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CTCP Hàng không VietJet [MUA, +26.3%] 
(VJC: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 120,000 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 151,578 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 26.3 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 186,459 
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 115,000 
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) (9.1) 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) (16.1) 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) (26.8) 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 64,993 
KLGDBQ (SLCP, 3 tháng) 560,629 
SL CP lưu hành (triệu cp) 541.6 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 22.6 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 30 
P/E trượt 12 tháng (x) 12.6 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 10.1 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016A 2017A 2018 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)   27,499.3    42,302.8    52,387.8    62,469.8  
Tăng trưởng (% y/y)           38.6            53.8            23.8            19.2  
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)      2,495.6       5,073.4       5,216.7       6,411.4  
Tăng trưởng (% y/y)         113.3          103.3               2.8            22.9  
Biên lợi nhuận ròng (%)              9.1            12.0            10.0            10.3  
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)      4,734.0    10,594.1    13,924.6    17,682.0  
Tổng tài sản (tỷ đồng)   20,062.7    31,658.3    39,222.4    44,336.5  
ROA (%)           15.6            19.6          14.72          14.46  
ROE (%)           72.5            66.2          42.55          36.26  
EPS (đồng)         8,319        11,241          9,632        11,838  
BVPS (đồng)       15,775        23,469        25,706        32,647  
Cổ tức (đồng)          3,000          4,000                 -    
P/E (x)           14.6            10.8            12.6            10.1  
EV/EBITDAR (x) 5.59 10.56 10.05 9.30 

P/B (x)              7.7               5.2               4.7               3.7  
 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro (BCTC 2018 chưa kiểm toán), EVS dự phóng 
  

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 
151,578 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ 

 VJC là hãng hàng không có thị phần nội địa lớn nhất Việt Nam với 48% thị phần. 

 Trong năm 2018 VJC đã thực hiện 118,923 chuyến bay với 105 đường bay bao 
gồm 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế, tổng lượng khách vận 
chuyển đạt hơn 23 triệu lượt (+33.5% YoY). 

 Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của VJC năm 2018 trước kiểm toán đạt 
52,388 tỷ đồng (+24% YoY) và 5,830 tỷ đồng (+9.9% YoY). 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 

 Triển vọng ngành hàng không thế giới năm 2019 tích cực nhờ giá nhiên liệu 
dự kiến giảm 7.2% YoY.  

 Việt Nam nằm trong khu vực có mức tăng trưởng ngành hàng không cao nhất 
thế giới. Tăng trưởng hành khách trung bình 10 năm trở lại đây của Việt Nam 
là 17.5%, gấp 3 lần thế giới và gấp gần 2 lần khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương. 

 VJC có chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm thuộc nhóm thấp nhất Châu Á cũng 
như thế giới. 

 Tập trung phát triển thị trường thế giới sẽ giúp tăng doanh thu phụ trợ, tăng 
hiệu suất hoạt động do chi phí nhiên liệu trên các chặng quốc tế thấp hơn nội 
địa (do chính sách thuế, phí của các nước). 

 Đội bay tiếp tục được mở rộng: VJC vừa ký thêm hợp đồng mua 100 máy bay 
B737 MAX. Số lượng máy bay kế hoạch năm 2019 là 78 chiếc (+22% YoY). 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO 

 Chúng tôi sự dụng phương pháp so sánh để định giá cổ phiếu VJC 

 Giá mục tiêu:  VJC được xác định giá hợp lý ở mức 151,578 đồng/cổ phiếu  

 Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu VJC 

 Rủi ro về gánh nặng nợ vay tiềm ẩn trong hoạt động Bán tái thuê, biến động 
giá nhiên liệu, tình trạng quá tải hạ tầng ở các sân bay và sự cố hàng không là 
những rủi ro chính của VJC. 

 

 

 
 
 
 

Nguyễn Thị Thùy Dung – Trưởng nhóm Nghiên cứu 
dungntt@eves.com.vn 
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  I. TRIỂN VỌNG NGÀNH HÀNG KHÔNG 

Triển vọng ngành hàng không thế 

giới năm 2019 tích cực nhờ gía 

nhiên liệu dự kiến giảm 7.2% YoY 

 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam nằm trong khu vực có 

mức tăng trưởng ngành hàng 

không cao nhất thế giới 

 

Tăng trưởng hành khách trung bình 

10 năm trở lại đây của hàng không 

Việt Nam là 17.5%, gấp hơn 3 lần 

mức trung bình của thế giới và gần 

2 lần trung bình khu vực Châu Á – 

Thái Bình Dương 

 Hiệp hội hàng không quốc tế (IATA) dự báo doanh thu của ngành hàng không 

toàn cầu trong năm 2019 sẽ đạt 885 tỷ USD (+7.7% YoY) và tổng lợi nhuận 

ròng đạt 35.5 tỷ USD (+10% YoY). Giá nhiên liệu giảm sẽ là nhân tố hỗ trợ đắc 

lực cho lợi nhuận ngành hàng không. Giá dầu Brent năm 2019 được dự báo sẽ 

ở quanh mức 65 USD/thùng, thấp hơn so với mức 73 USD/thùng trong năm 

2018 nhờ sản lượng dầu của Mỹ tăng và tồn kho dầu tăng. Giá nhiên liệu cho 

máy bay kỳ vọng sẽ ở mức 81.3 USD/thùng năm 2019, thấp hơn so với mức 

87.6 USD/thùng năm 2018. Chi phí nhiên liệu dự kiến sẽ chiếm khoảng 24.2% 

chi phí hoạt động của hãng hàng không. 

Tăng trưởng lợi nhuận dự kiến từng khu vực: Bắc Mỹ (16.6 tỷ USD, +12.9% 

YoY), Châu Á – Thái Bình Dương (10.4 tỷ USD, +8.3% YoY), Châu Âu (7.4 tỷ USD, 

0% YoY). 

Việt Nam nằm trong khu vực có mức tăng trưởng ngành hàng không cao nhất 

thế giới. Trong vòng 20 năm tới, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được dự 

báo sẽ đạt mức tăng trưởng hành khách trung bình 4.8%/năm, cao nhất thế 

giới, trong khi các khu vực như Bắc Mỹ và Châu Âu chỉ duy trì được mức tăng 

trưởng 2%-2.4%/năm. 

Thu nhập tầng lớp trung lưu của Việt Nam tăng dẫn đến nhu cầu lớn về du lịch 

và di chuyển bằng máy bay. Tốc độ tăng trưởng hành khách bình quân 10 năm 

trở lại đây của ngành hàng không Việt Nam là 17.5%, trong khi mức trung bình 

của thế giới là 4.9%, còn mức trung bình của khu vực Châu Á -Thái Bình Dương 

là 8.8%. Tăng trưởng hành khách đi máy bay năm 2018 của Việt Nam là 14%, 

gấp đôi mức tăng trung bình của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Việt Nam có tiềm năng trở thành một điểm trung chuyển hành khách mới 

trong tương lai khi nhiều sân bay lớn trong khu vực đã gần chạm giới hạn về 

công suất. Tuy nhiên để khai thác tiềm năng này cần phát triển cơ sở hạ tầng 

tương xứng, khắc phục tình trạng quá tải hiện nay ở các sân bay lớn. 

  Biểu đồ 1: Tăng trưởng hành khách 2007 – 2017 khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương 

  

 

  Nguồn: World Bank 
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  II. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

VJC hiện là hãng hàng không có thị 

phần nội địa lớn nhất Việt Nam với 

48% thị phần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu doanh thu 

 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 CTCP Hàng không Vietjet (VJC) được thành lập vào năm 2007 với mục tiêu 

thực hiện hoạt động khai thác vận chuyển hàng không theo mô hình chi phí 

thấp LCC (Low Cost Carrier). Năm 2011, VJC thực hiện chuyến bay thương mại 

đầu tiên từ TP.HCM đến Hà Nội. Tính đến cuối năm 2018 VJC hoạt động ở 5 

sân bay quốc tế chính: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cát Bi. Sau 

6 năm kể từ chuyến bay thương mại đầu tiên, VJC đã vượt qua Vietnam 

Airlines trở thành hãng hàng không có thị phần nội địa lớn nhất với 48% thị 

phần. Với cùng quy mô này Cebu Pacific phải mất hơn 10 năm để vượt qua 

Philippines Airlines. 

Hiện tại VJC đang khai thác 64 tàu bay A320 và A321, thực hiện hơn 385 

chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển hơn 65 triệu lượt hành khách, với 105 

đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến 

Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, 

Myanmar, Malaysia, Campuchia… 

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế 

(IATA) với chứng nhận An toàn khai thác IOSA.  

Mô hình kinh doanh của VJC gồm 3 hoạt động chính: vận tải hành khách, hoạt 

động phụ trợ, hoạt động bán máy bay (theo hình thức Bán tái thuê - Sale and 

Lease back) và cho thuê khô máy bay. Doanh thu của VJC chủ yếu đến từ vận 

chuyển hành khách (chiếm 48%), bán máy bay (chiếm 35%), hoạt động phụ 

trợ và hoạt động khác chỉ chiếm 17% doanh thu nhưng tỷ lệ này đang dần tăng 

lên nhờ tăng cường mảng bay quốc tế. 

VJC có vốn điều lệ tính tới thời điểm hiện tại là 5,416 tỷ đồng, cổ đông nước 

ngoài nắm giữ 22.6% và cổ đông khác nắm giữ 78.4% (Biểu đồ 1). 3/4 cổ đông 

lớn nhất của VJC đều liên quan đến bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ 

tịch HĐQT VJC, cụ thể: Công ty TNHH Đầu tư Hướng dương Sunny (sở hữu 

28.6% VJC – bà Thảo là Chủ tịch HĐQT), CTCP Sovico (sở hữu 7.6% VJC – bà 

Thảo là Chủ tịch HĐQT) và HDBank (sở hữu 5% VJC – bà Thảo là Phó chủ tịch 

HĐQT thường trực). Tổng cộng nhóm này đang nắm giữ 41.1% cổ phần VJC. 

VJC nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngooài, room còn 

lại dành cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ còn 7.4%. 

 

Bảng 1: Danh sách Công ty con  Biểu đồ 2: Cơ cấu sở hữu 

   

Công ty con Tỷ lệ sở hữu (%)  

 
 
 

CTCP Vietjet Air Cargo 90  

Vietjet Air IVB No.I Limited 100  

Vietjet Air IVB No.II Limited 100  

Vietjet Air Singapore Pte.Ltd 100  

Vietjet Air Ireland No.I Limited 100  

Skymate Limited 100  

  

 

Nguồn: VJC  Nguồn: VJC 
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Government of Singapore
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Biểu đồ 3: Cơ cấu doanh thu 2013-2018  Bảng 2: Kế hoạch đội bay của VJC 2017 - 2020 

   

 

 
Máy bay 2017 2018 2019 2020 

A320 24 25 22 19 

A321 27 41 52 42 

B737 MAX 0 0 4 28 

Tổng 51 64 78 89 

Nguồn: VJC     

 
     Nguồn: VJC  

 

 
  

 

 

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 
chưa kiểm toán tăng trưởng 24% 
YoY và 10% YoY 
 
 
 
 
 
Doanh thu vận tải hành khách 
tăng mạnh nhờ mở rộng nhiều 
đường bay quốc tế, lượng khách 
vận chuyển đạt hơn 23 triệu lượt 
(+33.5% YoY) và tăng một số loại 
phí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 2018 bắt đầu khai thác máy 
bay A321Neo có khả năng tiết 
kiệm nhiên liệu 16% 
 
 
 
 
 

 III. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Kết quả kinh doanh năm 2018 trước kiểm toán của VJC: tổng doanh thu đạt 

52,388 tỷ đồng (+24% YoY) và vượt kế hoạch 3%, tổng lợi nhuận trước thuế 

đạt 5,830 tỷ đồng (+10% YoY). Doanh thu vận tải hành khách đạt 25,031 tỷ 

đồng (+49% YoY). Doanh thu phụ trợ + doanh thu khác đạt 8,845 tỷ (+55.3% 

YoY), trong đó tỷ trọng doanh thu phụ trợ + doanh thu khác/doanh thu có 

sự chuyển dịch từ 13% năm 2017 lên gần 17% năm 2018. 

Doanh thu vận tải hành khách của VJC đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 

trong năm 2018 do:  

 Trong năm 2018 VJC đã thực hiện 118,923 chuyến bay với 105 

đường bay bao gồm 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc 

tế, tăng 1 đường bay nội địa và 26 đường bay quốc tế so với năm 

2017. Chiến lược phát triển các đường bay quốc tế đang được VJC 

đẩy mạnh nhằm tăng thu ngoại tệ từ bán vé, lợi thế giá nhiên liệu 

thấp hơn và doanh thu phụ trợ cao hơn. 

 Tổng lượng khách vận chuyển trong năm 2018 của VJC đạt hơn 23 

triệu lượt (+33.5% YoY). 

 Tăng các loại phí: trong năm 2018 VJC đã tăng một loạt loại phí như 

phí phụ thu hệ thống (tăng thêm 100,000 đồng/vé), phí đổi tên 

hành khách (đường bay nội địa tăng 120,000 đồng/vé, đường bay 

quốc tế tăng 170,000 đồng/vé)… 

Doanh thu bán máy bay năm 2018 của VJC đạt 18,512 tỷ đồng (-6.3%YoY) 

do VJC chỉ bán và cho thuê lại 14 máy bay, trong khi năm 2017 bán và cho 

thuê lại 17 máy bay. 

Năm 2018, hệ số sử dụng ghế của VJC đạt trên 88%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 

99.6%, tỷ lệ đúng giờ đạt 84.2%. 

Năm 2018 VJC bắt đầu nhận và khai thác máy bay A321Neo có khả năng tiết 

kiệm nhiên liệu tới 16%, giúp giảm chi phí vận hành trong những năm tới. 

Hiện tại VJC có đội tàu bay gồm 64 máy bay hiện đại (+23.1% YoY) với độ 

tuổi bình quân trẻ nhất, chỉ 2.82 năm. Từ năm 2019, VJC bắt đầu nhận thêm 

một số máy bay B737MAX có hiệu suất hoạt động còn tốt hơn A321Neo, 

nhờ đó biên lợi nhuận gộp được kỳ vọng sẽ tốt hơn 2018. 

Số dư tiền & tương đương tiền của VJC tính đến cuối năm 2018 là 7,165 tỷ 

 -
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Trích lập dự phòng cổ phiếu 

PVOil gần 174.5 tỷ đồng 

 
 

đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức rất thấp là 0.5. Tuy nhiên, cần lưu ý 

do VJC thực hiện nhiều hoạt động Bán tái thuê (Sale and Lease Back) nên 

các hệ số nợ thông thường sẽ không phản ánh được đầy đủ thực trạng nợ 

của Công ty (chi tiết xem phần Rủi ro đầu tư).  ROE đạt 42.6%, P/E trailing 

ở mức hấp dẫn 12.6 lần. 

Trong năm 2018 VJC phải trích lập dự phòng gần 174.5 tỷ đồng cho cổ phiếu 

PVOil. VJC đã mua 50 triệu cổ phiếu PVOil, tương đương 4.59% cổ phần với 

giá trung bình 19,800 đ//cp. Tại thời điểm cuối năm 2018 giá cổ phiếu Oil 

đã giảm xuống còn 16,310 đ/cp. Hiện tại giá cổ phiếu PVOil chỉ còn 14,700 

đ/cp, với mức giá này VJC dự kiến sẽ phải trích lập dự phòng thêm 80.5 tỷ. 

 
  Biểu đồ 4: Doanh thu - lợi nhuận giai đoạn 2014 – 2018 (tỷ đồng) 

   

Biên lợi nhuận 2018 giảm mạnh do 
chi phí nhiên liệu bình quân tăng 
37% trong khi chi phí này chiếm 
khoảng 42% chi phí hoạt động của 
VJC. 
Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận gộp 
mảng bán và cho thuê lại máy bay 
giảm từ 17% năm 2017 xuống chỉ 
còn 15% năm. 

 

 
  Nguồn: VJC 

 
 
Khả năng quản trị chi phí là lợi 
thế cạnh tranh lớn của VJC 
 
 
 
 
 
 
Việc mở rộng đội tàu bay với 
nhiều máy bay tiết kiệm nhiên 
liệu sẽ giảm chi phí cho VJC 
 
 
 
Doanh thu phụ trợ tăng trưởng 
tốt và ngày càng chiếm tỷ trọng 
cao hơn trong cơ cấu doanh thu 
 
 
 
Năm 2019 VJC tập trung phát 
triển thị trường quốc tế với việc 
mở rộng thêm 15 đường bay 
quốc tế 
 
 
 

 IV. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ 

Khả năng quản trị chi phí là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của VJC. VJC có 

chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm thuộc top thấp nhất Châu Á cũng như thế 

giới. Quý 4/2018, chi phí cho 1 ghế cung ứng trên 1 km (CASK) của VJC chỉ 

khoảng 4cent. Điều này là thuận lợi lớn của VJC đặc biệt ở 1 thị trường như 

Việt Nam vốn nhạy cảm với giá và có biên lợi nhuận thấp. Trong các hãng 

hàng không giá rẻ (LCC) là công ty đại chúng, chỉ có Air Asia, Wizz Air, 

Ryanair và Cebu Pacific có chỉ số CASK ở mức từ 4 cent trở xuống. 

Chi phí của VJC trong tương lai dự kiến sẽ còn giảm xuống vì đội tàu bay 

ngày càng mở rộng sẽ giúp tăng lợi thế về quy mô. Quan trọng hơn, VJC 

hiện đang bổ sung thêm nhiều máy bay thân rộng. Khi mức độ cạnh tranh 

trên thị trường hàng không Việt Nam trở nên khốc liệt hơn thì quy mô và 

chi phí thấp của VJC sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng. 

Doanh thu từ dịch vụ phụ trợ tăng trưởng tốt, chiếm tỷ trọng ngày càng cao 

trong cơ cấu doanh thu với 16%. Đây là tỷ lệ khá cao đối với 1 hãng hàng 

không châu Á còn non trẻ. Việc mở rộng thêm nhiều đường bay quốc tế 

trong thời gian tới dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu phụ trợ tăng cao 

hơn nữa. 

Tăng trưởng mạnh ở mảng quốc tế: Thị phần bay quốc tế của VJC chỉ mới 

đạt khoảng 11%, phần lớn thị phần vẫn thuộc về các hãng hàng không quốc 

tế với 51% thị phần. Trong năm 2019 VJC sẽ mở rộng thêm 15 đường bay 

quốc tế mới sau khi đã mở thêm 10 đường bay quốc tế trong năm 2018. 

Việc tăng cường các đường bay quốc tế trong khi chi phí nhiên liệu tại thị 

trường nước ngooài thấp hơn thị trường trong nước khoảng 30% (do chính 
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Tháng 2/2019 VJC ký hợp đồng 
mua thêm 100 máy bay Boeing 
737 MAX, nâng tổng số máy bay 
loại này lên 200 chiếc trong 10 
năm tới 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tỷ trọng hoạt động Bán tái thuê 
khá lớn trong cơ cấu doanh thu, 
lợi nhuận làm tăng gánh nặng nợ 
vay và chi phí trong tương lai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sách thuế, phí của các nước) sẽ giúp VJC giảm thêm chi phí trên mỗi ghế/km 

(CASK) vốn đã rất thấp. 

Ngày 27/02/2019 VJC chính thức ký kết hợp đồng mua 100 máy bay Boeing 

737 MAX mới trị giá 12.7 tỷ USD. Trước đó VJC cũng đã ký 1 đơn đặt hàng 

với 100 máy bay B737 MAX vào năm 2016. Đây là thỏa thuận mua bán máy 

bay thương mại lớn nhất trong ngành hàng không Việt Nam và VJC hiện 

đang là hãng hàng không có đơn hàng B737 MAX lớn nhất tại Châu Á. Như 

vậy trong 10 năm tới VJC sẽ có tổng cộng 200 máy bay B737 MAX. Từ năm 

2019 -2024 VJC sẽ nhận 100 máy bay Boeing 737 Max 200 (4 chiếc trong 

năm 2019 và khoảng 24 chiếc trong 4 năm tiếp theo). Đây là phiên bản đặc 

biệt của Boeing 737 MAX 8 với nhiều chỗ ngồi hơn do 737 MAX chỉ có 

khoảng trống giữa 2 hàng ghế là 74 cm so với mức 79 – 91cm của các mẫu 

737 MAX thông thường.  B737 MAX 200 có chi phí vận hành được đánh giá 

là thấp nhất cho một chiếc máy bay có thiết kế 1 lối đi. Mức tiêu hao nhiên 

liệu của B737 MAX thậm chí còn tốt hơn 4% so với Airbus A320Neo.  

Giữa tháng 2/2019, Việt Nam đã được xếp hạng loại 1 (CAT 1) về an toàn 

hàng không, do đó các hãng hàng không Việt Nam có thể thiết lập dịch vụ 

bay thẳng đến Mỹ và hợp tác liên doanh với các hãng hàng không Mỹ. Về 

mặt kỹ thuật, việc bay thẳng tới Mỹ yêu cầu phải có máy bay thân rộng để 

khai thác các chặng bay dài và chuyên chở được nhiều hành khách. Vietjet 

hiện mới chỉ đang sử dụng dòng máy bay thân nhỏ một lối đi, dù đang định 

hướng phát triển thị trường quốc tế nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào thị 

trường Châu Á với các thị trường trọng điểm là Trung Quốc, Nhật Bản và 

các nước Đông Nam Á với các đường bay ngắn. Chúng tôi cho rằng trong 

vòng 1-2 năm tới VJC vẫn phát triển theo hướng này. Việc mở rộng sang các 

đường bay dài như Mỹ sẽ là cần thời gian chuẩn bị dài hơn mới thực hiện 

được. 

V. RỦI RO ĐẦU TƯ 

Một phần không nhỏ doanh thu, lợi nhuận của VJC đến từ hoạt động Bán 

tái thuê. Kể từ cuối năm 2014, VJC bắt đầu ký thỏa thuận với Airbus và đã 

nhận 28 máy bay đặt hàng từ Airbus, bán và cho thuê lại tất cả số máy bay 

này. Tỷ trọng hoạt động Bán tái thuê trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của 

VJC đang tăng dần từ 20% doanh thu và 10% lợi nhuận trước thuế năm 

2014 lên 35% doanh thu và 49% lợi nhuận trước thuế 2018. Đây là hoạt 

động mà các hãng hàng không giá rẻ thường sử dụng để mở rộng đội bay 

nhanh chóng, giảm thiểu chi phí bảo hành, tạo ra lợi nhuận nhanh và cũng 

là để làm giảm hệ số nợ. Tuy nhiên bản chất hoạt động Bán tái thuê là đi 

vay, và khi doanh nghiệp thực hiện quá nhiều nghiệp vụ này thì về dài hạn, 

việc này sẽ biến thành điểm yếu do gánh nặng vay nợ ngày càng tăng lên, 

ngoài ra hãng sẽ phải trả chi phí cao hơn so với giá thuê trung bình khi tuổi 

thọ máy bay tăng lên. Chúng tôi cũng lưu ý: nghiệp vụ Bán tái thuê là nghiệp 

vụ được chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 

VAS cho phép ghi nhận. 

VJC đang được hưởng lợi thế chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp vì có đội tàu 

bay trẻ. Trong tương lai chi phí bảo dưỡng và thuê máy bay có thể tăng lên, 

đồng thời hãng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn sau khi mở 

rộng hoạt động ở thị trường quốc tế. 

Rủi ro biến động giá nhiên liệu: do nhiên liệu chiếm gần 40% trong cơ cấu 

giá vốn của VJC nên giá dầu tăng sẽ tác động tiêu cực đến kết quả kinh 
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Nguy cơ thừa máy bay nếu cơ sở 
hạ tầng tiếp tục quá tải 
 
 
 
 
 
Tăng trưởng quá nhanh có thể 
ảnh hưởng đến chất lượng các 
chuyến bay của hãng và dễ xảy ra 
các sự cố bay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doanh của Công ty. 

Tình trạng quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến 

tăng trưởng của VJC, đặc biệt là tình trạng trễ giờ và hủy chuyến do cơ sở 

hạ tầng chưa đáp ứng đủ. Chỉ tính riêng trong thời gian cao điểm Tết 

Nguyên đán 2019, trong 90 chuyến bay bị trễ giờ/ngày tại sân bay Tân Sơn 

Nhất thì Vietjet đã chiếm 51 chuyến, Jetstar 20 chuyến và Vietnam Airlines 

16 chuyến.  

Tăng trưởng quá nhanh có thể ảnh hưởng đến yếu tố an toàn. Tính riêng 

trong Q4/2018 VJC đã gặp 7 sự cố máy bay, trong đó 5 sự cố do kỹ thuật và 

2 sự cố do yếu tố chủ quan của nhân viên hàng không. Khi mới bắt đầu bay 

thương mại vào năm 2011 VJC chỉ có 3 máy bay, hiện tại VJC có 61 máy bay, 

gấp 20 lần so với năm 2011. Hãng liên tục tăng thêm máy bay từ nguồn đi 

thuê và đi mua để phục vụ tăng trưởng nóng và liên tiếp đặt mua hàng trăm 

máy bay các loại từ Airbus và Boeing. Nếu không có các biện pháp tăng 

cường đảm bảo an toàn bay thì hình ảnh của Vietjet sẽ bị ảnh hưởng tiêu 

cực. 

Cạnh tranh trong nước ngày càng gia tăng với sự xuất hiện của Bamboo 

Airways với 10 đường bay nội địa mới đi vào hoạt động và liên doanh của 

Air Asia với Thiên Minh Group dự kiến sẽ bắt đầu bay trong Q3/2019. 

  V. ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Dự phóng kết quả kinh doanh 2019 

Doanh thu thuần và LNST 2019 dự 

báo đạt 62,470 tỷ đồng (+19.2% 

YoY) và 6,411 tỷ đồng (+22.9% YoY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận năm 2019 tăng 
nhờ giá nhiên liệu giảm 
 
 
 
 

 

 Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2019 của VJC 

là 62,470 tỷ đồng (+ 19.2% YoY) và 6,411 tỷ đồng (+ 22.9% YoY). 

Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2019 giảm so với năm 2018 (24% YoY) dựa 

trên giả định rằng giai đoạn vàng về tăng trưởng của VJC với mức tăng trưởng 

lượt khách trên 50%/năm sẽ khó có thể lặp lại trong các năm tới.  

Doanh thu vận chuyển hành khách + cho thuê chuyến bay và thuê ướt máy 

bay dự kiến sẽ tăng 27% YoY nhờ đội tàu bay tăng 21.8% và mở thêm 15 

đường bay quốc tế mới. Tỷ trọng đóng góp lớn hơn của thị trường quốc tế 

cũng sẽ tác động tích cực đến doanh thu do có giá vé cao hơn. 

Doanh thu phụ trợ dự kiến đạt 11,300 tỷ đồng (+35% YoY) nhờ lượng hành 

khách quốc tế tăng (chi tiêu của hành khách trên các chặng bay quốc tế 

thường cao hơn so với chặng bay nội địa). 

Lợi nhuận gộp 2019 ước tính của VJC sẽ đạt 9,370 tỷ đồng (+24.3% YoY), tỷ 

suất lợi nhuận gộp tăng từ 14.4% năm 2018 lên 15% nhờ giá nhiên liệu giảm. 

Giá dầu Brent năm 2019 được dự báo sẽ giảm gần 11% so với năm 2018 nhờ 

tồn kho dầu toàn cầu và sản lượng dầu của Mỹ tăng, do đó giá nhiên liệu cho 

máy bay kỳ vọng sẽ giảm 7.2% so với năm ngoái. 

EPS 2019 dự kiến đạt 11.838 đồng/cp.  
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Bảng 3: Dự phóng kết quả kinh doanh 2019   

Tỷ đồng 2015A 2016A 2017A 2018 2019F 

Doanh thu thuần  19,845   27,499   42,303   52,388   62,470  
Giá vốn hàng bán  17,736   23,597   35,753   44,852   53,099  
Lợi nhuận gộp  2,110   3,902   6,549   7,536   9,370  
Chi phí bán hàng  318   518   579   714   911  
Chi phí quản lý doanh nghiệp  203   189   226   330   358  
Lợi nhuận tài chính  (408)  (509)  (402)  (589)  (616) 
Lợi nhuận trước thuế  1,168   2,703   5,303   5,829   7,369  

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ  1,170   2,496   5,073   5,217   6,411  
 

Nguồn: VJC, EVS dự phóng  
 

  2. Định giá và Khuyến nghị 

Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu 
VJC giá mục tiêu 151,578 đồng/cổ 
phiếu (+26.3% so với giá hiện tại) 
 
 
 

 

 Do sự khác nhau trong cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành hàng không 

nên chúng tôi sử dụng phương pháp định giá so sánh tương quan dựa trên hệ 

số EV/EBITDAR của VietJet Air với các doanh nghiệp hàng không giá rẻ trong 

khu vực để ước tính giá trị hợp lý của VietJet Air. Giá mục tiêu của VietJet 

được xác định dựa trên EBITDAR dự phóng trong năm 2019 (đã loại trừ lợi 

nhuận từ hoạt động Bán tái thuê). Hệ số EV/EBITDAR trung bình ngành là 10.3 

lần, giá mục tiêu của VJC là 151,578 đồng/cổ phiếu (+26.3% so với giá hiện tại) 

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu VJC do cổ phiếu đang được giao dịch ở 

mặt bằng giá khá hấp dẫn trong khi doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa tăng 

trưởng, xét trên tiềm năng tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam nói 

chung, đặc biệt là hàng không giá rẻ.  

Bảng 4: So sánh với các công ty trong khu vực 

Công ty Quốc gia Vốn hóa (triệu USD) EV/EBITDAR 

Air Asia Bhd Malaysia         2,763  6.4 

Asia Aviation PCL Thailand            879  7.4 

Nok Airlines PCL Thailand            212  7.5 

Cebu Air Philippines         1,010  5.7 

Indigo India         6,448  9.5 

Spice Jet India            861  6.8 

Spring Airlines China         5,284  15.5 

Trung bình trọng số   10.3 

VietJet Air   2019F 

EBITDAR (Tỷ đồng)   14,557 

Hệ số nhân   10.3 

EV (Tỷ đồng)   150,556 

Nợ ròng (Tỷ đồng)   6,424 

Chi phí thuê máy bay được vốn hóa (Tỷ đồng)   69,200 

Tiền & tương đương tiền (Tỷ đồng)   7,165 

Giá trị cổ phần (Tỷ đồng)   82,096 

Số lượng cổ phiếu niêm yết   541,611,334 

Giá mục tiêu (đồng/ cổ phiếu)   151,578 

Nguồn: EVS tổng hợp, dự phóng 
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PHỤ LỤC 

 

Nguồn: VJC, Fiinpro 

Báo cáo Kết quả HĐKD Bảng cân đối kế toán

Tỷ VNĐ 2016 2017 2018 Tỷ VNĐ 2016 2017 2018

Doanh số 27,499 42,303 52,388 TÀI SẢN NGẮN HẠN 10,313 17,669 19,789 

Các khoản giảm trừ 0 0 0 Tiền và tương đương tiền 2,741   6,862   7,165   

Doanh số thuần 27,499 42,303 52,388 Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 1           1           817       

Giá vốn hàng bán -23,597 -35,753 -44,852 Các khoản phải thu 7,129   10,223 11,009 

Lãi gộp 3,902 6,549 7,536 Hàng tồn kho, ròng 138       267       422       

Thu nhập tài chính 145 119 466 Tài sản lưu động khác 304       315       376       

Chi phí tài chính -654 -521 -1,055 TÀI SẢN DÀI HẠN 9,749   13,990 19,433 

     Trong đó: Chi phí lãi vay -181 -238 -258 Phải thu dài hạn 5,105   7,153   9,290   

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh (từ năm 2015) -15 -44 -81 Tài sản cố định 1,047   1,529   2,700   

Chi phí bán hàng -518 -579 -714 Tài sản dở dang dài hạn 181       222       1,264   

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -189 -226 -330 Đầu tư dài hạn 68         68         68         

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 2,671 5,298 5,822 Tài sản dài hạn khác 3,348   5,018   6,111   

     Thu nhập khác 32 6 8      Trả trước dài hạn 3,348   5,018   6,111   

     Chi phí khác 0 -2 -1 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 20,063 31,658 39,222 

Thu nhập khác, ròng 32 4 7 NỢ PHẢI TRẢ 15,329 21,064 25,298 

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh 0 0 0 Nợ ngắn hạn 10,570 13,912 15,916 

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 2,703 5,303 5,829      Phải trả người bán 391       560       879       

     Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -156 -164 -267      Người mua trả tiền trước 307       456       689       

     Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -51 -65 -346      Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 198       94         238       

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -207 -229 -613      Chi phí phải trả 493       1,367   2,067   

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 2,496 5,074 5,217      Phải trả về xây dựng cơ bản -        -        -        

Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0      Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,307   1,964   2,732   

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ 2,496 5,073 5,217      Phải trả khác 529       1,106   1,549   

     Vay ngắn hạn 6,102   6,897   5,852   

Chỉ số hoạt động      Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 1,244   1,467   1,911   

2016 2017 2018      Quỹ khen thưởng, phúc lợi -        -        -        

Tỷ suất lợi nhuận gộp 14.19% 15.48% 14.39% Nợ dài hạn 4,759   7,153   9,382   

Tỷ suất EBIT 11.62% 13.58% 12.39%      Người mua trả tiền trước dài hạn -        -        -        

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế 9.83% 12.54% 11.13%      Doanh thu chưa thực hiên -        -        -        

Tỷ suất lợi nhuận thuần 9.08% 11.99% 9.96%      Phải trả dài hạn khác 17         14         16         

     Vay dài hạn 695       627       572       

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ      Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 82         148       494       

Gián tiếp - Tỷ VNĐ 2016 2017 2018      Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 3,964   6,364   8,300   

     Lãi trước thuế 2,703 5,303 5,829      Quỹ phát triển khoa học công nghệ -        -        -        

     Khấu hao TSCĐ 46 95 144 VỐN CHỦ SỞ HỮU 4,734   10,594 13,925 

     Phân bổ lợi thế thương mại 0 0 0 Vốn và các quỹ 4,734   10,594 13,925 

     Chi phí dự phòng 495 278 754      Vốn góp 3,000   4,513   5,416   

Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện -50 6 -178      Thặng dư vốn cổ phần -        246       246       

Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định 0 0 0      Chênh lệch tỷ giá 30         24         124       

Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư -41 44 -128      Quỹ khác -        -        -        

     Chi phí lãi vay 181 238 258      Lãi chưa phân phối 1,703   5,809   8,137   

Lãi/(lỗ) trước những thay đổi vốn lưu động 3,333 5,889 6,676      Lợi ích cổ đông không kiểm soát 1           2           2           

(Tăng)/giảm các khoản phải thu -2,629 -2,794 -4,489 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 20,063 31,658 39,222 

(Tăng)/giảm hàng tồn kho 27 -129 -155

Tăng/(giảm) các khoản phải trả 848 1,824 1,789 Chỉ số chính

( Tăng)/giảm chi phí trả trước 275 1,344 1,255 2016 2017 2018

     Chi phí lãi vay đã trả -178 -237 -254 Chỉ số định giá

     Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả -40 -319 -108 P/E 14.61 10.81 12.61

     Tiền chi khác từ các hoạt động kinh doanh 0 0 0 P/E pha loãng 14.61 10.81 12.61

Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh 1,636 5,578 4,714 P/B 7.70 5.18 4.73

     Tiền mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác -3,146 -2,622 -2,081 P/S 1.33 1.30 1.26

     Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định 0 0 1,546 P/Tangible Book 7.71 5.18 4.73

     Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ -1 -487 0 P/Cash Flow 22.28 9.83 13.96

     Tiền thu từ cho vay hoặc thu từ phát hành công cụ nợ 270 0 0 Giá trị doanh nghiệp/EBITDA 12.50 9.50 9.80

     Đầu tư vào các doanh nghiệp khác -60 0 -1,133 Giá trị doanh nghiệp/EBIT 12.68 9.66 10.02

     Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác 0 0 0 Hiệu quả quản lý

     Cổ tức và tiền lãi nhận được 107 67 209 ROE 72.53% 66.20% 42.55%

Lưu chuyển tiền tệ ròng từ hoạt động đầu tư -2,830 -3,042 -1,459 ROA 15.55% 19.62% 14.72%

     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và vốn góp 72 1,759 0 ROIC 27.71% 31.71% 31.90%

     Chi trả cho việc mua lại, trả lại cổ phiếu 0 0 0 Cấu trúc tài chính

     Tiền thu được các khoản đi vay 21,250 25,899 34,610 Tỷ suất thanh toán tiền mặt 0.26 0.49 0.51

     Tiển trả các khoản đi vay -18,035 -25,185 -35,712 Tỷ suất thanh toán nhanh 0.93 1.23 1.20

     Cổ tức đã trả -300 -877 -1,927 Tỷ suất thanh toán hiện thời 0.98 1.27 1.24

     Tiền lãi đã nhận 0 0 0 Tổng công nợ/Vốn CSH 3.24 1.99 1.82

Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính 2,986 1,597 -3,029 Tổng công nợ/Tổng tài sản 0.76 0.67 0.64

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,792 4,133 226 Chỉ số hoạt động

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 924 2,741 6,862 Hệ số quay vòng phải thu khách hàng 22.94 26.39 25.81

Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 26 -13 78 Hệ số quay vòng HTK 156.09 176.51 130.17

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,741 6,862 7,165 Hệ số quay vòng phải trả nhà cung cấp 57.77 75.16 62.33
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem 

là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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