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Tình hình thoái vốn Q1/2020

• Tính tới ngày 16/4/2020 nhà nước đã thực hiện thoái vốn hơn 400 tỷ tại 8 doanh nghiệp thu về
962.65 tỷ VNĐ, Trong đó 3 tháng đầu năm thoái vốn thu về hơn 700 tỷ VNĐ. Với mỗi doanh nghiệp
tỷ lệ thoái vốn đều hoàn thành 100% so với kế hoạch.

• Hơn 1,260 tỷ VND giá trị doanh nghiệp nhà nước dự tính thoái vốn trong từ đầu năm tới nay chưa
được thực hiện.

• So với tình hình thoái vốn Q1/2019 thì Q1/2020 thực hiện khá chậm với số doanh nghiệp thoái vốn
chỉ bằng 67%, giá trị thu về chỉ bằng 32% so với cùng kỳ. Điều này có thể do ảnh hưởng dịch
Covid-19 trong thời gian qua khiến làm chậm quá trình, thủ thục thoái vốn nhà nước tại các doanh
nghiệp.

• Theo Quyết định 1232/QĐ-TTg về các doanh
nghiệp nhà nước thoái vốn giai đoạn 2017-
2020, có 28 doanh nghiệp kế hoạch thoái vốn
năm 2020, tuy nhiên tới nay vẫn chưa có
doanh nghiệp thực hiện
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Kế hoạch thoái vốn một số đơn vị nhà nước

• Theo thống kê của chúng tôi tới thời điểm hiện tại có hơn hơn 115 doanh nghiệp (chưa tính các
doanh nghiệp chưa thực hiện thoái vốn theo kế hoạch từ các năm trước) nhà nước có kế hoạch
thoái vốn trong năm 2020, đã thực hiện thoái vốn tại 8 doanh nghiệp.

• Trong đó, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) có kế hoạch thoái vốn tại 13 doanh nghiệp
và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có kế hoạch thoái vốn tại 85 doanh
nghiệp trong năm 2020.

• Theo chúng tôi đánh giá, các doanh nghiệp đã niêm yết thuộc sở hữu nhà nước và đang có kế
hoạch thoái vốn trong năm nay, chất lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp chưa được tốt. Với
các mức giá giao dịch trên thị trường của các doanh nghiệp Vinalines có kế hoạch thoái vốn chỉ vài
nghìn đồng, thì khó có khả năng tìm kiếm được nhà đầu tư mua lại với giá cao. Trong những năm
trước nhiều trường hợp không thực hiện được là do không có nhà đầu tư tham gia vì giá đưa ra
cao hoặc nhà đầu tư không quan tâm tới doanh nghiệp.



Top 10 doanh nghiệp SCIC dự kiến thoái năm 2020 đáng chú ý

• Chỉ tính riêng top 10 doanh nghiệp SCIC dự kiến thoái vốn sẽ thu về khoảng 14,000 tỷ VNĐ trong năm 2020.

• Mặc dù 2 khoản đầu tư lớn nhất vào Tổng công ty thép Việt Nam và Tập đoàn dệt may Việt Nam trị giá lần lượt
là khoảng 6,373 tỷ VNĐ và 2,650 tỷ VNĐ nhưng khoản giá trị thu về ước tính theo giá thị trường hiện tại chỉ vào
khoảng 3,888 tỷ và 2,200 tỷ VNĐ.

STT Tên doanh nghiệp Mã
Vốn điều lệ

(Tỷ VNĐ)

Sở hữu SCIC

(%)

Giá hiện tại

(15/4/2020)

Giá trị thu về

(Tỷ VNĐ)

Thay đổi giá từ

đầu năm - nay

1 Tổng Công ty Thép Việt Nam TVN 6,780.0 94.0% 6,100 3,887.7 -7.7%

2 Tập đoàn Dệt May Việt Nam VGT 5,000.0 53.0% 8,300 2,199.5 -1.8%

3 Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam SEA 1,250.0 63.0% 15,900 1,252.0 11.1%

4 CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh QTP 4,500.0 11.4% 11,900 611.5 0.5%

5 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh BMI 913.5 51.0% 18,400 857.3 -25.8%

6 CTCP Nhiệt điện Hải Phòng HND 5,000.0 9.0% 17,100 769.5 26.5%

7 Công ty Cổ phần FPT FPT 6,783.6 6.0% 50,100 2,049.1 -14.1%

8 Tổng Công ty LICOGI LIC 900.0 41.0% 6,000 221.4 7.1%

9 CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong NTP 981.6 37.0% 30,600 1,111.4 -2.2%

10 Tập đoàn Bảo Việt BVH 7,008.9 3.0% 48,600 1,082.3 -29.2%



Danh sách các doanh nghiệp Vinalines dự kiến thoái năm 2020

• FSTT Tên doanh nghiệp Mã
Sở hữu

Vinalines

Tỷ lệ dự kiến

thoái vốn

Giá hiện tại

(15/4/2020)

Giá trị thu về

(Tỷ VNĐ)

Thay đổi giá từ

đầu năm - nay

1 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam VOS 51.0% 2.0% 1,360 3.8 -17.6%

2 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship VNA 51.0% 15.0% 2,000 6.0 -33.3%

3 Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân - 56.6% 5.6%

4 CT TNHH Vận tải hàng công nghệ cao - 56.0% 5.0%

5 CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam VST 49.0% 49.0% 600 17.9 -42.9%

6 Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu SSG 26.5% 26.5% 1,900 2.5 -36.7%

7 CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài ILC 24.9% 24.9% 2,400 3.6 -3.3%

8 CTCP Đầu tư và Thương mại hàng hải - 12.9% 12.9%

9 Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô DDM 48.8% 48.8% 800 4.8 -11.1%

10 CTCP Vận tải biển và TM Phương Đông NOS 49.0% 49.0% 500 4.8 0.0%

11 CTCP Vinalines Nha Trang - 98.3% 98.3%

12 CTCP phát triển KCN Tín Nghĩa - 300000 cp

13 TCT Thương mại kỹ thuật và Đầu tư - 47800 cp



Kết luận

• Mặc dù đã được đôn đốc đẩy nhanh tốc độ thoái vốn trong suốt năm qua nhưng tiến độ thoái vốn
các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn rất chậm. Các cơ quan sở hữu không có chuyên môn trong
quá trình định giá, xác định giá trị lịch sử, văn hóa doanh nghiệp, xác định giá khởi điểm của doanh
nghiệp. Ngoài ra, tình hình thị trường, cung cầu hơn một năm vừa qua cũng không thuận lợi cho
việc thoái vốn.

• Năm 2020 theo chúng tôi nhận định diễn biến thị trường cũng không thuận lợi cho việc thoái vốn
các doanh nghiệp nhà nước. Trước ảnh hưởng của dịch Covid có thể khéo dài tới cuối quý 2 và
còn hệ lụy tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2020, đó là chưa tính tới
kịch bản dịch bệnh kéo dài hết năm. Với khó khăn kinh tế chung, đặc biệt với những doanh nghiệp
chưa niêm yết, thông tin (hay hoạt động quan hệ nhà đầu tư) không được cập nhật thường xuyên
thì việc quyết định mua lại khoản thoái vốn của nhà nước sẽ không thực sự được nhà đầu tư quan
tâm trong lúc này.

• Hiện nay, nhà nước sở hữu khoảng 35.3% tổng giá trị vốn hóa các doanh nghiệp trên sàn. Việc
thoái vốn nhà nước sẽ giúp gia tăng thanh khoản và hỗ trợ thị trường chứng khoán trong giai đoạn
hiện nay. Tuy nhiên, việc thoái vốn trong giai đoạn này sẽ khiến nguồn thu nhà nước sẽ giảm đáng
kể. Chúng tôi cho rằng, hoạt động thoái vốn năm nay sẽ vẫn diễn ra chậm và khó thực hiện như
giai đoạn 2017 – 2019.
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