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GÓC NHÌN: SẢI CÁNH VƯƠN CAO - HVN CÓ THỂ DUY TRÌ ĐỘNG LỰC 
TĂNG TRƯỞNG MỚI TRONG NHIỀU NĂM TỚI 

 
 
 

 
 

 
 

Trong một ghi chú ngắn của tôi trên chuyến bay của Vietnam Airlines 
trở về từ châu Âu vào tháng 9/2018, tôi đã cho rằng Vietnam Airlines 
(HVN) là lựa chọn hấp dẫn hơn trong câu chuyện ngành hàng không 
so với đối thủ Vietjet (VJC). Lý do của tôi khá đơn giản – thị trường 
hàng không giá rẻ đang trên đà tự do hóa và sự gia nhập của những 
hãng hàng không mới (cả trong và ngoài nước) có thể tạo ra cuộc 
cạnh tranh gay gắt về giá. Ngoài ra, những động thái của VJC trong 
việc tăng cường đặt hàng máy bay để thúc đẩy lợi nhuận từ bán & cho 
thuê lại và độ nhạy cao của nhu cầu khách hàng với giá đối với các 
chuyến bay giá rẻ khiến các hãng hàng không truyền thống có khả 
năng chống chọi với rủi ro giá nguyên liệu tăng tốt hơn, và là cơ hội 
đầu tư an toàn hơn. Điều này phần nào được thể hiện qua diễn biến 
cổ phiếu HVN trong 3 tháng vừa qua: vượt trội so với mức tăng của 
VNIndex trong khi VJC lại giảm. 

Hình 1: Chuyện về hai hãng hàng không: Diễn biến giá cổ phiếu hàng không so 
với VNIndex 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

“Con đường ấm no”: Đường bay thẳng đến Mỹ có thể là “túi tiền” 

cũng như là động lực tăng trưởng mới của HVN   

Tôi nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng của HVN cho nhiều năm tới. Với 
việc được Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp phép cho chuyến 
bay thẳng đến Mỹ, HVN như vừa tìm được mỏ vàng mới của mình. 
(https://vov.vn/xa-hoi/duong-bay-thang-viet-my-hang-nao-se-cat-
canh-trong-nam-2019-877565.vov).  

Hiện tại không có chuyến bay thẳng nào giữa Việt Nam và Mỹ, đây là 
một điều khó tin trong bối cảnh quy mô cộng đồng người Việt tại Mỹ 
trong năm 2017 có hơn 1,3 triệu người, chiếm 3% trong 44,5 triệu 
người nhập cư của quốc gia này và đại diện cho nhóm công dân được 
sinh ra ở nước ngoài lớn thứ 6 tại Mỹ. Số liệu này không bao gồm 
lượng lớn công dân Mỹ gốc Việt đang cố tìm lại cội nguồn gia đình, 
khám phá nguồn gốc văn hóa và di sản và đầu tư vào nền kinh tế đang 
phát triển mạnh mẽ (một số start-up và liên doanh bất động sản được 
hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiến từ tiền kiều hối). 
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Hình 2: Cộng đồng người Việt tại Mỹ: Ngày càng có sức ảnh hưởng 

 
   Nguồn: migrationpolicy.org 

 

Điều đáng bất ngờ là quy mô cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Mỹ 
- được thể hiện trong bảng dưới đây, ở thời điểm vài thập kỷ trước 
không tìm thấy cái tên Việt Nam trong top 10 quốc gia hàng đầu có 
sinh viên du học tại Mỹ. Tuy nhiên với con số khoảng 30.000 du học 
sinh Việt Nam đang học tập tại Mỹ hiện nay, Việt Nam đã trở thành 
quốc gia có số lượng du học sinh đứng thứ 6 tại Mỹ. 

Với số lượng lớn yêu cầu thư giới thiệu ứng tuyển vào chương trình 
thạc sỹ tại các trường đại học của Mỹ mà tôi nhận được từ các chuyên 
viên phân tích cũ gần đây, tôi cho rằng chúng ta chỉ mới nhìn thấy bề 
nổi của tảng băng. Tôi kỳ vọng số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ 
sẽ tăng lên cùng với sự gia tăng tương xứng của số chuyến bay về 
nhà khi kết thúc năm học (hay học kỳ, đối với những người có điều 
kiện hơn) và các chuyến đi từ Việt Nam sang Mỹ của phụ huynh để 
kiểm tra tình hình con cái. 

  

Hình 3: Top 10 quốc gia có nhiều du học sinh nhất tại Mỹ 
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Cuối cùng, trong bối cảnh làn sóng du khách Mỹ sang Việt Nam gia 
tăng, dễ dàng nhận thấy tiềm năng tăng trưởng nhu cầu lớn đối với 
các chuyến bay trực tiếp giữa Mỹ và Việt Nam. Trên thực tế, tôi cho 
rằng việc bổ sung các chuyến bay thẳng giữa hai quốc gia sẽ khai thác 
được nhu cầu lớn từ những du khách tiềm năng đang trì hoãn kế 
hoạch đến Việt Nam do vẫn còn e dè trước việc phải trung chuyển và 
thời gian di chuyển dài.  

Nếu bạn là cư dân Mỹ và muốn có một kì nghỉ trên bãi biển ở một địa 
phương châu Á, liệu bạn sẽ chọn chuyến bay dừng 5 tiếng để đến Việt 
Nam hay bay trực tiếp đến Bangkok? Lộ trình bay thẳng có thể là động 
lực cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng số lượt du khách đến Việt Nam. 
Tất nhiên, khách du lịch trải nghiệm sẽ không quan tâm đến điều này 
vì họ sẽ bay đến các trung tâm của khu vực như Bangkok và sau đó 
mới đến các địa điểm khác, tuy nhiên ở đây chúng tôi đang nói về tầng 
lớp du khách khác - đó là các gia đình, cặp đôi hưởng tuần trăng mật 
- và du khách sẽ có xu hướng sang Việt Nam nhiều hơn do chuyến 
bay rút ngắn và mất ít thời gian hơn để quá cảnh. 

Hình 4: Số lượng khách du lịch Mỹ đến Việt Nam  Hinh 5: Số lượng khách du lịch Mỹ: Việt Nam so với Thái Lan 

 

 

 
   Nguồn: Tổng cục Thống kê     Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan 

  

Hình 6: Số lượt du khách nước ngoài sang Việt Nam theo quốc gia năm 2018 

 
   Nguồn: Tổng cục Thống kê 

 

 

Kết quả của một khảo sát gần đây về top 10 điểm đến cho kì nghỉ tại 
nước ngoài trong năm 2019 của người Mỹ được thực hiện bởi Hiệp 
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hội các nhà Điều hành Tour du lịch Mỹ (USTOA) có thể là dấu hiệu 
cho những điều sắp đến:  

https://english.vietnamnet.vn/fms/travel/215751/vn-among-top-ten-
hot-destinations-for-us-tourists--association.html  

Cuộc chiến nào? 

Mặc dù định giá của HVN có vẻ không hấp dẫn so với các đối thủ trong 
khu vực, tiềm năng tăng trưởng và đòn bẩy tài chính thấp so với ngành 
cũng như tỷ suất lợi nhuận trên VCSH cao giúp cho hãng hàng không 
này trở thành một sự đánh cược đáng chú ý cho dài hạn. Vậy nên hãy 
thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến bay sải cánh vươn cao.  

Hình 7: So sánh với các đối thủ trong khu vực 

 
   Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Hãng hàng không

Mã 

Bloomberg

Vốn hóa 

(tỷ USD)

Tăng trưởng 

LN 12 tháng 

(% yoy)

Tăng trưởng 

EPS 12 tháng 

(% yoy) ROE (%) ROA (%)

D/E 

(hiện tại)

P/E trượt 

12 tháng 

(x)

P/B trượt 

12 tháng 

(x)

EV/EBITDA 

trượt 12 

tháng (x)

Hàng không truyền thống (FSC)

China Southern Airlines 1055 HK 11,8 13,8% 11,1% 9,9% 2,2% 9,4 13,5 1,0 6,9

China Eastern Airlines 670 HK 10,3 12,9% 12,9% 8,3% 2,0% 8,6 13,7 1,0 7,8

Singapore Airlines SIA SP 8,4 -33,0% -33,0% 5,1% 2,5% 5,5 18,3 0,9 6,6

Cathay Pacific 293 HK 6,0 N/A N/A 0,4% 0,1% 9,7 58,4 0,8 9,2

Vietnam Airlines HVN VN 2,4 14,1% 14,1% 14,4% 2,5% 2,4 24,0 3,1 9,7

Thai Airways THAI TB 0,9 49,9% 49,9% -1,9% -0,2% 9,4 N/A 0,9 9,1

Bangkok Airways BA TB 0,8 N/A N/A 0,7% 0,4% 15,6 16,1 0,9 10,2

Trung bình (FSC) 11,5% 11,0% 5,3% 1,4% 8,7 24,0 1,2 8,5

Hàng không giá rẻ (LCC)

Spring Airlines 601021 CH 4,5 58,7% 32,8% 13,7% 6,4% N/A 19,8 2,6 12,8

Vietjet Air VJC VN 2,8 2,8% 1,8% 47,5% 16,3% 0,6 12,6 4,7 10,7

AIRASIA GROUP AAGB MK 2,6 115,5% 115,6% 30,4% 13,6% 3,0 13,5 1,2 4,2

Westjet Airlines WJA CH 1,8 -67,7% -66,7% 4,9% 1,7% 4,7 26,3 1,1 5,2

Air Arabica AIRARABI UH 1,2 -18,3% -18,3% 8,3% 4,0% 5,9 8,1 0,8 5,6

Trung bình (LCC) 18,2% 13,0% 21,0% 8,4% 3,5 16,1 2,1 7,7

Trung bình 14,9% 12,0% 11,8% 4,3% 6,8 20,4 1,6 8,2
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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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