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ĐÁNH GIÁ NHANH CỔ PHIẾU HVN 

KHUYẾN NGHỊ: Trung Lập 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Kết quả kinh doanh năm 2019: 

Kết thúc năm 2019, HVN đạt tổng doanh thu 101.188 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 

2018 và hoàn thành 90,6% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 3.369 tỷ 

đồng, tăng nhẹ 1,75% và vừa kịp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm (3.362 tỷ đồng). 

Bảng KQKD lũy kế 9T/2019 

  2019 2018 %yoy 

Doanh thu thuần 
 98.177   96.810  1,41% 

Lợi nhuận gộp 
 11.162   12.263  -8,98% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 

 2.434   2.355  3,35% 

Lợi nhuận khác 
 935   956  -2,20% 

       Chi phí tài chính 
 2.295   3.674  -37,53% 

       Chi phí bán hàng 
 4.607   4.771  -3,44% 

       Chi phí quản lý doanh nghiệp 
 2.928   2.606  12,36% 

LNTT 
 3.369   3.311  1,75% 

 

Cũng trong cả năm 2019, tổng các khoản nộp ngân sách (hợp nhất) đạt 7.369 tỷ đồng, 

tăng 10% so với năm 2018, trong đó các khoản nộp ngân sách của công ty mẹ là 

2.573 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư của chủ sở hữu (ROE) đạt trên 16%, trong khi 

Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm còn 2,27 lần. 

Quý 1/2020, HVN dự kiến lỗ 2.383 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch covid: 

Dịch Covid 19 đã tác động mạnh đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong đó lĩnh vực 

hàng không bị ảnh hưởng có thể nói khá nặng nề. Việc dừng các chuyến bay quốc tế 

và giảm hoạt động đối với các chuyến bay nội địa do Dịch Covid đã khiến cho KQKD 

của HVN cũng như các hãng hàng không bị thiệt hại lớn. 
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Quý 1/2020, doanh thu hợp nhất của HVN ước đạt 19,212 tỷ đồng (-25.4% so với 

cùng kỳ năm trước),  và dự kiến lỗ 2,383 tỷ đồng (LNST Q1/2019 là 1,196 tỷ VND). 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Nợ vay lớn, áp lực tài chính cao: 

Tại thời điểm 31/12/2019 công ty ghi nhận Nợ phải trả trị giá 57.772 tỷ đồng (-9,3% 

yoy) chiếm tỷ trọng 75,65% cơ cấu tổng nguồn vốn. Trong đó nợ ngắn hạn đạt 31.203 

tỷ đồng (-3% yoy) và nợ dài hạn đạt 26.568 tỷ đồng (-15,78% yoy) chiếm tỷ trọng lần 

lượt 40,86% và 34,79% cơ cấu tổng nguồn vốn. 

Tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn năm 2019 đạt 31.935 

tỷ VND với các khoản vay có gốc ngoại tệ chiếm khoảng 90%. Trong đó, các khoản 

vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 6.507 tỷ (-21,33% yoy), các khoản vay và nợ 

thuê tài chính dài hạn chiếm 25.428 tỷ (-15,78%). Nợ ngắn hạn và dài hạn của công ty 

chiếm tỷ trọng lần lượt 8,5% và 33,3% trong cơ cấu tổng nguồn vốn.  

Việc duy trì đòn bẩy cao trong nhiều năm gần đây làm gia tăng chi phí tài chính.  

 

.    
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Công ty còn phải đối mặt với rủi ro mất cân đối dòng tiền: Lượng tiền mặt của 

công ty cuối năm 2019 đạt 5.054 tỷ đồng. Theo phía Vietnam Airlines, lượng tiền này 

đến nay cũng đã dần cạn kiệt. Trong khi đó, nguồn thu thì bị ảnh hưởng mạnh bởi 

Dịch covid. Bên cạnh đó, áp lực từ các khoản vay cũ đến hạn thanh toán. Điều này có 

thể đẩy HVN vào tình trạng mất cân đối dòng tiền nếu khoogn được Chính phủ hỗ trợ. 

TRIỂN VỌNG  

Triển vọng năm 2020 dự báo khá khó khăn đối với HVN: 

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 thời gian qua tác động mạnh đến ngành hàng không, đặc 

biệt là lệnh dừng bay quốc tế cũng như chỉ khai thác vài chuyến trên trục bay nội địa, 

hàng trăm máy bay nằm “đắp chiếu” và các hãng hàng không đang đứng trước nỗi lo 

nguy cơ phá sản. 

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không trong 3 tháng đầu năm 

2020 đạt 2.99 triệu người, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng 

khách quốc tế đến Việt Nam từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản 

giảm lần lượt 32%, 26% và 14%. Trong 3 tháng đầu năm 2020, Vietnam Airlines thực 

hiện 27,232 chuyến bay, giảm 18.5% so với cùng kỳ năm trước. Jetstar thực hiện 

6,992 chuyến bay, giảm 20.5% so với cùng kỳ năm trước.  

HVN đã dừng toàn bộ các đường bay quốc tế và duy trì khai thác các đường bay 

nội địa ở mức tối thiểu, hiện HVN chỉ còn duy trì 4 đường bay nội địa từ Hà Nội, 

TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc. Để bảo đảm phòng dịch, lượng khách trên các chuyến 

bay không quá 180 khách trên tàu Boeing 787, Airbus A350 và không quá 120 khách 

trên tàu Airbus A321.  

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến Công ty mẹ có thể 

giảm doanh thu đến 12.500 tỷ đồng (tương đương 16% kế hoạch năm) và lợi nhuận 

đến 5.880 tỷ đồng, qua đó ghi nhận lỗ 4.300 tỷ đồng (kế hoạch lãi 1.580 tỷ đồng). 

Nhìn chung, diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, ngay cả khi dịch bệnh được kiểm 

soát trên toàn cầu thì các hãng hàng không cũng phải mất một thời gian để vực dậy. 

Chúng tôi đánh giá triển vọng của HVN kém khả quan trong năm 2020. 

Một số rủi ro: 

 Covid-19 bùng phát mạnh mẽ và chưa được kiểm soát, tình hình biến động phức 

tạp; 

 Cạnh tranh từ đối thủ trong ngành;  
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 Biến động giá dầu (giá nhiên liệu chiếm khoảng 37% tổng chi phí);  

 Bất ổn chính trị ở các nước HVN mở rộng đường bay;  

 Rủi ro tỷ giá 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH 

Về kỹ thuật: 

 

HVN là cổ phiếu có tính cô đặc cao với lượng cổ phiếu trôi nổi ít. 

Do tác động mạnh bởi Dịch Covid nên giá cổ phiếu HVN giảm khá sâu (giảm 47% thị 

giá so với trước khi dịch bùng phát). Sau khi giảm mạnh về 17,500 đ/cp, giá HVN đã 

phục hồi trở lại lên mức hiện tại 23,550 đ/cp (tăng 34.57%). Thanh khoản khớp lệnh 

cũng ở mức trung bình khoảng 1,2 triệu cổ phiếu /phiên. 

Cổ phiếu HVN đã giảm sâu nhưng cũng đã phục hồi lại mạnh trong mấy phiên gần 

đây. Tuy nhiên, diễn biến thị trường chứng khoán nhìn chung còn nhiều yếu tố khó 

lường do ảnh hưởng của Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.  
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, 

mà chúng tôi có thể cập nhật bằng nỗ lực tối đa của mình. Do vậy, báo cáo chỉ nhằm mục 

đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Trong 

thực tế, giao dịch có thể phát sinh tùy theo thỏa thuận của các bên mua/bán và chúng tôi 

không chịu trách nhiệm do việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất kỳ mục đích sử 

dụng nào liên quan đến báo cáo này. 

 

 

 

 


