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GÓC NHÌN: ĐẶT LÊN BÀN CÂN ACV VÀ AOT (THÁI LAN) – ĐÔI LỜI VỀ 
NHỮNG NHÀ VẬN HÀNH CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỘC QUYỀN 
 

 
 

 
 

 

Chúng tôi đã đề cập trong báo cáo Chiến tranh thương mại Mỹ - 
Trung: Góc nhìn đối với TTCK Việt Nam gần đây với thông điệp 
đừng kỳ vọng quá nhiều vào vòng đàm phán vừa qua của Washington 
và Bắc Kinh. Những cuộc họp kết thúc mà không đem lại được tia 
sáng nào đã kéo mây đen sớm quay lại khi những lo lắng về bất ổn 
do chiến tranh thương mại lại hiển hiện. Thị trường toàn cầu hiện tại 
có thể sẽ tạm “quên đi” cơn dông sắp tới, khi những số liệu tài chính 
tích cực liên tục được công bố từ nước Mỹ và S&P 500 đã ghi nhận 
giai đoạn tăng giá dài nhất trong lịch sử. Nhưng những động thái “nắn 
gân” trong vấn đề thương mại giữa các bên nếu cứ tiếp diễn dai dẳng 
và âm ỉ sẽ là nguy cơ lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là 
những nền kinh tế mở phụ thuộc nhiều vào ngoại thương như Việt 
Nam.  

Đây dường như là thời điểm thích hợp để nhắc lại khuyến nghị của 
chúng tôi về việc bắt đầu gia cố khả năng phòng thủ cho danh mục 
đầu tư trên thị trường Việt Nam, và liệu có lựa chọn nào tỏ ra hấp dẫn 
hơn những doanh nghiệp độc quyền trong một ngành ít mang tính chu 
kỳ và triển vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn?  

Tôi đã có cái nhìn lạc quan với bức tranh triển vọng của nhóm hạ tầng 
hàng không trong suốt mấy tháng qua, như đã đề cập liên tục trong 
một số báo cáo chiến lược và trong đó ACV (Tổng công ty Cảng Hàng 
không Việt Nam) nổi lên như một trong những lựa chọn hàng đầu cho 
tầm nhìn đầu tư dài hạn của Khối Phân tích VNDIRECT. (Báo cáo lần 
đầu về ACV tại đây, cập nhật gần nhất vào tháng 7 và tháng 8).  

Nhưng với những nhà đầu tư theo trường phái giá trị, định giá của 
ACV đơn giản là quá đắt, và để phản biện lại quan điểm đó, tôi đưa ra 
phép so sánh với người hàng xóm tương đồng là Công ty Cảng Hàng 
Không Thái Lan (Airports Authority of Thailand – AoT). Với những con 
số được đề cập ở bảng dưới đây, tôi nghĩ có thể một số nhà đầu tư 
sẽ đồng ý với tôi rằng định giá của ACV không hề đắt chút nào, nếu 
như có thể xem AoT đã được định giá một cách hợp lý. Tôi chú ý đến 
một số chỉ số thú vị như sau:  

- Hoạt động phi hàng không của ACV còn ở mức rất sơ khai so 

với AoT. Chúng tôi không có số liệu chính xác, nhưng ACV chỉ 

thu về 3-5% phí thương quyền (Royalty fee) trên doanh thu đối với 

các gian hàng miễn thuế tại các cảng hàng không, trong khi đó 

con số này của AoT là 15-20% (con số mà tôi được biết rằng vẫn 

đang trên đà tăng lên). Thêm vào đó là việc chất lượng và thương 

hiệu của các cửa hàng miễn thuế tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất khó 

có thể so sánh được với những gì đang được bày bán ở sân bay 

Suvarnabhumi Bangkok và bạn có thể hình dung được hiện không 

gian bán lẻ tại các cảng của ACV đang hoạt động dưới tiềm năng 

như thế nào.  

- ACV có tốc độ tăng trưởng lưu lượng hành khách nhanh hơn 

nhiều so với AoT. Điều này có thể đến từ yếu tố bất thường do 

sự sụt giảm lượng khách Trung Quốc sau vụ tai nạn tàu biển du 

lịch tại Phuket, nhưng tôi nghĩ thực tế đó chủ yếu phản ánh yếu tố 

nội tại trong tiềm năng phát triển của 2 nước; mức độ phổ biến 

của việc di chuyển nội địa bằng máy bay Việt Nam còn ở mức rất 

thấp so với Thái Lan và lượng khách quốc tế ra vào Việt Nam cũng 

chỉ bằng 1/3 so với Thái Lan.  

Ngày 27/08/2018 

Anirban Lahiri 

Anirban.lahiri@vndirect.com.vn 
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- Nếu định giá dựa trên số lưu lượng hành khách hàng năm 

(Giá trị doanh nghiệp [EV]/lưu lượng hành khách), ACV đang 

rẻ hơn tương đối so với AoT; điều này cũng phần nào phản ánh 

thực tế các hoạt động phi hàng không của ACV kém phát triển 

hơn. Với đánh giá nói trên, một số người có thể cho rằng ACV 

cũng chỉ nên được định giá ở mức thấp hơn so với AoT, nhưng 

tôi, vốn là một người không quá lạc quan, vẫn có thể nhìn thấy 

mặt tích cực của vấn đề này. Nếu một công ty công nghệ có thể 

được định giá dựa trên số lượng người dùng hay số lượt truy cập 

với niềm tin mơ hồ vào khả năng “kiếm tiền” trong tương lai đối 

với tập khách hàng sẵn có, vậy tại sao không áp dụng điều này 

cho ACV khi bạn có thể thấy tiềm năng to lớn để có thể “kiếm 

được nhiều tiền hơn” từ lượng hành khách lớn một cách rõ ràng 

hơn nhiều, và theo cách hoàn toàn đã được chứng minh từ người 

hàng xóm AoT (ví dụ như nâng cao chất lượng khu hàng miễn 

thuế, nhiều cửa hàng tiêu dùng nhanh và quảng cáo nhiều hơn).  

- Nếu bạn lo lắng chu kỳ đầu tư capex của ACV thì cũng cần để 

ý rằng AoT cũng đang có nhu cầu bức thiết phải mở rộng 

công suất. 2 viên ngọc quý của AoT là sân bay BKK và DMK đều 

đang chạy ở mức 124% và 130% công suất thiết kế, tương tự như 

sân bay Tân Sơn Nhất (SGN). Tỷ lệ hoạt động trên công suất thiết 

kế là khá tương đồng với cả 2 (tôi không nêu rõ các con số cụ thế 

vì đây chỉ là con số ước tính và tổng công suất thiết kế vẫn đang 

thay đổi đối với cả 2 công ty), nhưng đủ để nói rằng ACV không 

đáng phải giao dịch ở mức chiết khấu so với AoT nếu chỉ vì nhu 

cầu đầu tư capex trong tương lai cho sân bay Long Thành và gần 

hơn là mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.  

Hình 1: ACV đang hoạt động như thế nào so với AoT 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg, CGS-CIMB Research 

Quy mô của ACV còn tương đối nhỏ nếu so sánh với AoT nhưng 
ACV cũng nên được xem là “nhỏ mà có võ”. Giống như việc võ sĩ 
hạng Bán trung Manny Pacquiao phải so găng với huyền thoại hạng 
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nặng Mike Tyson vậy, và thử tưởng tượng nếu (để hình dung) 
Pacquiao chỉ đang là một thiếu niên ngày nào đó có thể cùng hạng 
cân với Tyson. Tôi nghĩ bạn cũng hình dung được thông điệp từ ví dụ 
trên, ACV hoàn toàn có thể là một đối thủ đồng cân đồng lạng với 
người hàng xóm AoT trong một ngày không xa. Với việc Việt Nam chỉ 
cách 5 giờ bay đối với hơn một nửa dân số của thế giới (Trung Quốc, 
Ấn Độ, Bangladesh, ASEAN, Nhật Bản) cũng như việc đang trở thành 
điểm đến du lịch mới nổi và điểm trung chuyển hàng hóa trong khu 
vực; liệu có là quá viển vông với viễn cảnh một sân bay lớn của Việt 
Nam có thể cạnh tranh với Suvarnabhumi để trở thành một sân bay 
trung chuyển? Tôi hoàn toàn tin vào tương lai đó. Và nếu bạn vẫn còn 
lo lắng về gánh nặng đầu tư trung hạn liên quan đến việc xây dựng 
sân bay Long Thành, hãy công bằng hơn và nghĩ đến điều mà sân 
bay Long Thành có thể trở thành trong tương lai, một đối thủ của 
Suvarnabhumi.  

Hình 2: Vị trí địa lý thuận lợi của Việt Nam 

 
   Source: VNDIRECT 

 

Kể cả với những nhà đầu tư ít kiên nhẫn hơn, vẫn còn đó nhiều 
câu chuyện trong ngắn hạn để cân nhắc: kế hoạch chuyển niêm 
yết từ UPCOM sang HOSE, kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu (30%) của Bộ 
GTVT (sẽ giúp cải thiện tỷ lệ cổ phiếu tự do so với mức 5% hiện tại) 
và tác động tích cực đến từ đợt tăng phí hành khách nội địa vừa qua.  

Nếu sau này bạn có dịp đến những sân bay của ACV (chẳng hạn như 
trong chuyến du lịch cuối tuần của mình), hãy thử quan sát những 
hàng dài hành khách phải đứng chờ để qua cửa kiểm tra an ninh và 
chờ lên tàu bay. Hãy dừng lại và hình dung xem, mỗi ngày ACV đang 
bỏ lỡ bao nhiêu tiền.  

 

 

file:///D:/TUAN/EFA/New/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

Báo cáo Chuyên đề 
 

www.vndirect.com.vn  4 

IN ALLIANCE WITH 

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 Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn  
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