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Nhu cầu vốn lớn cho đầu tư công

Ngân sách thâm hụt do COVID thúc đẩy khả năng đẩy nhanh

qua trình thoái vốn

Nhu cầu vốn cho đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025 khoảng 32-34% GDP

(2.0-2.14 triệu tỷ đồng) với mục tiêu tỷ lệ giải ngân đạt 90% KH. Trong khi đó,

kế hoạch đầu tư công cho 2021 chỉ tương đương 7.3% GDP. Do đó, nhu cầu

vốn đầu tư công cho giai đoạn 2022-2025 là rất lớn.

-20.0%

-18.0%

-16.0%

-14.0%

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

Dự báo thâm hụt ngân sách cách nước

2020 (Thực và Ước tính) 2021 (Dự báo) Trung bình 2021

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2018 2019 2020 2021F 8T2020 8T2021

Tình hình đầu tư công (nghìn tỷ)

Giải ngân Kế hoạch Chính phủ Tỷ lệ đạt KH

Nguồn: Statistia, GSO, MOF, YSVN



Nhu cầu vốn cho phục hồi kinh tế sau dịch Covid
Tính đến hết Q2/2021, mức cam kết chi tài khóa hỗ trợ COVID của thế giới là 9.7% GDP. Trong khi tổng mức mà Chính phủ Việt Nam và các

ngân hàng cam kết tính đến hiện tại khoảng 2.9% GDP.

Thị trường chứng khoán đang diễn biến tốt, là điều kiện thuận

lợi cho công việc thoái vốn

Nguồn: Statistia, GSO, MOF, YSVN

2017: SCIC thoái

vốn tại 40 DN thu

về 21.6 nghìn tỷ

đồng, gấp 11.37 

lần giá vốn

2018: SCIC thoái

vốn tại 9 DN thu

về 7.69 nghìn tỷ

đồng, gấp 2.94 

lần giá vốn

2019: SCIC thoái

vốn tại 12 DN thu

về 314 tỷ đồng, 

gấp 3.82 lần giá

vốn

2020: SCIC thoái

vốn tại 10 DN thu

về 1.52 nghìn tỷ

đồng, gấp 2.53 

lần giá vốn

2021: SCIC đặt

KH thoái vốn tại

88 DN (31 DN 

trên sàn chứng

khoán)

Chính phủ cần phải hỗ trợ nhiều hơn cho người dân và doanh

nghiệp



Chọn lọc các công ty có tiềm năng thoái vốn cao

STT Mã CK Tên DN Sàn
Vốn điều lệ

(Tỷ VNĐ)

% Sở hữu

NN

Giá đóng cửa

(22/09/2021)

Tổng giá trị có thể

thoái (Tỷ VNĐ)

Tăng trưởng giá 

CP 1 năm

1 SJG Tổng Công ty Sông Đà UPCOM 4,495 99.8% 18,871 8,465 249%

2 SEA Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP UPCOM 1,250 63.4% 43,415 3,439 63%

3 VEC Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam UPCOM 438 88.0% 15,550 599 90%

4 FPT CTCP FPT HOSE 7,763 5.9% 93,200 5,015 113%

5 VGT Tập đoàn Dệt May Việt Nam UPCOM 5,000 53.5% 20,554 5,497 160%

6 VNP CTCP Nhựa Việt Nam UPCOM 194 65.9% 24,069 308 284%

7 BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh HOSE 914 51.0% 40,100 2,242 103%

8 AGM CTCP Xuất nhập khẩu An Giang HOSE 182 28.2% 35,950 184 169%

9 VOC
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam -

CTCP
UPCOM 1,218 36.3% 30,861 1,364 39%

10 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX 1,178 37.1% 51,700 2,259 63%

Nguồn: YSVN

Dựa trên các yếu tố thoái vốn thành công của SCIC trong quá khứ như giá trị thoái vốn lớn, ngành nghề doanh nghiệp

hoạt động đang tăng trưởng, thuận lợi cho định giá thoái vốn, chúng tôi chọn ra 10 doanh nghiệp có tiềm năng thoái

vốn cao từ SCIC như sau:
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