn thị trường vào tháng 10 và 11. Giá cổ phiếu ACV chỉ 
giảm 7% kể từ đầu tháng 10 so với mức giảm 10% của VNIndex; thực 
tế trong tháng 10, ACV chỉ giảm 2,8% so với mức giảm 9,7% của 
VNIndex. Với định giá cổ phiếu khá cao so với thị trường (theo tôi đến 
từ những nguyên nhân tích cực), bạn có thể nghĩ rằng ACV sẽ bị các 
nhà đầu tư ngó lơ trong công cuộc tìm kiếm các cổ phiếu giá trị. Tuy 
nhiên điều này cho tôi thấy rằng nhà các đầu tư đang tránh rơi vào 
“bẫy giá trị” – trọng tâm đầu tư giờ đặt vào triển vọng tăng trưởng và 
lợi nhuận có thể dự báo được thay vì định giá thấp. 

Vậy cổ phiếu ACV liệu có phải là nơi thích hợp để trú bão? Để trả lời 
câu hỏi này, tôi đã tìm hiểu về mức độ ảnh hưởng của tăng trưởng 
chậm lại của nền kinh tế trong nước và nền kinh tế Trung Quốc lên số 
lượt khách nội địa và số lượt khách quốc tế. Tôi cho rằng phần lớn 
lượng hành khách qua các sân bay Việt Nam đều liên quan đến du 
lịch, vốn là một hoạt động tiêu dùng giải trí, nên số lượng hành khách 
nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu 
xấu đi. Dưới đây là một số nhận định sau khi chúng tôi thu thập các 
dữ liệu cần thiết. 

 

 

Ngày 23/11/2018 

Anirban Lahiri 

Anirban.lahiri@vndirect.com.vn  
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Du lịch hàng không nội địa dễ bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng 
chậm lại của nền kinh tế và giá dầu tăng  

Trước hết là những tin kém tích cực. Như bạn có thể thấy dưới đây, 
tăng trưởng số lượng hành khách nội địa có tương quan khá yếu với 
tăng trưởng GDP nhưng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ sự suy thoái của 
nền kinh tế vào năm 2012 và tác động nhỏ hơn (dù vẫn đáng kể) bởi 
khủng hoảng năm 2009. Mặc dù tăng trưởng số lượng hành khách và 
tăng trưởng GDP có vẻ ít tương quan kể từ năm 2014, vẫn phải lưu ý 
những điểm sau: a) 2014 là năm mà các nhà cung cấp dịch vụ (như 
VJC) tung ra thị trường thêm nhiều chuyến bay giá rẻ, với giá dầu thấp 
kỷ lục, khiến giá vé giảm mạnh và kéo theo đó tăng trưởng của số 
lượng hành khách mới (lần đầu tiên đi máy bay), b) giá dầu phục hồi 
từ năm 2016 và một phần chi phí này được chuyển qua hành khách, 
ảnh hưởng đến nhu cầu các chuyến bay giá rẻ do phân khúc này rất 
nhạy cảm với giá.   

Hình 1: Tăng trưởng số lượng hành khách đến Việt Nam và 
GDP 

 Hình 2: Diễn biến giá xăng máy bay và giá dầu Brent 
(USD/bbl) 

 

 

 

   Nguồn: TCTK     Nguồn: EIA 

Số lượt du khách Trung Quốc đến Việt Nam vẫn ở mức cao mặc 
dù nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại 

Vì du khách Trung Quốc là động lực tăng trưởng chính cho số lượt 
hành khách quốc tế vào Việt Nam (đặc biệt là tới Nha Trang) và tăng 
trưởng nền kinh tế Trung Quốc giảm mạnh trong những tháng gần 
đây, việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của tình hình kinh tế tại Trung 
Quốc (do chiến tranh thương mại + thắt chặt tài khóa) là cần thiết để  
đánh giá khả năng sụt giảm của số lượng hành khách đến các địa 
điểm du lịch như Nha Trang và Đà Nẵng. 

Hình 3: Cơ cấu hành khách quốc tế đến Việt Nam  

 
   Nguồn: Tổng Cục Thống kê 
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Tiếp đến là những thông tin tích cực 

Bạn có thể thấy tăng trưởng du lịch quốc tế của Trung Quốc sụt giảm 
kể từ năm 2010 (một phần do hiệu ứng mức cơ sở cao trong nhiều 
năm qua), cùng nhịp với sự chững lại của nền kinh tế. Điều này khá 
hợp lý do những kì nghỉ nước ngoài thường được xem là xa hoa tại 
một nước có thu nhập ở mức trung bình và công cuộc chống tham 
nhũng tại nước này cũng làm giảm mạnh nhu cầu về những tour du 
lịch ngắm gấu Bắc Cực tại Canada hay những chuyến lặn biển ngắm 
san hô ở Great Barrier. 

Hình 4: Tăng trưởng lượng hành khách ra nước ngoài của Trung Quốc và GDP 
nước này  

 
   Nguồn: Bloomberg 

 

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng các điểm đến giá rẻ trong khu vực như 
Thái Lan – và mới nổi là Việt Nam – đều có yếu tố ngược chu kỳ thể 
hiện trong số lượng hành khách từ Trung Quốc. Đã từng trải nghiệm 
các kì nghỉ tại nước ngoài nên ông Wang và vợ với mức thu nhập trên 
trung bình sẽ không muốn sở thích du lịch của họ bị ảnh hưởng bởi 
nền kinh tế chậm lại. Họ có thể vẫn đi du lịch nước ngoài nhưng sẽ 
giảm chi tiêu từ những nơi mới mẻ và xa xôi như Paris hay New 
Zealand thành nơi có chi phí thấp hơn nhưng vẫn đủ thú vị. Vì Việt 
Nam trước đây vốn không hấp dẫn du khách Trung Quốc nên tôi cho 
rằng có thể dùng số liệu quá khứ của Thái Lan để đánh giá mức độ 
ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc lên lượng khách du lịch. Mặc dù 
tình hình chính trị không ổn định của Thái Lan khiến cho mối quan hệ 
giữa hai biến số này trở nên không rõ ràng, điều khiến tôi quan tâm là 
từ năm 2011 đến 2013, số lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan 
tăng lên cùng lúc với tăng trưởng chậm lại đáng kể và kéo dài của nền 
kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Điều này củng cố cho luận điểm mà tôi sử 
dụng để giả định số lượt du khách đến Việt Nam mang tính ngược chu 
kỳ với sự giảm chi tiêu của Trung Quốc.  
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Hình 5: Tương quan số lượng hành khách Trung Quốc đến Thái Lan và GDP 
Trung Quốc  

 
   Nguồn: Bloomberg 

ACV có tiềm năng lớn để tăng doanh thu ngay cả khi tăng trưởng 
số lượng hành khách chững lại 

Hiện tại, nếu số lượng hành khách không còn tăng trưởng nhanh 
chóng như trong vài năm qua, liệu ACV có thể cải thiện KQKD? Tôi 
cho rằng bảng dưới đây thể hiện khá rõ mức độ khai thác kém hiệu 
quả của ACV với lưu lượng hành khách hiện tại. Doanh thu phi hàng 
không trên mỗi hành khách của ACV chỉ bằng 1/10 so với Airports 
Authority of Thailand (AoT). Tôi không cho rằng sự sụt giảm doanh thu 
phi hàng không trên mỗi hành khách trong 9T2018 là đáng lo ngại do 
tính mùa vụ của ngành này (hành khách quốc tế có xu hướng chi tiêu 
nhiều hơn khi sắp đến Giáng sinh). 

Hình 6: So sánh doanh thu phi hàng không của AOT và ACV 

 
   Nguồn:  AOT, ACV, Bộ GTVT 

Hiện tại bạn có thể cho rằng, khả năng ACV thu hẹp khoảng với AoT 
phụ thuộc vào chính sách của nhà nước về đất nhượng, thuế tài 
nguyên,… Tuy nhiên, nếu có bất kỳ tín hiệu trực quan nào, tôi cho 
rằng ACV sẽ có kế hoạch cải thiện khả năng sinh lời từ lưu lượng 
hành khách hiện tại. Để minh họa cho điều này, tôi sẽ cho bạn xem 
hình ảnh dưới đây của một cửa hàng mới dưới thương hiệu ACV mà 
tôi nhìn thấy tại sân bay Phú Quốc cách đây 2 tuần (trong chuyến đi 
của tôi cách đây 3 năm thì cửa hàng này chưa có). Số lượng hành 
khách có thể tăng trưởng chậm lại, nhưng bạn có thể thấy nhiều hơn 
những cửa hàng và sự cải thiện về mặt hình ảnh như thế này trong 
những năm tới. 
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AOT 633,5                              740,0            597,1                        55,9             60,9             49,9                          11,3             12,2             12,0                          
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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. 
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