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Các chỉ tiêu chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD) 7.004 

Giá trị vốn hoá (tỷ đồng)  160.877 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 2.177 

Giá cao/thấp nhất trong 52 tuần (‘000 
VND) 84/50,8 

KLGD trung bình 3 tháng 224.649 

GTGD trung bình 3T (tr USD) 0,61 

GTGD trung bình 3T (tỷ VND) 13,93 

Tỷ lệ sở hữu nuớc ngoài (%) 3,38 

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước (%) 95,4 

 
Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 
Thông tin cơ bản về công ty 
Công ty mẹ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiền 
thân thành lập vào năm 1976 thuộc quản lý trực tiếp của Cục Hàng 
Không Việt Nam (CAAV), là cơ quan cảng hàng không tại Miền Bắc, 
miền Trung và miền Nam. ACV thành lập sau khi sáp nhập Tổng công 
ty cảng hàng không tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam vào năm 
2012 theo quyết định của Bộ Giao Thông Vận tải. Công ty phát hành 
cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 11/2015 và niêm yết tại 
UPCOM vào ngày 21/11/2016. Hiện tại, ACV hoạt động theo mô hình 
công ty mẹ- công ty con và tham gia điều hành và quản lý 22 sân 
bay dân dụng tại Việt Nam. Từ năm 2015-2019, công ty mở rộng 
công suất đáng kể từ 71,1 triệu hành khách/năm vào 2015 lên 
khoảng 115 triệu hành khách/năm vào 2019 nhằm đáp ứng nhu cầu 
du lịch bằng đường hàng không đang phát triển tại Việt Nam. 
 

 

 
CẬP NHẬT ĐHCĐ 2021 

Triển vọng ngắn hạn giảm do dịch Covid-19 bùng phát 

Gần đây, ACV đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng thường niên, và sau cuộc họp chúng tôi đã 
bớt lạc quan hơn về triển vọng của công ty. Trên thực tế, chúng tôi hạ đánh giá đối với cổ 
phiếu ACV từ KHẢ QUAN xuống KÉM KHẢ QUAN, phản ánh triển vọng trung hạn giảm hơn 
nhiều do áp lực kinh tế từ đợt đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 gây ra. Chúng tôi điều 
chỉnh giảm ước tính đối với ACV cho cả năm 2021 và 2022, do chúng tôi giảm giả định sản 
lượng của ACV xuống 2 triệu hành khách quốc tế và 64 triệu hành khách nội địa cho năm 
2021, tương đương giảm -58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 và 2022 ước 
tính lần lượt giảm xuống còn 1,6 nghìn tỷ đồng (-26% so với cùng kỳ) và 3,1 nghìn tỷ đồng 
(+98% so với cùng kỳ). Với việc điều chỉnh triển vọng như vậy, giá mục tiêu đối với cổ phiếu 
ACV giảm xuống 77.600 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá~ 6%) từ 84.400 đồng/cổ phiếu. 

Một số điểm chính rút ra từ cuộc họp ĐHCĐ như sau: 

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 được đưa ra dựa trên giả định rằng dịch bệnh trong nước có 
thể được kiểm soát vào tháng 8/2021 và các chuyến bay quốc tế sẽ mở dần từ Q4/2021: 
ACV đặt kế hoạch tổng lượng hành khách khoảng 75-79 triệu khách (+15% so với cùng kỳ). 
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, tăng +13% so với cùng kỳ. Theo quan 
điểm của chúng tôi, công ty đã yêu cầu điều chỉnh kế hoạch theo tình hình dịch bệnh bùng 
phát hiện tại. 

Kết quả sơ bộ Q2/2021 có khả năng đạt 1,2 nghìn tỷ đồng doanh thu (+23% so với cùng 
kỳ) và LNTT đạt 405 tỷ đồng (so với mức lỗ 410 tỷ đồng năm ntrước). Nhìn chung, lũy kế 6 
tháng đầu năm 2021 LNTT đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, giảm -38% so với cùng kỳ. 

ACV đang chờ các cơ quan chính phủ phê duyệt mức cổ tức năm 2020 và sẽ tổ chức ĐHCĐ 
bất thường sau khi được phê duyệt. Chúng tôi nhận thấy rằng ACV dự kiến tăng vốn chủ sở 
hữu từ lợi nhuận giữ lại dùng cho các chi phí đầu tư quan trọng trong tương lai, như sân bay 
Long Thành hoặc dự án mở rộng T2 Nội Bài, đã được lên kế hoạch trước cho giai đoạn 2019-
2025. Đề xuất này sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8 sắp tới. 

 

 

KÉM KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 77.600 đồng/cp 
Giá hiện tại: 74.700 đồng/cp 

 
 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV: UPCOM) 
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ACV chia sẻ về công suất hoạt động đang ở mức tối thiểu trên tất cả các tuyến nội địa. Cụ thể, hiện chỉ có hơn 
100 chuyến/ngày, chủ yếu là hàng hóa. Đường bay chính Hà Nội - TP HCM chỉ có 2-3 chuyến khách/ngày. Tuy 
nhiên, công ty lạc quan rằng nhu cầu thị trường sẽ quay trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, do ACV đã 
trải qua đợt tăng sản lượng khoảng 20% -30% sau các đợt bùng phát trước đó. Trên thị trường quốc tế, các chuyến 
bay nội địa của Mỹ/Châu ÂU hiện đã gần về mức năm 2019. ACV đang xây dựng đề xuất mô hình sandbox Phú 
Quốc, kế hoạch này sẽ được đệ trình vào tháng 8 để các cơ quan có thẩm quyền xem xét. 

Do đợt bùng phát dịch Covid-19 gần đây đang tác động đến dòng tiền, ACV đang ưu tiên các dự án trọng điểm 
như sân bay quốc tế Long Thành, mở rộng nhà ga T2 Nội Bài và dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Đối với dự án 
Long Thành, ACV nhắc lại kế hoạch tài trợ 66% vốn vay ngân hàng cho dự án này. Biên bản ghi nhớ hiện tại với 
các tổ chức tín dụng lên tới 6 tỷ USD, lớn hơn giá trị 4,3 tỷ USD của dự án. Vietcombank đã đồng ý hạn mức tín 
dụng 1,5 tỷ USD cho dự án này. Công ty có kế hoạch đàm phán các khoản vay bằng USD với lãi suất thấp hơn. 
Dự kiến giải ngân mức lớn nhất trong khoảng thời gian từ 2023-2024. 

Về khu bay, Bộ GTVT vẫn đang làm việc với ACV để hoàn thiện danh mục tài sản hàng không bàn giao cho ACV. 
Việc này dự kiến sẽ hoàn thành vào Q3/2021. Kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE do đó vẫn chưa thể xảy ra cho 
đến khi có báo cáo kiểm toán đồng ý toàn phần. 

Quan điểm của chúng tôi  

Do sự bùng phát dịch Covid-19 và mức đầu tư khá lớn trong thời gian tới, ACV đã điều chỉnh chính sách cổ tức từ 
việc trả cổ tức bằng tiền mặt thành 100% cổ tức bằng cổ phiếu. Chúng tôi kỳ vọng kế hoạch sẽ được Chính phủ 
phê duyệt và điều này sẽ đảm bảo sự linh hoạt về tài chính của ACV trong suốt chu kỳ đầu tư tiếp theo này. Chúng 
tôi cho rằng đây là yếu tố tích cực đối với cổ phiếu trong ngắn hạn. 

Do dịch Covid-19 bùng phát gần đây, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính của ACV cho cả năm 2021 và 2022 để 
phản ánh triển vọng nhu cầu yếu hơn. Chúng tôi giảm giả định sản lượng ACV xuống 2 triệu hành khách quốc tế 
và 64 triệu hành khách nội địa cho năm 2021, giảm lần lượt -58% và tăng 10% so với cùng kỳ. Ước tính LNTT 
năm 2021 và 2022 lần lượt giảm xuống còn 1,6 nghìn tỷ đồng (-26% với cùng kỳ) và 3,1 nghìn tỷ đồng (+98% 
với cùng kỳ). 

ACV đang giao dịch với hệ số EV/EBITDA 2023 là 14,7x, không cao hơn so với mức trung bình của các công ty 
cùng ngành trước dịch Covid là 14x. Chúng tôi kỳ vọng triển vọng của công ty sẽ khá đi ngang trong giai đoạn 
2021-2022 và chỉ phục hồi từ năm 2023. Chúng tôi hạ giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu ACV xuống 77.600 
đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá ~ 6%) từ 84.400 đồng/cổ phiếu theo ước tính EV/EBITDA mục tiêu năm 2023 
là 18x. Chúng tôi cũng hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu ACV xuống KÉM KHẢ QUAN (từ KHẢ QUAN) để phản ánh 
triển vọng trung hạn yếu. 

Công ty vẫn là đại diện cho sự tăng trưởng dài hạn của ngành du lịch Việt Nam, với tiềm năng từ các dự án mở 
rộng lớn trong những năm tới. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc niêm yết trên sàn HOSE hoặc giải pháp dài 
hạn cho khu bay cũng sẽ là động lực cho giá cổ phiếu. 

Yếu tố hỗ trợ tăng giá: Tỷ lệ tiêm chủng nhanh hơn dự kiến; tin tức niêm yết trên sàn HOSE. 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ VND 2019 2020 2021F 2022F  Tỷ VND 2019 2020 2021F 2022F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 350 499 5.154 4.460  Doanh thu thuần 18.329 7.784 7.352 11.848 
+ Đầu tư ngắn hạn 30.922 33.185 13.185 13.185  Giá vốn hàng bán -8.995 -6.355 -6.644 -7.820 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 5.361 3.907 3.903 4.871  Lợi nhuận gộp 9.334 1.429 708 4.028 
+ Hàng tồn kho 493 346 362 425  Doanh thu hoạt động tài chính 1.920 2.220 2.078 1.193 
+ Tài sản ngắn hạn khác 166 56 55 79  Chi phí tài chính -104 -957 -690 -1.248 
Tổng tài sản ngắn hạn 37.291 37.993 22.660 23.020  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 305 278 262 422  Chi phí bán hàng -379 -146 -138 -223 
+ GTCL Tài sản cố định 16.345 14.312 10.564 6.824  Chi phí quản lý doanh nghiệp -1.006 -629 -595 -958 
+ Bất động sản đầu tư 0 5 5 5  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 10.147 2.079 1.538 3.053 
+ Tài sản dài hạn dở dang 865 1.076 21.076 41.076  Thu nhập khác 9 9 9 14 
+ Đầu tư dài hạn 2.963 2.924 2.924 2.924  Lợi nhuận trước thuế 10.156 2.088 1.547 3.067 
+ Tài sản dài hạn khác 407 406 414 530  Lợi nhuận ròng 8.214 1.712 1.237 2.453 
Tổng tài sản dài hạn 20.885 19.000 35.244 51.781  Lợi nhuận chia cho cổ đông 8.201 1.718 1.237 2.453 
Tổng tài sản 58.176 56.993 57.904 74.800  Lợi ích của cổ đông thiểu số 13 -6 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 6.518 3.911 4.089 4.813       

Trong đó: vay ngắn hạn 240 254 266 313  EPS cơ bản (VND) 3.450 789 511 1.014 
+ Nợ dài hạn 14.901 15.445 15.065 29.029  Giá trị sổ sách (VND) 16.859 17.267 17.779 18.793 
Trong đó: vay dài hạn 14.760 15.345 14.962 28.912  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 900 0 0 0 
Tổng nợ phải trả 21.419 19.356 19.154 33.843  EBIT 10.252 2.185 1.638 3.158 
+ Vốn góp 21.772 21.772 21.772 21.772  EBITDA 14.172 5.176 5.386 6.899 
+ Thặng dư vốn cổ phần 15 15 15 15       

+ Lợi nhuận chưa phân phối 8.885 9.776 10.890 13.098  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 6.085 6.074 6.074 6.074  Doanh thu 13,7% -57,5% -5,5% 61,2% 
Vốn chủ sở hữu 36.757 37.636 38.750 40.958  EBITDA 22,2% -63,5% 4,1% 28,1% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 58.176 56.993 57.904 74.800  EBIT 32,9% -78,7% -25,0% 92,8% 

      Lợi nhuận ròng 32,8% -79,2% -27,7% 98,3% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 19,4% 2,4% 3,0% 5,7% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 9.066 2.663 25.028 5.309  Vốn điều lệ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -7.239 -2.257 -20.000 -20.000  Tổng tài sản 8,5% -2,0% 1,6% 29,2% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -2.116 -254 -372 13.997       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -289 152 4.656 -694  Định giá     

Tiền đầu kỳ 638 350 499 5.154  PE 21,2 92,5 142,7 72 
Tiền cuối kỳ 350 499 5.154 4.460  PB 4,3 4,2 4,1 3,9 
      Giá/Doanh thu 10,1 10,2 21,6 13,4 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
Hệ số thanh toán hiện hành 5,72 9,71 5,54 4,78  EV/EBITDA 9,9 27,2 26,2 20,4 
Hệ số thanh toán nhanh 5,62 9,61 5,44 4,68  EV/Doanh thu 7,7 18,1 19,2 11,9 
Hệ số thanh toán tiền mặt 4,8 8,61 4,48 3,67       

Nợ ròng / EBITDA -0,9 -3,32 -1,97 0,61  Các hệ số khả năng sinh lời     

Khả năng thanh toán lãi vay 106,33 22,56 17,93 34,46  Tỷ suất lợi nhuận gộp 50,9% 18,4% 9,6% 34,0% 
Ngày phải thu 51,2 116,8 112,6 70,5  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 46,1% 0,4% -5,3% 17,3% 
Ngày phải trả 48,7 59,6 46 43,4  Tỷ suất lợi nhuận ròng 44,8% 22,0% 16,8% 20,7% 
Ngày tồn kho 19,5 24,1 19,4 18,4  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 5,5% 8,1% 8,1% 8,1% 
Cơ cấu vốn      ROE 24,3% 4,6% 3,2% 6,2% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,63 0,66 0,67 0,55  ROA 14,7% 3,0% 2,2% 3,7% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,37 0,34 0,33 0,45  ROIC 17,0% 3,4% 2,4% 4,1% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,58 0,51 0,49 0,83       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,41 0,41 0,39 0,71       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,01 0,01 0,01 0,01       

Nguồn: Công ty, SSI dự báo

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên cao cấp Chiến lược đầu tư  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn 
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Trưởng phòng Chiến lược đầu tư  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
     
Trần Trung Kiên     
Chuyên viên cao cấp Phân tích Định lượng     
kientt@ssi.com.vn     
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
     

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:phuonghv@ssi.com.vn
mailto:nganlt@ssi.com.vn
mailto:thanhntk@ssi.com.vn
mailto:tanntk@ssi.com.vn
mailto:tamntd@ssi.com.vn
mailto:tuntt@ssi.com.vn
mailto:tranglh@ssi.com.vn
mailto:quyenlbn@ssi.com.vn

