
Cơ hội tìm kiếm cổ phiếu từ Nghị định 140



Nghị định 140 – Cơ hội tìm kiếm CP có mức cổ tức cao

• Dựa trên NĐ 140/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/11/2020, hiệu lực từ ngày ban hành, liên quan tới các

doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước. Theo đó các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều

lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, sau khi chia lãi cho các bên góp vốn, bù đắp khoản lỗ của

các năm trước, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, trích quỹ đầu tư phát triển (tối đa 30%) thì phần lợi

nhuận còn lại sẽ thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông. Đối với khoản cổ

tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

• Dựa trên dữ liệu của hơn 1,700 doanh nghiệp niêm yết, có khoảng 333 doanh nghiệp có vốn nhà nước

trên 50% và có khả năng sẽ chi trả cổ tức theo Nghị định 140.

• Chúng tôi loại bỏ nhiều doanh nghiệp có thanh khoản thấp và một số yếu tố cơ bản không hấp dẫn cho

nên thị trường có khoảng 27 doanh nghiệp có mức thanh khoản cao, một số yếu tố cơ bản tốt và lợi suất

cổ tức/giá cổ phiếu hấp dẫn (lợi suất cổ tức cao hơn 8%).



Danh sách các cổ phiếu theo Nghị định 140

STT Mã CK Tên Sàn
Tăng trưởng

DT 2020

Tăng trưởng 

LNST 2020

Giá CP

(5/4/2021)

Lợi suất cổ

tức/Giá CP (Min)

Lợi suất cổ

tức/Giá CP 

(Max)

Tỷ lệ cổ

tức (Min)

Tỷ lệ cổ

tức (Max)

1 BVS Chứng khoán Bảo Việt HNX 5% -2% 24,300 22% 22% 55% 55%

2 QTP Nhiệt điện Quảng Ninh UPCOM -9% 101% 15,500 19% 19% 29% 30%

3 PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương UPCOM 1% 49% 14,700 16% 17% 24% 24%

4 PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam HNX 82% 62% 18,400 15% 42% 28% 78%

5 POS Bảo dưỡng công trình DK biển UPCOM 139% 198% 17,200 15% 16% 25% 28%

6 TTN Công nghệ và Truyền thông VN UPCOM 24% -34% 14,400 14% 15% 20% 21%

7 CLH Xi măng La Hiên HNX 3% 20% 21,600 13% 14% 28% 30%

8 DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ HOSE -7% -4% 46,300 13% 16% 59% 74%

9 BMI Bảo hiểm Bảo Minh HOSE NA -6% 25,700 13% 13% 32% 32%

10 HND Nhiệt điện Hải Phòng UPCOM -4% 25% 21,600 12% 15% 27% 32%

11 HLD Bất động sản HUDLAND HNX -57% -2% 31,400 12% 25% 37% 78%

12 SD5 Sông Đà 5 HNX 49% 43% 9,800 11% 11% 11% 11%

13 BSI Chứng khoán BIDV HOSE 50% 12% 15,050 11% 11% 16% 16%

14 BIC Bảo hiểm BIDV HOSE NA 41% 22,400 11% 13% 24% 28%

15 BCC Xi măng Bỉm Sơn HNX 12% 18% 11,700 11% 11% 12% 12%

Chú thích:
• Lợi suất cổ tức (dựa trên giá đóng cửa ngày 5/4/2021); Tỷ lệ cổ tức (dựa trên mệnh giá 10,000 VND).
• Max, Min: Nghị định không đề cập tới mức Lợi nhuận lũy kế các năm trước. Do đó, mức Min chỉ tính tới phần cổ tức

phải trả dựa trên KQKD năm 2020, mức Max tính thêm phần lợi nhuận lũy kế từ các năm trước DN có thể trả.



Danh sách các cổ phiếu theo Nghị định 140
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16 CLC Thuốc lá Cát Lợi HOSE -2% -8% 38,500 10% 18% 39% 69%

17 HMC Kim khí TP.HCM HOSE -19% 490% 17,900 10% 18% 18% 33%

18 NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 HOSE -21% -17% 22,350 10% 20% 22% 45%

19 VTO VITACO HOSE -23% -30% 9,300 10% 14% 9% 13%

20 PPC Nhiệt điện Phả Lại HOSE -3% -20% 29,100 9% 23% 27% 67%

21 VEA Máy động lực và Máy NN UPCOM -18% -22% 45,700 9% 20% 42% 89%

22 HT1 Xi măng Hà Tiên 1 HOSE -9% -17% 18,400 9% 10% 16% 19%

23 SJD Thủy điện Cần Đơn HOSE -22% -32% 17,550 9% 9% 15% 15%

24 CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam HOSE -14% -28% 30,700 9% 10% 26% 32%

25 ILB ICD Tân Cảng Long Bình HOSE 9% 6% 27,100 8% 10% 23% 28%

26 MIG Bảo hiểm Quân đội HOSE NA 37% 16,950 8% 9% 14% 15%

27 BFC Phân bón Bình Điền HOSE -11% 67% 22,450 8% 13% 18% 30%

Chú thích:
• Lợi suất cổ tức (dựa trên giá đóng cửa ngày 5/4/2021); Tỷ lệ cổ tức (dựa trên mệnh giá 10,000 VND).
• Max, Min: Nghị định không đề cập tới mức Lợi nhuận lũy kế các năm trước. Do đó, mức Min chỉ tính tới phần cổ tức

phải trả dựa trên KQKD năm 2020, mức Max tính thêm phần lợi nhuận lũy kế từ các năm trước DN có thể trả.
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