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CTCP HÀNG KHÔNG VIETJET (VJC) ─ CẬP NHẬT 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND118.900 VND117.800 0% TRUNG LẬP Công nghiệp 

 
 
 

 

 
 

 

Giai đoạn khó khăn nhất đã qua 

 VJC ghi nhận lỗ ròng từ hoạt động cốt lõi giảm từ 1.479 tỷ đồng Q2/20 

xuống 968 tỷ đồng trong Q3/20.  

 Chúng tôi giảm 11,1% dự phóng EPS 2021 nhưng tăng 7,1% dự 

phóng EPS 2022 nhằm phản ánh kỳ vọng tăng trưởng nội địa cao hơn.  

 Duy trì đánh giá TRUNG LẬP với giá mục tiêu cao hơn ở mức 117.800 

đồng/cp. 

Vận tải hàng không phục hồi trong Q3/20 

Tổng số chuyến bay của VJC đạt 15.190 trong Q3/20, giảm 55,3% svck, hầu 
hết là các chuyến nội địa với DT mỗi chuyến thấp hơn các chuyến quốc tế, 
khiến doanh thu cốt lõi Q3 giảm 72,5% svck. VJC không có giao dịch S&LB 
nào trong Q3/20 trong khi ghi nhận LNG 836 tỷ đồng từ S&LB trong Q3/19, 
dẫn đến việc lỗ ròng 971 tỷ đồng trong Q3/20 (sv LN ròng 1.700 tỷ đồng trong 
Q3/19). Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy có sự phục hồi trong KQKD Q3/20, 
bất chấp dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng vào cuối tháng 7. Nhờ 
thị trường nội địa phục hồi, tổng số chuyến bay trong Q3/20 tăng 10,1% sv 
quý trước, khiến DT cốt lõi tăng 41,5% sv quý trước, giúp lỗ ròng từ hoạt 
động cốt lõi giảm từ 1.479 tỷ đồng trong Q2/20 còn 968 tỷ đồng trong Q3/20.  

S&LB, LN tài chính bất thường và LN khác hỗ trợ LN ròng năm 2020 

Trong năm 2020, chúng tôi kỳ vọng tổng lượng hành khách giảm 40,4% svck, 
trong đó lượng khách quốc tế giảm 87,7% svck và lượng khách nội địa giảm 
18,1% svck. Chúng tôi dự báo doanh thu và LN ròng từ hoạt động cốt lõi sẽ 
giảm lần lượt 57,9% svck/2.614% svck, đạt 16.255 tỷ đồng và -4.099 tỷ đồng, 
nhưng kỳ vọng hoạt động S&LB, LN tài chính bất thường và LN khác sẽ giúp 
DN đạt LN ròng năm 2020 96 tỷ đồng.  

Sự xuất hiện của vắc-xin giúp triển vọng 2021-2022 tươi sáng hơn 

Tính đến 20/11/2020, 6 loại vắc – xin đã được cấp phép để sử dụng hạn chế. 
Dựa trên triển vọng tích cực từ phát triển vắc-xin, trong 2021-2022, chúng tôi 
kỳ vọng lượng khách quốc tế sẽ tăng mạnh 365%/75% svck, tương đương 
57,3%/100,1% năm 2019, trong khi lượng khách nội địa có thể tăng 
23,1%/8,0% svck, tương đương 100,8%/108,8% năm 2019. Chúng tôi dự 
phóng LN ròng từ hoạt động cốt lõi sẽ đạt 182 tỷ đồng/879 tỷ đồng và hoạt 
động S&LB sẽ giúp LN ròng 2021-2022 đạt 3.169 tỷ đồng và 4.652 tỷ đồng.  

Duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP do yếu tố tích cực đã được phản ánh 

Chúng tôi tăng giá mục tiêu 13,9% trên cơ sở (1) kỳ vọng EPS từ 2022 tăng 
do kỳ vọng tăng trưởng lưu lượng nội địa tăng và (2) chúng tôi chuyển mô 
hình định giá DCF sang năm 2021. Rủi ro tăng giá là lưu lượng khách quốc 
tế hồi phục tốt hơn kỳ vọng từ năm 2021. Rủi ro giảm giá bao gồm (1) bất ổn 
phát sinh từ dịch bệnh và (2) giá nhiên liệu cao hơn dự kiến.  

 

Ngày 23/11/2020 

 

Triển vọng ngắn hạn: Trung bình 

Triển vọng dài hạn: Tích cực 

Định giá:  Trung bình 

 

Consensus*: Mua: 0  Giữ: 4  Bán: 2 

Giá mục tiêu/Consensus: 37,0% 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 
 Giảm dự phóng EPS 2021 11,1% 
 Giảm dự phóng EPS 2022 7,1% 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VND RESEARCH 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 148.200 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 94.500 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 51.882 

Thị giá vốn (tỷ VND) 59.560 

Free float (%) 55 

P/E trượt (x) 16,6 

P/B hiện tại (x) 4,2 

 

Cơ cấu sở hữu 

Công ty TNHH Đầu tư Hướng 
Dương 28,6% 

Nguyễn Thị Phương Thảo 8,8% 

CTCP Sovico 7,6% 

Khác 55,0% 

Nguồn: VND RESEARCH 
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Nguồn: VND RESEARCH 

Tổng quan tài chính (VND) 12-19A 12-20E 12-21E 12-22E

Doanh thu thuần (tỷ) 50.603 25.777 59.567 77.259

Tăng trưởng DT thuần (5,6%) (49,1%) 131,1% 29,7%

Biên lợi nhuận gộp 11,1% (1,1%) 8,6% 9,4%

Biên EBITDA 10,1% 2,7% 6,5% 7,2%

LN ròng (tỷ) 3.807 96 3.169 4.652

Tăng trưởng LN ròng (28,6%) (97,5%) 3201,7% 46,8%

Tăng trưởng LN cốt lõi (41,3%) (143,2%) 47,9%

EPS cơ bản 7.146 180 5.850 8.590

EPS điều chỉnh 6.074 153 4.973 7.301

BVPS 28.445 31.069 36.988 45.619

ROAE 26,3% 0,6% 17,2% 20,8%
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Fas  

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG PHỤC HỒI TRONG Q3/20 

Hình 1: Tóm tắt KQKD VJC Q3/20 (Đơn vị: tỷ đồng)  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VJC 

 

Sau gần 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, một loạt ca nhiễm 
mới đã được phát hiện tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7. Tất cả các hãng hàng 
không đã được yêu cầu tạm dừng các chuyến bay đến/đi từ sân bay Đà Nẵng, 
vốn là sân bay đông đúc thứ 3 tại Việt Nam tính về tổng lượng hành khách thông 
quan. Theo cục HKVN, số lượng chuyến bay theo ngày trong tuần cuối tháng 7 
đã giảm 15% so với mức trước khi dịch bùng phát hồi tháng 7, trong khi tổng 
lượng hành khách thông quan giảm 30%. Trước đợt dịch này, tổng lượng hành 
khách nội địa đã phục hồi đáng kể, với tổng lượng hành khách thông quan trong 
tháng 6 tăng 81% so với tháng 5 nhưng vẫn thấp hơn 28% svck. Sau khi kiểm 
soát được đợt bùng phát COVID-19 thứ 3, chính phủ đã cho phép các hãng 
hàng không nội địa bao gồm VJC phục hồi các chuyến bay nội địa đến/đi từ Đà 
Nẵng (điểm nóng của đợt bùng phát thứ 3) kể từ ngày 7/9. Trong Q3/20, VJC 
công bố KQKD như sau: 

 Tổng số chuyến bay của VJC giảm 55,3% svck đạt 13.792 chuyến, hầu 
hết là các chuyến nội địa với doanh thu mỗi chuyến thấp hơn so với các 
chuyến quốc tế, do đó làm giảm mạnh doanh thu cốt lõi 72,5% svck.  

 VJC không có hoạt động S&LB nào trong Q3/20 nhưng ghi nhận LN gộp 
từ S&LB đạt 836 tỷ đồng trong Q3/19, từ đó lỗ ròng đạt 971 tỷ đồng 
trong Q3/20 (sv mức LN ròng đạt 1.700 tỷ đồng trong Q3/19). Nếu không 
bao gồm thu nhập mảng S&LB và các thu nhập khác, VJC ghi nhận lỗ 
ròng trong Q3/20 từ hoạt động cốt lõi đạt 968 tỷ đồng (sv mức LN ròng 
từ hoạt động cốt lõi đạt 859 tỷ đồng trong Q3/19). 

Tuy nhiên, bất chấp đại dịch bùng phát trở lại, chúng tôi nhận thấy KQKD trong 
Q3/20 của VJC đã phục hồi so với quý trước:  

 Tổng số chuyến bay tăng 10,1% sv quý trước, tổng lượng hành khách 
nội địa tăng 25,9% sv quý trước đạt 3,3tr nhờ hồi phục nhu cầu di 
chuyển nội địa, dẫn đến doanh thu cốt lõi tăng 41,5% sv quý trước.  

3Q20 3Q19 svck 2Q20 sv quý trước 9T20 9T19 svck

Tổng số chuyến bay 15.190  33.970  -55,3% 13.792  10,1% 58.473  102.791 -43,1%

Tổng số chuyến bay của VJC giảm 55,3% 

svck nhưng tăng 10,1% so với quý trước 

do nhu cầu di chuyển nội địa phục hồi

Doanh thu thuần 2.809    13.578  -79,3% 3.890 -27,8% 13.779  38.134  -63,9%

DT cốt lõi (Loại S&LB) 2.809    10.215  -72,5% 1.985 41,5% 11.874  29.719  -60,0%

Doanh thu cốt lõi giảm 72,5% svck nhưng 

tăng 41,5% so với quý trước

- Vận tải 1.301    7.158    -81,8% 1.064 22,2% 6.864    21.055  -67,4%

- Phụ trợ 1.110    2.804    -60,4% 906 22,5% 4.485    8.241    -45,6%

- S&LB -       3.363    -100,0% 1.905 -100,0% 1.905    8.415    -77,4%

- Khác 398      253      57,6% 15 2604,4% 525      423      24,3%

Lợi nhuận gộp (612)      2.060    -129,7% (614)      NA (2.067)   5.430    -138,1%

- LN gộp S&LB -       836      -100,0% 741 -100,0% 741      2.400    -69,1%

- LN gộp cốt lõi (612)     1.224    -150,0% (1.355)   NA (2.808)   3.030    -192,7%

Biên LNG -21,8% 15,2% -37,0 điểm% -15,8% -6,0% điểm% -15,0% 14,2% -29,2 điểm%

- Biên LNG cốt lõi -21,8% 12,0% -33,8 điểm% -68,3% 46,5 điểm% -23,7% 10,2% -33,9 điểm%

Thu nhập tài chính 93         403       -77,1% 329 -71,9% 928       619       50,0%

Chi phí tài chính 138       204       -32,5% 328 -57,9% 588       794       -25,9%

CP bán hàng 157       232       -32,5% 170 -7,9% 554       725       -23,6%

CP quản lý DN 86         116       -26,4% 86 -0,1% 284       298       -4,9%

LN khác (3)         5          -166,4% 1.773 -100,2% 1.775    25         7137,8%

Lợi nhuận ròng (971)      1.700    -157,1% 1.036 -193,8% (925)      3.681    -125,1%

- LN ròng cốt lõi (968)     999      -196,9% (1.479)   NA (3.441)   1.256    -373,9%

Biên LN ròng -34,6% 12,5% -47,1 điểm% 21,4% -56,0 điểm% -6,7% 9,7% -16,4 điểm%

- Biên LN ròng cốt lõi -34,5% 9,8% -42,9 điểm% -74,5% 40,0 điểm% -29,0% 4,2% -33,2 điểm%
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 Tỷ suất LN gộp hoạt động cốt lõi cải thiện từ -68,3% trong Q2/20 lên -
21,8% trong Q3/20. 

 Lỗ ròng từ hoạt động cốt lõi giảm từ 1.479 tỷ đồng trong Q2/20 xuống 
968 tỷ đồng trong Q3/20.  

 

S&LB, LN TÀI CHÍNH BẤT THƯỜNG VÀ LN KHÁC HỖ TRỢ LN RÒNG NĂM 
2020 

Trong 9T20, doanh thu và LN ròng của VJC lần lượt giảm 63,9% svck và 125,1% 
svck, đạt 13.779 tỷ đồng và 925 tỷ đồng, trong đó doanh thu và LN ròng từ hoạt 
động cốt lõi giảm 60% svck và 373,9% svck đạt lần lượt 11.874 tỷ đồng và -
3.441 tỷ đồng. Trong kỳ, VJC ghi nhận mức LN tài chính bất thường và LN khác 
1.852 tỷ đồng bao gồm: (1) 500 tỷ đồng từ việc bán quyền chọn mua cổ phiếu 
OIL, (2) 793,2 tỷ đồng từ chuyển nhượng toà nhà Vietjet Plaza và (3) 559,2 tỷ 
đồng đền bù từ các nhà sản xuất máy bay do việc giao máy bay bị chậm trễ. 

Trong Q4/20, chúng tôi kỳ vọng: 

 Thị trường nội địa của VJC tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng đạt 
16,5% sv quý trước lên 3,9 triệu hành khách nội địa. Lưu lượng nội địa 
của VJC có thể trở về mức trước dịch vào tháng 12/20.  

 Thị trường quốc tế có thể được thận trọng mở lại với các chính sách 
nghiêm ngặt kể từ cuối tháng 12 với kỳ vọng 0,1 triệu khách quốc tế cho 
cả quý.  

 VJC sẽ được nhận 4 máy bay và kỳ vọng hãng hàng không sẽ ghi nhận 
LN gộp 888 tỷ đồng từ hoạt động S&LB. 

 VJC đã tự cung cấp dịch vụ mặt đất tại sân bay Quốc tế Nội Bài kể từ 
ngày 20/9, cùng với việc TCT Hàng không Việt Nam (ACV VN) cắt giảm 
chi phí 30-70% đối với các dịch vụ mặt đất/cho thuê mặt bằng cho tới 
hết năm 2020 cùng các nỗ lực cắt giảm chi phí khác của VJC, chúng tôi 
kỳ vọng chi phí hoạt động của VJC sẽ tiếp tục được giảm thiểu.  

Hình 1: Tổng lượng hành khách nội địa có thể trở lại mức trước dịch kể từ tháng 12/2020 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Nhìn chung, trong năm 2020, chúng tôi kỳ vọng tổng lượng hành khách sẽ giảm 
40,4%, trong đó lượng hành khách quốc tế giảm mạnh 87,7% svck trong khi 
lượng hành khách nội địa giảm 18,1% svck. Do đó, chúng tôi dự báo doanh thu 
và LN ròng từ hoạt động cốt lõi sẽ lần lượt giảm 57,9% svck và 2.614% svck đạt 
16.255 tỷ đồng và -4.099 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động S&LB, LN tài chính bất 
thường và LN khác sẽ hỗ trợ LN ròng năm 2020 đạt 96 tỷ đồng. 
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SỰ XUẤT HIỆN CỦA VẮC-XIN GIÚP TRIỂN VỌNG 2021-2022 TƯƠI SÁNG 
HƠN 

Hiện nay đã có 87 loại vắc-xin tiền lâm sàng đang trong quá trình thử nghiệm. 
Sau đó, quy trình sẽ được chuyển sang bước tiếp theo và vắc-xin sẽ được thử 
nghiệm trên người.  

Hình 3: Quy trình thử nghiệm vắc-xin Covid-19 trên người  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, WHO 

 

Tính đến ngày 20/11/2020, 6 loại vắc xin đã được phê duyệt để sử dụng sớm 
hoặc sử dụng hạn chế. Tại Hoa Kỳ, Pfizer kỳ vọng công ty có thể cung cấp 50 
triệu liều tính đến cuối năm và xấp xỉ 1,3 tỷ liều tính đến cuối năm 2021, theo 
sau là Moderna với ước tính cung cấp xấp xỉ 20 triệu liều tính tới cuối năm nay 
và 0,5 – 1 tỷ liều trong năm 2021. Trong khi đó tại Nga, Gamaleya với vắc-xin 
Sputnik V kỳ vọng sẽ sản xuất được 500 triệu liều trong 2021. Tổng số người 
được bảo vệ khỏi dịch bệnh nhờ 3 loại vắc-xin trên được kỳ vọng đạt 35 triệu 
trong năm 2020 và 1,15 đến 1,4 tỷ trong năm 2021. Bên cạnh đó, hiện nay tại 
Trung Quốc đang có 3 loại vắc-xin khác cũng đã được phê duyệt sử hạn chế.  

Hình 4: 6 vắc xin đã được phê duyệt để sử dụng hạn chế 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, WHO 

Dựa trên các tín hiệu khả quan trên từ việc phát triển vắc-xin, chúng tôi kỳ vọng 
Việt Nam sẽ dần nối lại các tuyến bay thương mại quốc tế với những sự chuẩn 
bị kỹ lưỡng kể từ tháng 12/20. Sau khi mở lại tuyến quốc tế, trong giai đoạn 
2021-2022, chúng tôi kỳ vọng lượng khách quốc tế sẽ tăng mạnh 365% svck và 
75% svck, tương đương 57,3% và 100,1% con số của năm 2019. Trong khi đó, 
chúng tôi kỳ vọng lượng khách nội địa tăng 23,1% svck và 9,0% svck, tương 
đương 100,8% và 108,8% con số của năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng LN ròng 
giai đoạn 2021-2022 từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng mạnh lên 182 tỷ 
đồng/879 tỷ đồng và hoạt động S&LB sẽ giúp thúc đẩy LN ròng đạt 3.169 tỷ 
đồng và 4.652 tỷ đồng.  

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng sản 

xuất (liều)

Số lượng người 

được bảo vệ

Khả năng sản 

xuất (liều)

Số lượng người 

được bảo vệ

Pfizer-Biontech Mỹ 2 95% -70C 50tr 25tr 1.3 tỷ 650tr

Moderna Mỹ 2 95% -20C, bảo quản đến 6 tháng 20tr 10tr 0,5-1 tỷ 250-500tr

Gamaleya -Sputnik VNga 2 92% Nhiệt độ tủ lạnh bình thường NA NA 500tr 250tr

CanSinoBIO Trung Quốc NA NA NA NA NA NA NA

Sinopharm Trung Quốc NA NA NA NA NA NA NA

Sinovac Biotech Trung Quốc NA NA NA NA NA NA NA

2021F

Tổ chức Quốc gia

Liều cần 

tiêm

Mức độ 

hiệu 

quả Bảo quản

2020F
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THAY ĐỔI DỰ PHÓNG 

Hình 5: Thay đổi dự phóng 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Chúng tôi giảm 68,0% dự phóng LN ròng cốt lõi năm 2021 nhưng tăng 295,5% 
dự phóng năm 2022 nhằm phản ánh thay đổi về giả định phục hồi lưu lượng nội 
địa và quốc tế. Tính cả hoạt động S&LB, EPS dự phóng năm 2021 giảm 11,1% 
nhưng EPS dự phóng năm 2022 tăng 7,1%. 

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Chúng tôi duy trì đánh giá TRUNG LẬP với giá mục tiêu cao hơn đạt 
117.800đ/cp do (1) chúng tôi kỳ vọng EPS từ năm 2022 trở đi sẽ cao hơn dựa 
trên kỳ vọng tăng trưởng lưu lượng nội địa cao hơn và (2) chúng tôi chuyển mô 
hình định giá DCF sang năm 2021. Chúng tôi ước tính WACC đạt 9,93% dựa 
trên (1) lãi suất phi rủi ro đạt 4%, (2) beta đạt 0,92 và (3) phần bù rủi ro đạt 11%.  

Rủi ro tăng giá và rủi ro giảm giá:  

 Rủi ro tăng giá là lưu lượng quốc tế phục hồi cao hơn kỳ vọng từ năm 
2021 

 Rủi ro giảm giá bao gồm (1) bất ổn phát sinh từ dịch bệnh cản trở phục 
hồi lưu lượng khách quốc tế và (2) giá nhiên liệu cao hơn dự kiến khiến 
chi phí hoạt động tăng.  

Hình 6: Dòng tiền chiết khấu  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020F 2021F 2022F

Dự phóng 

cũ

Dự phóng 

mới Thay đổi

Dự phóng 

cũ

Dự phóng 

mới Thay đổi

Dự phóng 

cũ

Dự phóng 

mới Thay đổi

Tổng số hành khách(tr) 24,91        15,12         14,83           -1,9% 23,74         21,62            -8,9% 25,78         26,41            2,4%

Nội địa (tr) 16,91        14,14         13,85           -2,1% 16,96         17,04            0,5% 17,64         18,40            4,3%

Quốc tế (tr) 8,00          0,98           0,98            0,0% 6,78           4,58              -32,4% 8,14           8,01              -1,6%

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 50.603      33.620       24.583         -26,9% 63.075       59.567           -5,6% 78.157       77.259           -1,1%

DT cốt lõi (tỷ đồng) 38.589      16.556       16.255         -1,8% 39.286       35.778           -8,9% 45.246       47.246           4,4%

Thu nhập tài chính (tỷ đồng) 780           1.208         883             -26,9% 631            596               -5,6% 782            773               -1,2%

Chi phí tài chính (tỷ đồng) 1.025        644            742             15,2% 1.322         1.258            -4,9% 1.590         1.644            3,4%

Lợi nhuận khác (tỷ đồng) 721           108            1.538           1323,8% 202            191               -5,4% 251            248               -1,2%

LN ròng (tỷ đồng) 3.807        95              96               1,1% 3.564         3.169            -11,1% 4.343         4.652            7,1%

LN ròng cốt lõi (tỷ đồng) 163           (3.699)        (4.099)          NA 569            182               -68,0% 222            879               295,5%

EPS (VND) 7.267 178 180 1,1% 6.580         5.850            -11,1% 8.019         8.590            7,1%

2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F

EBIT 3.689 5.340 7.475 7.257 10.696 13.113 16.862 19.967 23.155 28.909

Trừ: thuế 0 0 0 16 1.174 1.644 2.247 2.816 3.803 4.927

EBIAT 3.689 5.340 7.475 7.241 9.522 11.469 14.615 17.152 19.352 23.982

Cộng: chi phí khấu hao 164 186 210 236 264 295 328 364 403 438

Trừ: CAPEX 4.124 4.696 3.454 4.073 4.835 5.329 6.270 6.993 8.612 9.970

Trừ: vốn lưu động tăng -1.708 2.533 1.854 2.256 2.716 2.952 3.509 3.876 4.898 5.688

FCFF 1.438 -1.702 2.377 1.148 2.235 3.483 5.163 6.647 6.245 8.762

Giá trị hiện tại của FCFF 1.438 -1.548 1.967 864 1.530 2.169 2.925 3.425 2.927 3.736

Tổng GTHT của FCFF 19.434             

file:///C:/Users/research/Desktop/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  6 

Hình 7: Định giá FCFF 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 8: So sánh cùng ngành  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG (DỮ LIỆU NGÀY 23/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Đơn vị Tỷ đồng

FCFF năm cuối chu kỳ 8.762                                                                                           

Tăng trưởng 2,00%

Giá trị tới hạn 112.642                                                                                       

Mức chiết khấu 0,43                                                                                             

GTHT của giá trị tới hạn 48.030                                                                                         

Giá trị doanh nghiệp 67.464                                                                                         

Trừ: tổng nợ 12.523                                                                                         

Cộng: tiền và tương đương tiền 8.855                                                                                           

Giá trị vốn chủ sở hữu 63.796                                                                                         

Số lượng cổ phiếu 541.611.334

Giá trị hợp lý của cổ phiếu 117.800                                                                                       

Công ty Mã CP K/N Giá hiện tại Giá mục tiêu Vốn hóa

(LC$) (LC$) (tr USD) CY20F CY21F CY20F CY21F CY20F CY21F CY20F CY21F

VIETJET AVIATION JSC VJC VN TRUNG LẬP 118.900,0   117.800,0     2.677     671,0 20,3 3,8 3,2 NA 17,2 0,6 17,2

AIRASIA GROUP BHD AAGB MK KKN 0,7             NA 580        NA NA 1,1 1,2 NA NA -102,3 -39,4

CEBU AIR INC CEB PM KKN 52,6           NA 638        NA NA 1,0 1,0 NA NA -37,7 2,5

AIRASIA X BHD AAX MK KKN 0,1             NA 56         NA NA NA NA NA NA 179,1 66,1

RYANAIR HOLDINGS PLCRYA ID KKN 16,9           NA 20.779   17,7 NA 3,2 4,0 5,7 NA 16,9 -17,1

AIR ARABIA PJSC AIRARABI UH KKN 1,2             NA 1.525     162,8 11,5 1,3 1,2 NA NA 3,0 11,6

ASIA AVIATION PCL AAV TB KKN 2,2             NA 336        NA NA 0,6 0,7 NA NA -24,7 -5,9

Trung bình 283,8 15,9 1,8 1,9 5,7 17,2 5,0 5,0

Trung vị 162,8 15,9 1,2 1,2 5,7 17,2 0,6 2,5

P/E (x) P/BV (x) EV/EBITDA (x) ROE (%)
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  Nguồn: VND RESEARCH 
 

 

 

-430,0%

141,429%

712,857%

1284,286%

1855,714%

2427,143%

2998,571%

3570,0%

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

01-18A 07-18A 01-19A 07-19A 01-20E 07-20E 01-21E 07-21E

Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)

,0%

11,667%

23,333%

35,0%

46,667%

58,333%

70,0%

2,600

3,600

4,600

5,600

6,600

7,600

8,600

01-18A 07-18A 01-19A 07-19A 01-20E 07-20E 01-21E 07-21E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-20E 12-21E 12-22E

Doanh thu thuần 25.777 59.567 77.259

Giá vốn hàng bán (26.055) (54.448) (70.031)

Chi phí quản lý DN (394) (431) (569)

Chi phí bán hàng (720) (959) (1.266)

LN hoạt động thuần (1.393) 3.730 5.393

EBITDA thuần (1.259) 3.894 5.579

Chi phí khấu hao (133) (164) (186)

LN HĐ trước thuế & lãi vay (1.393) 3.730 5.393

Thu nhập lãi 926 596 773

Chi phí tài chính (791) (1.258) (1.644)

Thu nhập ròng khác 1.538 191 248

TN từ các Cty LK & LD (184) (90) (116)

LN trước thuế 96 3.169 4.653

Thuế 0 0 0

Lợi ích cổ đông thiểu số (0) (0) (1)

LN ròng 96 3.169 4.652

Thu nhập trên vốn 96 3.169 4.652

Cổ tức phổ thông 0 0 0

LN giữ lại 96 3.169 4.652

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-20E 12-21E 12-22E

Tiền và tương đương tiền 2.212 8.855 10.323

Đầu tư ngắn hạn 1.700 1.067 1.410

Các khoản phải thu ngắn hạn 15.581 18.416 24.204

Hàng tồn kho 503 851 1.106

Các tài sản ngắn hạn khác 333 566 738

Tổng tài sản ngắn hạn 20.328 29.755 37.781

Tài sản cố định 1.346 1.372 1.394

Tổng đầu tư 216 216 216

Tài sản dài hạn khác 17.378 26.403 34.640

Tổng tài sản 39.268 57.745 74.031

Vay & nợ ngắn hạn 5.927 8.644 11.415

Phải trả người bán 1.312 2.217 2.884

Nợ ngắn hạn khác 5.736 9.955 12.972

Tổng nợ ngắn hạn 12.975 20.816 27.270

Vay & nợ dài hạn 1.762 3.879 5.122

Các khoản phải trả khác 7.701 13.014 16.928

Vốn điều lệ và 5.416 5.416 5.416

LN giữ lại 11.134 14.302 18.955

Vốn chủ sở hữu 16.827 20.033 24.708

Lợi ích cổ đông thiểu số 2 3 4

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 39.268 57.745 74.031

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-20E 12-21E 12-22E

LN trước thuế 96 3.169 4.653

Khấu hao 133 164 186

Thuế đã nộp 0 0 0

Các khoản điều chỉnh khác (589) 670 (320)

Thay đổi VLĐ (2.428) 1.708 (2.533)

LC tiền thuần HĐKD (2.787) 5.711 1.987

Đầu tư TSCĐ 0 (4.124) (4.696)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 2.047 0 0

Các khoản khác (143) 222 164

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT 1.904 (3.902) (4.532)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 1.864 0 0

Tiền vay ròng nhận được (4.134) 4.834 4.014

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH 0 0 0

LC tiền thuần HĐTC (2.269) 4.834 4.014

Tiền & tương đương tiền đầu kì 5.364 2.212 8.855

LC tiền thuần trong năm (3.152) 6.643 1.468

Tiền & tương đương tiền cuối kì 2.212 8.855 10.323

Các chỉ số cơ bản

12-20E 12-21E 12-22E

Dupont

Biên LN ròng 0,4%                5,3%                 6,0%            

Vòng quay TS 0,58                  1,23                  1,17              

ROAA 0,2%                6,5%                 7,1%            

Đòn bẩy tài chính 2,78                  2,63                  2,95              

ROAE 0,6%                17,2%               20,8%          

Hiệu quả

Số ngày phải thu 108,8               49,4                  50,3              

Số ngày nắm giữ HTK 7,1                    5,7                    5,8                

Số ngày phải trả tiền bán 18,4                  14,9                  15,0              

Vòng quay TSCĐ 19,45               43,84                55,88           

ROIC 0,4%                9,7%                 11,3%          

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,6                    1,4                    1,4                

Khả năng thanh toán nhanh 1,5                    1,4                    1,3                

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,3                    0,5                    0,4                

Vòng quay tiền 97,5                  40,3                  41,1              

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần (49,1%)             131,1%            29,7%          

Tăng trưởng LN từ HĐKD (133,3%)           44,6%          

Tăng trưởng LN ròng (97,5%)             3.201,7%         46,8%          

Tăng trưởng EPS (97,5%)             3.147,5%         46,8%          
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

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

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

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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