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Moody’s nâng triển vọng đối với ngành hàng không thế giới lên mức ‘‘tích cực’’
 Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng mức triển vọng của ngành hàng không thế giới từ “tiêu 

cực” thành “tích cực” trong năm 2021 với những kỳ vọng về việc triển khai tốt kế hoạch tiêm chủng vaccine 
Covid-19 trên thế giới sẽ thúc đẩy sự phục hồi của ngành hàng không du lịch trong thời gian khoảng 12 đến 18 
tháng tới. Theo báo cáo của Moody’s vào tuần trước, hiện hàng không nội địa Trung Quốc, Mỹ và Úc đang dẫn 
đầu về sự phục hồi trên toàn thế giới và có thể từ mùa thu đến cuối năm nay thì nhu cầu đi lại sẽ càng tăng tốt 
hơn so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng nhu cầu đi lại đã bị thắt chặt trong gần 2 năm qua trên toàn cầu. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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HÀNG KHÔNG
*  Mặc dù Moody’s đưa ra quan điểm vô cùng tích cực như trên thì ngược lại, 
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đưa ra quan điểm về việc ngành 
hàng không toàn cầu vẫn có thể tiếp tục gặp khó khăn đến hết năm nay và 
cho rằng, ngành hàng không thế giới có thể sẽ tiếp tục lỗ ròng với con số lên 
tới 47,7 tỷ USD vào năm 2021 này, so với mức 126,4 tỷ USD lỗ ròng vào năm 
ngoái. Thống kê của IATA cho thấy lưu lượng hành khách quốc tế vẫn giảm 
86,6% trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021. Từ cuối quý I đến nay, tình hình 
Covid-19 bắt đầu bùng phát nghiêm trọng trở lại tại nhiều nơi trên thế giới, đặc 
biệt là tại các quốc gia châu Á như Ấn Độ. Trong khi đó, các chuyến bay chở 
hàng hóa tiếp tục được bổ sung nhằm bù đắp cho sự sụt giảm về vận tải hành 
khách như năm ngoái, cũng như hỗ trợ ngành vận tải biển đang quá tải. Nhìn 
chung, nhu cầu hàng hóa dự kiến sẽ tăng 13,1% so với năm 2020. 
* Ngành du lịch tại Mỹ tiếp tục đề nghị tái khởi động trở lại các đường bay 
phục vụ nhu cầu du lịch của người dân vào mùa hè năm nay, tuy nhiên phải 
tạm hoãn các đường bay đến châu Á do lo ngại tình trạng dịch bệnh diễn 
biến khó lường ở đây. Theo thông tin đến từ Nikkei Asian Review, số lượng đặt 
phòng khách sạn trong nước tại Mỹ gần như đã phục hồi như thời điểm trước 
đại dịch khi số lượng người dân được tiêm vaccine tại Mỹ đạt tỷ lệ lớn nhất thế 
giới. Ngoài ra, các hãng hàng không tại Mỹ đang lên kế hoạch để triển khai 
các tuyến đường bay sang các khu vực lân cận để giảm thiểu chi phí vận hành, 
trong khi đó các chuyến bay đến châu Á sẽ phải tạm dừng trong thời gian hiện 
tại. Tuy nhiên, vẫn có thể có ngoại lệ với các tuyến bay phục vụ cho Thế vận 
hội Olympic 2020 vào mùa hè này tại Tokyo khi Nhật Bản vẫn chưa thông báo 
dừng tổ chức sự kiện thể thao này.
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