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Hàng không 
Tổng chuyến bay khai thác tháng 5/2020 giảm 70% so với 

cùng kỳ 
 

 Tổng chuyến bay khai thác toàn ngành giảm 70% yoy trong tháng 5/2020 

— Trong tháng 5/2020, tổng số chuyến bay khai thác toàn ngành đạt 8,623 chuyến, giảm 70% 

yoy tuy nhiên tăng 73.7% so với tháng 4/2020. Tổng lượng khách di chuyển bằng đường 

hàng không đạt khoảng 563,700 hành khách, giảm 87.7% yoy và tăng 203% so với tháng 4.   

 

Khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa, chưa mở lại các đường bay quốc tế 

— Hiện tại, các hãng hàng không đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa. Trong tháng 5, 

Vietnam Airline (HVN) đã mở thêm 5 đường bay nội địa mới và dự kiến sẽ mở tiếp 6 đường 

bay  trong tháng 6. Bên cạnh đó, các hãng liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại và ưu 

đãi để kích cầu du lịch trong nước với kì vọng các tuyến bay trong nước sẽ giảm thiểu phần 

nào thua lỗ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.  

— Trong khi đó, các đường bay quốc tế vẫn chưa được mở lại do diễn biến phức tạp của dịch 

Covid-19, là nguyên nhân chính khiến lượt luân chuyển (RPK) chỉ đạt 483 triệu lượt hành 

khách.km, giảm 92.2% yoy. Theo đánh giá của KBSV, với việc chưa có Vacxin Covid-19 và 

đường lối thận trọng của chính phủ Việt Nam, khả năng mở lại các đường bay quốc tế trước 

Q3/2020 là không khả quan.  

 

Kết quả kinh doanh Q2/2020 dự kiến sẽ kém hơn nhiều so với Q1/2020 

— Theo quan điểm của KBSV, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không trong 

Q2/2020 sẽ kém hơn rất nhiều so với quý 1, dựa trên tổng lượt hành khách trong tháng 4 và 

tháng 5 lần lượt chỉ bằng 10% và 30% so với tháng 3 vốn là tháng chịu ảnh hưởng nặng nề 

nhất từ dịch Covid-19 trong Q1/2020. Tháng 6 nhiều khả năng sẽ khả quan hơn so với tháng 

5 do là cao điểm du lịch trong nước tuy nhiên sẽ không có quá nhiều đột biến do các chuyến 

bay quốc tế chưa được mở lại.   

 

 

 

 

 

 

  Biểu đồ 1. Tổng lượt hành khách vận chuyển bằng đường hàng không  

KBSV dự phóng tổng lượng hành khách trong 

2Q/2020 giảm 78.6% so với Q1/2020. 
  

 

  Nguồn: Tổng cục thống kê, KBSV 
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Hệ thống khuyến nghị   

 

Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
  

Mua:  

+15% hoặc cao hơn 

Nắm giữ:  

trong khoảng +15% và -15% 

Bán:  

-15% hoặc thấp hơn 
 Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên 

phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các 

nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu 

là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể 

thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các 

trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết 

định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu 

tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không 

được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn 

bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ 

nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào 

khác. 

    

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
 

Khả quan: 

Vượt trội hơn thị trường 

Trung lập: 

Phù hợp thị trường 

Kém khả quan: 

Kém hơn thị trường 
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Địa chỉ: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thăńg, Phường Bến Nghé, Q1, Hồ Chí Minh 
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