
Vệ tinh gián điệp thương mại 

Bạn có thể thuê vệ tinh do thám cho nhiều mục đích khác  nhau. 

Bạn có thể thuê vệ tinh chuyên do thám một mục tiêu cụ thể. Một 

số công ty cung cấp loại hình dịch vụ này. Một vài ví dụ về các 

công ty như vậy là UrtheCast, một công ty con của ngân hàng lớn 

nhất của Nga, và Morningstar, một công ty nghiên cứu đầu tư có 

trụ sở tại Boston. Những công ty này không phải là những công ty 

duy nhất cung cấp hình ảnh vệ tinh.  

Phòng thí nghiệm hành tinh PBC (Planet Labs PBC) 
Planet Labs PBC là một công ty tư nhân vận hành một trong những 

vệ tinh hình ảnh trái đất lớn nhất. Nó có thể quét toàn bộ địa cầu 

mỗi ngày. Sau khi hợp nhất, Planet sẽ giao dịch dưới ký hiệu PL và 

sẽ tạo ra 545 triệu đô la tiền mặt. Công ty hiện đang độc quyền 

trong khu vực tư nhân, nhưng có kế hoạch phát hành cổ phiếu ra 

công chúng trong vòng vài năm tới.  

Công ty có 140 vệ tinh và có thể đi qua bất kỳ vị trí nào trên Trái 

đất mỗi ngày một lần. Maxar và BlackSky Global đều có kế hoạch 

xây dựng các chòm sao sẽ chụp hình hầu hết các thành phố lớn, 

hơn 70 lần mỗi ngày. Công ty tin rằng họ có thể bán hình ảnh từ 

không gian cho các doanh nghiệp, chính phủ và các nhóm nhân 

đạo. Với một vài tỷ đô la, một công ty có trình độ công nghệ này có 

thể cung cấp một dịch vụ có giá trị cho cộng đồng toàn cầu.  

Mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc của Planet cho phép 

nó tạo và vận hành các vệ tinh do thám cho thuê. Nó thiết kế và 

sản xuất các vệ tinh của riêng mình và cung cấp dữ liệu cho khách 

hàng. Công ty có chòm sao vệ tinh được triển khai đầy đủ lớn nhất 

trên thế giới và đã đi tiên phong trong lĩnh vực hàng không vũ trụ 

nhanh nhẹn. Điều này cho phép nó nhanh chóng xây dựng một 

chòm sao gồm 200 vệ tinh. Công ty cũng có một kho lưu trữ lớn dữ 

liệu được tích lũy trong hơn mười năm và có thể kết hợp nó với 

các nguồn dữ liệu khác để có những hiểu biết chính xác hơn.  



Với việc thuê vệ tinh gián điệp giá cả phải chăng, các chính phủ 

không còn có thể che giấu các hoạt động quân sự của họ. Hình ảnh 

thương mại đã làm cho điều này trở nên khả thi. Thế giới không 

còn có thể che giấu sự hiện diện của tàu và máy bay lớn. Các 

chính phủ không thể thoát khỏi các cuộc tập trận quy mô lớn của 

lực lượng hải quân mà mọi người không biết. Điều này cho phép 

minh bạch hơn và trách nhiệm giải trình trong quá trình này. Các vệ 

tinh do thám cho thuê đã là một công cụ có giá trị trong thập kỷ 

qua. Vì vậy, nếu bạn cần theo dõi một cuộc tập trận quân sự lớn, 

tại sao không xem xét việc thuê một công ty vệ tinh do thám?  

Maxar Technologies Ltd. 
Công ty cung cấp các giải pháp công nghệ vũ trụ cho các khách 

hàng thương mại và chính phủ trên khắp thế giới. Các giải pháp 

này bao gồm vệ tinh liên lạc, vệ tinh quan sát trái đất, radar, 

internet băng thông rộng, kiểm soát không lưu, v.v. Công ty cung 

cấp các dịch vụ và giải pháp này thông qua các đơn vị kinh doanh 

đa dạng của mình. Các doanh nghiệp này cam kết mang lại giá trị 

đột phá cho khách hàng, cho phép nó sử dụng không gian để đạt 

được mục tiêu của mình. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thêm 

thông tin về Maxar Technologies Ltd. và cách nó hoạt động.  

Các hình ảnh vệ tinh của công ty phổ biến với các nhà báo và nhà 

báo công dân, và Reuters xây dựng toàn bộ câu chuyện xung 

quanh chúng. Với một loạt khách hàng bao gồm Bộ Quốc phòng 

Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Canada và nhiều đối tác khác, Maxar sẵn 

sàng thống trị không gian phân tích hình ảnh không gian địa lý 

trong thập kỷ tới. Do đó, các nhà đầu tư nên xem xét cổ phiếu của 

Maxar về tiềm năng tăng trưởng của nó. Do đó, nó có khả năng 

vượt qua mức tăng giá 20% trong năm.  

Sự tăng trưởng của công ty đã được thúc đẩy bởi nhu cầu về vệ 

tinh do thám ngày càng tăng. Mặc dù công việc tồn đọng đang 

giảm dần và công ty đang đầu tư thêm tiền, nhưng Phố Wall vẫn 

tiếp tục yêu thích kho hàng không gian của Maxar. Các nhà phân 

tích như Goldman Sachs và Canaccord Genuity nhìn thấy một 



tương lai tươi sáng cho Maxar trong không gian.  Mặc dù thiếu hụt 

thu nhập và kỳ vọng về doanh thu, triển vọng của Maxar vẫn tích 

cực. Hơn nữa, triển vọng tăng trưởng cao của công ty được hỗ trợ 

bởi thực tế là hợp đồng với NRO sẽ tiếp tục sau năm 2020.  

MDA Ltd. 
MDA Ltd. cung cấp các hệ thống và dịch vụ tình báo quốc phòng 

cho các nhà thầu chính, các cơ quan chính phủ và các công ty vũ 

trụ. Được thành lập vào năm 1969, MDA Ltd. tiền thân là Neptune 

Acquisition Holdings Inc. và đổi tên vào tháng 3 năm 2021. Có trụ 

sở chính tại Brampton, Canada. Trong báo cáo thường niên gần 

đây, công ty đã trích dẫn những lý do sau khiến giá cổ phiếu cao:  

MDA cung cấp các hệ thống vệ tinh và các giải pháp thông tin địa 

lý cho các chính phủ và công ty, giúp đảm bảo rằng thế giới vẫn an 

toàn và bảo mật. MDA cũng cung cấp các giải pháp thông tin địa lý 

để giúp các tổ chức giám sát biến đổi khí hậu, cải thiện khả năng 

quan sát Trái đất và bảo vệ an ninh quốc gia. MDA cũng cung cấp 

robot tự động, cảm biến thị giác và tàu vũ trụ. Công ty có một lịch 

sử phong phú về những lần đầu tiên tiên phong và tiếp tục đổi mới 

trong những lĩnh vực này. Sau đây là một số điều cần biết về MDA. 

MDA Ltd. là nhà cung cấp công nghệ tiên tiến hàng đầu cho ngành 

công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Nó đã ký một hợp đồng không tiết lộ, 

với một công ty vũ trụ của Mỹ để phát triển một cảm biến hạ cánh 

quan trọng (critical landing sensor) cho sứ mệnh mặt trăng năm 

2023. Hợp đồng này là một phần của sự tham gia của MDA vào 

sáng kiến Dịch vụ Tải trọng Mặt Trăng Thương mại của NASA  

(NASA's Commercial Lunar Payload Services). Nó cũng đã nhận 

được tài trợ đáng kể từ Bộ Phát triển Kinh tế Ontario. Cơ sở mới 

sẽ là nơi đặt phòng thí nghiệm phát triển robot không gian thương 

mại của công ty và sẽ cho phép công ty cung cấp các khả năng 

hoạt động quan trọng trên quỹ đạo cho khách hàng của mình.  

BlackSky Technology Inc. 



Một trong những công ty mới thú vị nhất trong ngành vũ trụ là 

BlackSky Technology Inc. Công ty có trụ sở tại Seattle cung cấp 

hình ảnh vệ tinh và phân tích dữ liệu cho các khách hàng chính 

phủ và quân đội. Công ty có trụ sở tại Seattle là một công ty đại 

chúng và tuần trước họ đã thông báo rằng họ đã hợp nhất với 

Osprey Technology Acquisition Corp. Cổ phiếu của BlackSky sẽ 

giao dịch dưới biểu tượng BKSY trên sàn NYSE. Đây là những gì 

bạn cần biết về công ty: 

Như với bất kỳ công ty công nghệ nào, có những rủi ro và sự không 

chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với 

những gì được dự báo trong các tuyên bố hướng tới tương lai này.  

Những rủi ro này bao gồm khả năng tác động đến lĩnh vực thương 

mại của BlackSky và việc không định giá được đầy đủ doanh thu 

trong tương lai của BlackSky. Hơn nữa, BlackSky phải chứng minh 

rằng phần mềm của họ sẽ thành công về mặt thương mại trước khi 

có thể tăng thu nhập để hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng của mình. 

Trước khi xác định liệu BlackSky có sinh lời hay không, các nhà 

đầu tư nên theo dõi các báo cáo thu nhập trong tương lai.  

Công ty gần đây đã mở rộng hợp đồng với Văn phòng Trinh sát 

Quốc gia (National Reconnaissance Office) và đã được trao một 

thỏa thuận mua chăn nguồn duy nhất với NASA. Các hợp đồng này 

sẽ cho thấy BlackSky cung cấp cho NASA hình ảnh vệ t inh có lượt 

truy cập cao. Mối quan hệ của nó với Palantir, một công ty được 

triển khai ở các khu vực quan trọng có nhiệm vụ, có thể giúp nó 

cạnh tranh với Planet Labs. Nếu quan hệ đối tác tiếp tục, BlackSky 

có thể được hưởng lợi từ việc tích hợp với Palant ir. 

Ngoài giám sát hoạt động vận chuyển, BlackSky cũng giám sát 

hoạt động tại các cảng xuất nhập khẩu. Nó có thể giúp các tổ chức 

xác định máy bay dựa trên vị trí của chúng, cũng như theo dõi các 

đoàn vận tải hàng hóa. Nó cũng có thể chuyển hoạt động của con 

người thành các điểm dữ liệu và cung cấp các chỉ số hữu ích để đo 

lường hoạt động kinh tế. Trên thực tế, BlackSky đã tung ra những 

hình ảnh về sự tàn phá của lốc xoáy ở miền Trung Tây và Đông 



Nam nước Mỹ, đây là một công cụ cực kỳ hữu ích cho các doanh  

nghiệp trong các ngành này. 

Satellogic 
Một chòm sao vệ tinh do thám chuyên dụng là một trong những xu 

hướng mới nóng nhất trong công nghệ vũ trụ. Với các chòm sao 

chuyên dụng, khách hàng có quyền kiểm soát số lượng vệ tinh và 

các nhiệm vụ mà họ sẽ thực hiện. Đối với các quốc gia đang phát 

triển, đây là một vấn đề lớn. Nó cho phép họ do thám mọi thứ, từ 

tàu của kẻ thù đến các hoạt động khủng bố. Satellogic có kế hoạch 

phóng 16 vệ tinh mới trong vài tháng tới, và 13 vệ tinh trong số này 

sẽ được phóng trên một tên lửa chuyên dụng Long March 6 vào 

tháng 7/2020. 

Công ty, được thành lập vào năm 2010, đã xây dựng một cơ sở 

khách hàng chính phủ và thương mại phát triển mạnh mẽ. Nó có 

trụ sở chính tại Buenos Aires, Argentina và ngày càng có nhiều đối 

tác thương mại. Nó có một đội gồm 13 vệ tinh hoạt động  và có kế 

hoạch hợp tác với các công ty phân tích. Công ty cũng sẽ bán các 

tải trọng được lưu trữ và nền tảng cho người đăng ký để chụp hình 

ảnh. Các công ty cũng có thể thuê một chiếc xe buýt có gắn các 

cảm biến và đặt chúng ở đó. 

Một trong những tính năng hấp dẫn nhất của chòm sao Mark IV 

của Satellogic là khả năng lưu trữ tải trọng từ khách hàng, kiểm tra 

tải trọng tương lai trên tàu và sản xuất các sản phẩm tần số vô 

tuyến trong tương lai. Công ty đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu 

tư như Liberty Strategic Capital, quỹ do cựu Bộ trưởng Tài chính 

Steven Mnuchin thành lập. Theo Matt Tirman, chủ tịch của công ty 

tại Bắc Mỹ, việc sáp nhập gần đây của họ với một công ty mua lại 

có mục đích đặc biệt, CF Acquisition Corp. V, sẽ mở rộng dấu ấn 

thương mại của Satellogic. Satellogic gần đây đã niêm yết cổ 

phiếu thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích 

đặc biệt khác. 

Là một chòm sao vệ tinh có quỹ đạo Trái đất thấp, Satellogic có 

một danh mục sản phẩm phong phú. Với bốn tàu vũ trụ mới trên 



quỹ đạo, nó hiện có thể thu thập năm triệu km vuông mỗi ngày. 

Công ty có nhiều quỹ đạo hơn 4 công ty tiếp theo cộng lại. 

Satellogic cũng cam kết dân chủ hóa hình ảnh Quan sát Trái đất. 

Sứ mệnh của Satellogic là tạo ra những cách thức mới để thu thập 

thông tin trong không gian và quan hệ đối tác của công ty với chính 

phủ Hoa Kỳ cho phép họ làm cho quá trình này dễ tiếp cận hơn.  


