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Hàng không
Tổng chuyến bay khai thác tháng 8/2020 giảm 45.7% so
với cùng kỳ
Tổng chuyến bay khai thác toàn ngành giảm 45.7% yoy trong tháng 8/2020
— Trong tháng 8/2020, tổng số chuyến bay khai thác toàn ngành đạt 16,413 chuyến, giảm
45.7% yoy và giảm 33.0% so với tháng 7/2020. Tổng lượng khách di chuyển bằng đường
hàng không đạt khoảng 2.82 triệu lượt hành khách, giảm 57.8% yoy. Diễn biến dịch quay trở
lại là nguyên nhân chính khiến nhu cầu du lịch và di chuyển trong nước sụt giảm mạnh.
Đường bay thương mại với Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ sớm được mở lại
— Mới đây, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải xử lý
vấn đề mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc là những nới có
hệ số an toàn cao. Trong năm 2019 lượng hành khách từ Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm 30%
tổng lượng hành khách quốc tế vào Việt Nam, việc mở lại đường bay cũng như cách thức
phòng dịch sẽ quyết định mức độ hồi phục của toàn ngành hàng không trong thời gian tới.
Kiến nghị cho hãng hàng không vay gói tín dụng 25,000 – 27,000 tỷ VND
— Hiệp hội doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện
cung cấp cho các hãng Hàng không gói tín dụng 25,000 – 27,000 tỷ VND, hỗ trợ lãi suất thời
hạn 3 -4 năm và cho phép kéo dài miễn giảm phí dịch vụ hàng không đến năm 2021. Nếu
kiến nghị này được thông qua, bài toán thanh khoản để duy trì hoạt động của các hãng
hàng không sẽ tạm thời được giải quyết.

Biểu đồ 1. Tổng chuyến bay khai thác 2019-2020
Đà hồi phục mạnh diễn ra trong 3Q2020 nhờ
cầu du lịch tăng mạnh trong tháng 7. KBSV dự
kiến nếu dịch được kiểm soát, lượng hành
khách trong tháng 9/2020 sẽ duy trì hoặc tăng
nhẹ so với tháng 8.
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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

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

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.

