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 Tên gọi:
・Dự án nâng cao năng lực quản lí tài chính doanh nghiệp hướng tới thực hiện cải cách DNN

(gọi tắt là “Dự án cải cách DNNN”)
・Dự án hỗ trợ cải cách ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là “Dự án cải cách lĩnh vực

ngân hàng”)

 Đối tác:
・ Dự án cải cách DNNN: Bộ Tài chính Việt Nam (gọi tắt là MOF)
・ Dự án cải cách lĩnh vực ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là SBV)

 Thời hạn dự án:
・ 3 năm (từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 3 năm 2017)

 Thể chế của phía Nhật Bản:
・ Chuyên gia dài hạn người Nhật: 6 người, nhân viên Việt Nam: 3 người.

Chuyên gia ngắn hạn (RCC, Hiệp hội dịch vu, vv…)
Tư vấn (Viện Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JERI), Cơ quan Hợp tác Kinh doanh (IGPI),

PwC, vv…)

Ⅰ-1．Khái quát dự án hỗ trợ kỹ thuật của JICA
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Mục đích chủ yếu của
dự án Hoạt động, kết quả chủ yếu Kế hoạch chủ yếu sau này

Chính sách liên quan đến xử lí
nợ, tái cấu trúc DNNN

・Trình nội dung về luật cho DATC và CFD để nâng cao chức năng của DATC (9/2015)
・Thủ tướng phê duyệt dự thảo nghị định liên quan đến DATC. Sau khi được phê duyệt, MOF lập ban 

lập dự thảo nghị định (TF) với CFD, DATC và các cơ quan liên quan (5/2016). Hiện nay, trong năm
2017, TF dự kiến sẽ hoàn thành bản thảo.

・Sập báo cáo đánh giá liên quan đến điều chỉnh cho DNNN (2/2017)

・CFDがDATCの機能強化に関する政令案をMOF大臣に提出（
2017）。

（その後、関係省庁との調整、首相承認を経て公布予定。）

Nâng cao chức năng của
DATC

・Trình DATC khái niệm chiến lược giữa kỳ (9/2015). DATC sửa đổi đề án chiến lược giữa kỳ nhận
được để trình MÒ (12/2016)

・DNNN ứng viên đầu tư DATC và 2 DNNN đầu tư là đối tượng, được thẩm tra pháp luật, lập kế
hoạch tái cấu trúc, thực hiện dự án mẫu với mục đích nâng cáo năng lực liên quan đến
PDCA.

・Thủ tướng phê duyệt chiến lược giữa kỳ của DATC (nửa
đầu năm 2017)

・DATC tiếp tục mua bán nợ, tái cơ cấu nợ, tái cấu trúc
ngành nghề.

Nâng cao chức năng của
SCIC

・Lập báo cáo đã được phân tích nhu cầu phát triển năng lực và vấn đề của SCIC (3/2015), 
quyết định vấn đề ưu tiên ((1) là quản trị doanh nghiệp, (2) là quản trị rủi ro).

・Lập hướng dẫn sử dụng quyền bỏ phiếu hcinhs (VG), quyết định cơ quan (12/20150. Lập VG 
2016 trên cơ sở kết quả thi hành của năm 2016 (11/2016), quyết định cơ quan (1/2017)

・Lập đề án mã quản trị doanh nghiệp (CGC) với đối tượng là các doanh nghiệp dưới đây
(5/2016), áp dụng thi hành đối với 2 doanh nghiệp cấp dưới, lập nội dung CGC cuối cùng
trên cơ sở kết quả đó (10/2016) và quyết định cơ quan (1/2017)

・Hoàn thành đề án chỉ số rủi ro chính trong đầu tư mới (7/2016), quyết định cơ quan sử dụng thử
(12/2016)

・Sử dụng và tiếp tục sửa đổi VG
・Triển khai áp dụng CGC (10/2017)
・Triển khai áp dụng KR cho đầu tư qui mô mới của SCIC (1/2017)

Nâng cao năng lực chính sách
trong cổ phần hóa DNNN

・Trình ý kiến liên quan đến dự thảo luật về cổ phấn hóa DNNN 100% vốn nhà nước. (10/201 ・ Ban hành nghị định liên quan đến cổ phần hóa (mùa xuân
năm 2017:?)

・
FD sửa đôi tiếp tục văn bản pháp luật liên quan

Ⅰ-2. Hoạt động, kết quả chủ yếu của dự án DNNN
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1. Thúc đẩy cổ phần hòa và nâng cao tính năng của thị trường vốn
Mục tiêu giá trị cụ thể trong cổ phần hóa, lập bản đồ lộ trình và tuân thủ
 Tạo quyền phủ quyết cho nhà đầu tư chiến lược tốt
 Cung cấp thông tin tới nhà đầu tư
 Rút ngắn thời thời gian từ IPO cho tới khi lên sàn ( chào bán cổ phiều

dành cho nhà đầu tư phổ thông)
 Sửa đổi phương pháp đánh giá giá trị cổ phiếu
 Nâng cao bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán và tính năng mua

bán trung gian
Mở rộng độ tự do trong tuyển chọn nơi bán cổ phiếu
 Thực hiện nhanh chóng bán 10 mã sở hữu SCIC
 Xây dựng hệ thống tái đầu tư công bằng, minh bạch trong doanh thu bán

cổ phiếu

2. Nâng cao quản trị DNNN
 Nâng cao quản trị doanh nghiệp
 Tạo dựng “Đơn vị sở hữu đơn”
 Thúc đẩy công khai thông tin
 Đảm bảo, đào tạo nhà kinh doanh

3. Thúc đẩy tái cơ cấu của DNNN
 Lập qui tắc điều chỉnh tư nhân, chỉnh sửa các qui định về phá sản
 Nâng cao tính năng của DATC
 Đơn giản hóa phân chia doanh nghiệp
 Làm sáng tỏ các tiêu chuẩn thi hành luật hình sự, vv…

(Tham khảo 1) Khái quát bản đề xuất chính sách của JICA) (6/2016)
(nội dung chính) 
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Ý kiến liên quan đến đề xuất sửa đổi quyết định của Thủ tướng liên quan đến phân
loại DNNN

Ý kiến về văn bản pháp luật liên quan đến thành lập Ủy ban quản lí vốn Nhà nước
đầu tư vào 30 tập đoàn chủ yếu thuộc sở hữu Nhà nước

Tính cần thiết xem xét tổng thể quá trình chuẩn bị liên quan đến IPO, lên sàn của
DNNN.

Ý kiến về văn bản pháp luật liên quan đến cổ phần hóa DNNN
 Sự ra đời của book building
 Sự tham gia bắt buộc đối với đấu thầu công khai của nhà đầu tư chiến lược
 Đề xuất lập qui trình đấu thầu dành cho nhà đầu tư chiến lược
 Sửa đổi phương pháp đánh giá giá trị cổ phiếu

Sử dụng tích cực DATC đối với DNNN trong dư nợ, bãi bỏ nợ qua VDB, lập khung
điều chỉnh tư, vv…

(Tham khảo 2) Khái quá bản tái đề xuất của JICA liên quan đến cải cách 
doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước (10/2016) (nội dung chính)
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Ⅱ. Tình trạng và vấn đề trong cải cách DNNN

１．Tình trạng
• Tập trung vào cổ phần hóa DNNN (cổ phần hóa doanh nghiệp + thoái một phần vốn thuộc sở hữu nhà nước), sự

rút lui từ những ngành kinh doanh không cốt lõi theo Kế hoạch cải cách doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước
trong 15 năm từ năm 2011( ban hành năm 2012, theo quyết định số 929 của Thủ tướng chính phủ).

• Kết quả trong 5 năm: dịch chuyển theo đúng kế hoạch về mặt “con số”.
• Thực hiện kế hoạch cổ phần hóa 558 doanh nghiệp (đạt tỉ lệ 93% so với kế hoạch trên cơ sở số doanh

nghiệp. Trong số 558 doanh nghiệp có 478 doanh nghiệp cổ phần, 80 doanh nghiệp sáp nhập, thanh lí, phá
sản…)

２．Vấn đề
• Vấn đề trong “chất lượng” = thoái vốn sở hữu của nhà nước không tiến triển

• Trong số 143 DNNN được cổ phần năm 2014, chỉ có 30 doanh nghiệp bán được trên 5% cổ phiếu cho các
doanh nghiệp trong và ngoài nước hay các nhà đầu tư với tổng số tiền thu được là 270 triệu USD.

• Tỉ lệ rót vốn nhà nước của DNNN sau khi cổ phần bình quân đạt 90%
• Bán cổ phiều tới doanh nghiệp nước ngoài không tiến triển
• (source) STOXPLUS ”Vietnam M&A Research Report 2015”

３．Nguyên nhân
• Thiếu sự chuẩn bị trước khi cổ phần hóa: thực hiện bán cổ phiếu khi cải cách tài chính, cải cách ngành chưa đầy

đủ
• Vấn đề trong phương pháp, quá trình khi bán cổ phiếu: công khai thông tin, đánh giá giá trị cổ phiếu, phương pháp

bán, số cổ phiếu bán ra, vv…
• Sự thiếu chuẩn bị trong thực hiện, thể chế giám sát: cơ quan qui chế và cơ quan sở hữu cổ phiếu là một, vv…
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Quá trình cổ phần hóa
Thành lập Thực hiện Hoàn thành và

Hậu cổ phần hóa

(Tham khảo )

• Thành lập Ban lãnh đạo
và nhóm hỗ trợ

• Hồ sơ: pháp lý, tài chính,
đất đai, nhân sự, phương
pháp đánh giá.

• Đánh giá: bổ nhiệm, chỉ
đạo, phê duyệt, công bố
giá trị của doanh nghiệp.

• Phê duyệt phương án
cổ phần hóa (EP): Cấu
trúc vốn, hình thức cổ
phần hóa, giá ban đầu,
dự thảo điều lệ, nhân sự,
kế hoạch kinh doanh, sử
dụng đất.

• Phương thức:
• IPO; hay
• Thảo thuận trực

tiếp với nhà đầu tư
chiến lược

Có thể kết hợp với Bảo
lãnh phát hành.

• Lần bán cổ phiếu tiếp
theo có chiết khấu cho
nhân viên và công đoàn
(nếu có)

• Hoàn thành: Hội nghị cổ
đông lần 1 để thông qua
điều lệ, đăng ký kinh
doanh, chuẩn bị báo cáo
tài chính, chuyển giao
công việc.

• Hậu cổ phần hóa: đăng
ký thành công ty đại
chúng, niêm yết trong
vòng 1 năm nếu đủ điều
kiện để được niêm yết.

(Nguồn: Allens)



DNNN(100%) Công ty đại chúng (<100%) Công ty niêm yết (<100%)Niêm yết

Tái cấu trúc DNNN (cũ)

DATC Cơ chế xử lý nợ
ngoài tòa án

Ngân hàng

Quản trị DNNN (cũ)

Cơ quan quản lý vốn nhà
nước độc lập SCIC Nguyên tắc quản trị doanh 

nghiệp

Bán cổ phần của DNNN (cũ)
Nhà đầu tư chiến lược

Upcom HOSE, HNX

Công ty chứng khoán Phương pháp dựng sổ đối với 
nhà đầu tư khác

IPO

SSC
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Ⅲ. Đề xuất với Chính phủ Việt Nam

1. Sự linh hoạt  trong cách bán vốn của nhà nước ( phương pháp, giá, thời gian, 
vv…)

1-1.  Sửa đổi ưu tiên đấu giá công khai
1-2. Sửa đổi phương pháp đánh giá giá trị cổ phiếu
1-3.  Rà soát các vị trí IPO

2. Điều chỉnh thị trường chứng khoán
2-1. Nâng cáo tính lưu động của lên sàn, mã đăng ký
2-2. Minh bạch việc vận hành FOL (Foreign Ownership Limits) và giảm qui chế cao 
hơn
2-3. Đào tạo nhà môi giới (công ty chứng khoán), mở rộng tầng lớp nhà đầu tư 
trong nước

3. Nâng cao tính năng giám sát
3-1. Nâng cao tính năng giám sát trong tình trạng thực hiện thoái vốn nhà nước
3-2. Nâng cao tính năng giám sát giao dịch bất công bằng trong thị trường cổ phiếu
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Luật 69/2014 （liên quan đến quản lí và sử dụng vốn nhà nước)
Article 39.  Transferring of state capital invested in joint stock companies, multiple-member limited liability companies 
2. Methods of transfer:
a) The transfer of capital in multiple-member limited liability companies shall be carried out in compliance with the law on 
enterprises; 
b) The transfer of capital in joint stock companies listed or registered for transaction in the securities market shall be 
carried out in compliance with the law on securities;
c) The transfer of capital in joint stock companies not yet listed or registered for transaction in the securities market 
shall be carried out by public auction. Where the public auction fails, competitive offering shall be carried out. Where 
competitive offering fails, agreement shall be sought.

Hiện trạng: 
 Về cơ bản, thoái vốn sở hữu nhà nước được thực hiện qua đấu thầu công khai và thoái 

vốn tương đối là biện pháp cuối cùng.
 Luật 69/2014 (Tham khảo luật liên quan đến quản lí và sử dụng vốn nhà nước dưới đây), Nghị định 

91/2015
 Nghị định 59/2011（theo qui định liên quan đến cổ phần hóa 100% DNNN, việc đấu thầu và mua bán 

tương đối đều được công nhận nhưng dự thảo pháp luật mới (công bố 4/8/2016, gọi tắt là “dự thảo pháp 
luật mới về cổ phần hóa DNNN”) được thể hiện như nội dung dưới đây
① Trường hợp chỉ có 1 công ty là ứng viên nhà đầu tư chiến lược thì qui định nghĩa vụ tham gia đấu 
thầu công khai.
② Trường hợp có trên 2 công ty là ứng viên nhà đầu tư chiến lược thì thực hiện đấu thầu công khai và 
gắn nghĩa vụ đấu thầu với giá trúng thầu thấp nhất.

Đề xuất 1-1: Sửa đổi ưu tiên đấu giá công khai 
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Vấn đề
 Đối với nhà đầu tư chiến lược (doanh nghiệp) việc tham gia đấu thầu công khai được thực hiện theo hình thức cạnh tranh về

giá theo thông tin bị hạn chế thì sẽ gặp phải những rủi ro cao như dưới đây:
 Không thể thực hiện thẩm tra pháp nhân (Due Diligence) được.
 Giá không vượt quá một yếu tố của giao dịch thì cần đàm phán với bên bán, có bao gồm cả vấn đề ngoài giá.

 Ngoài ra, việc đấu thầu hạn chế với nhà đầu tư chiến lược cũng làm cho nhà đầu tư đưa ra giá thầu cao một cách đơn thuần
qua việc tùy thuộc vào thủ tục và có kết quả ngược lại đối với mục tiêu của chính sách “nhà đầu tư chiến lược” – những nhà
đầu tư tốt nắm giữ kỹ thuật cao.
 Đặc biệt, trường hợp bán cổ phiếu đã được phân chia nhiều lần của nhiều năm, khi bán cổ phiếu lần đầu, việc chọn “kỹ

thuật mua giá cao là nhà đầu tư chiến lược thứ cấp” hay là “giá kém hơn một chút nhưng kỹ thuật là nhà đầu tư chiến
lược cấp một” cho đối tác có phải là thượng sách?

 Đối với nhà đầu tư tổ chức (nhà đầu tư tài chính), việc đấu thầu công khai quyết định giá bán khi nhu cầu của nhà đầu tư tăng
thì sẽ lập nên được giá phù hợp hơn so với đấu thầu đơn giản.

Đề xuất
 Phương pháp thoái vốn sở hữu nhà nước không nên theo nguyên tắc đấu thầu công khai mà nên chọn nhiều phương pháp

thoái vốn đáp ứng với nhiều loại nhà đầu tư (sửa đổi Luật 69/2014…)
 Bán dành cho nhà đầu tư chiến lược (thực hiện bán tương đối hoặc đấu thầu công khai 2 giai đoạn) (tham khảo 5).
 Bán dành cho nhà đầu tư tổ chức: thực hiện đấu thầu công khai (tham khảo 6).

Đề xuất 1-1: Sửa đổi ưu tiên đấu giá công khai
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(Tham khảo 5): Đấu thầu công khai 2 giai đoạn

 Đấu thầu lần 1: thực hiện với mục đích thu hẹp nhà đầu tư chiến lược có tiềm năng
→ Bên bán (công ty đối tượng, cổ đông hoặc chuyên gia tài chính) công bố chi tiết khái quát nội dung

đầu tư mà cần chọn nhà đầu tư chiến lược, các điều kiện (tỉ lệ góp vốn, điều kiện nhà đầu tư cần
cung cấp…), thông tin của công ty đối tượng (thông tin cơ bản như khái quát lĩnh vực, bản báo cáo
tài chính đã được kiểm toán…)

→ Các ứng viên nhà đầu tư nộp tờ trình (phạm vi giá, quản trị sau khi góp vốn, khát quát hợp tác và các
điều kiện khác…)

 Đấu thầu lần 2: Trên cơ sở các điều điện được đăng trong tờ trình, tiến hành thu hẹp
trên 2 ứng viên nhà đầu tư chiến lược. Dành thời gian đầy đủ, tạo cơ hội để có thể thực
hiện thẩm tra pháp nhân đối với ứng viên nhà đầu tư tham gia đấu thầu lần 2.
→ Nhà đầu tư sẽ đề xuất giá chi tiết hơn và các điều kiện trong hợp đồng (phần lớn được thể hiện theo

hình thức hợp đồng chi tiết) sau khi thực hiện thẩm tra pháp nhân.
→ Sau khi bên bán thẩm tra giá và điều kiện sẽ quyết định đơn vị trúng thầu cuối cùng (bắt đầu thương

lượng)
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No Va Land Investment Group (NVL.VN) – US$120mm Vietnam IPO 

Note:  
1)  Valuation calculated based on Savills Appraised Value of the Issuer as of March 31, 2016

Issuer  No Va Land Investment Group Corporation (“Novaland” or “the 
Company”)

Description  Leading real estate developer in Vietnam focusing on the mid- to 
high-end residential projects in Ho Chi Minh City (“HCMC”)

Ticker  NVL.VN

Transaction  IPO on the Ho Chi Minh Stock Exchange

Offering dates  Pricing:  October 18, 2016
 Listing: December 28, 2016

Share type  100% primary shares

Distribution  Reg S only

Offer price range  VND46,000 - VND56,000

Offer price:  VND 50,000 per share

Offer size:  VND2,600bn (~US$120m)

Initial market cap  VND29,470bn (~US$1.3bn)

Valuation:  32% discount to Appraised Value1

Use of proceeds  Acquisition of new real estate projects and diversification of capital 
resources

Daiwa’s role
 Joint Bookrunner
 Joint Placing Agent

No Va Land
Investment Group

HOSE IPO
USD 120 mm

Joint Bookrunner

December 2016

Transaction Summary Company Overview

Largest completed IPO and listing in Vietnam in 2016

IPO of the largest pure-play real estate developer in Ho Chi Minh City based 
on number of projects

Strong demand from sovereign funds and top-tier institutional investors 
despite an extended settlement period

Innovative deal structure – the 1st >USD100m IPO completed using 
an institutional bookbuilding

 Established in 1992, Novaland focuses on the mid-to-high end residential projects in 
HCMC

 Novaland ranked No. 1 in HCMC in 2015 in terms of number of projects launched and 
under development 
– As of June 30, 2016, the Company had launched and developed over 40 projects 

(including land banks) with 26,000+ apartments and commercial units in prime locations 
of HCMC; total GFA under development amounted to 4.4m2

– The company has achieved excellent financial performance – projected sales growth at 
a CAGR of 53.5% and net profit forecasted to grow at over 100% CAGR between 2015 
and 2018E

– The Company received numerous awards including the “Best Developer” from Asia 
Property Awards in 2015 

(Tham khảo 6) Đấu thầu công khai: IPO của tập đoàn No Valand (NVL) và lên sàn HOSE
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Đề xuất 1-2: Sửa đổi phương pháp đánh giá giá trị cổ phiếu

Hiện trạng:
 Có 3 phương pháp đánh giá giá trị cổ phiếu được qui định trong dự thảo nghị định mới về cổ phần

hóa DNNN (công bố 4/8/2016) .
 Phương pháp tài sản
 Phương pháp dòng tiền thu hẹp (DCF)
 Phương pháp khác

 Tuy nhiên, khoản đánh giá bằng phương pháp tài sản sẽ trở thành giới hạn của việc đánh giá nhưng
nó sẽ trở thành giá đấu thầu thấp nhất trong đấu thầu công khai. Ngoài ra, giá bán dành cho nhà đầu
tư chiến lược sẽ có nghĩa vụ phải trên giá trúng thầu thấp nhất của đấu thầu công khai.

Vấn đề
 Giá trị doanh nghiệp khác so với chủ thể đánh giá hoặc phương pháp đánh giá. Việc giới hạn khoản

đánh giá có sử dụng phương pháp đánh giá đặc định trong thanh khoản là không hợp lí.
 Phương pháp đánh giá bằng phương pháp tài sản có vấn đề gì không? (nội dung tính thêm hay giảm

sản xuất về mặt tài sản, sử lí nợ phát sinh và thực hiện các sự kiện sau đó)
 Đồng thời cả phương pháp đánh giá và đấu thầu công khai?

Đề nghị:
 Không chỉ giới hạn phương pháp đánh giá giá trị cổ phiếu bằng phương pháp tài sản mà còn nên sử

dụng phương pháp đánh giá có phạm vi rộng và hợp lí hơn như kết hợp phương pháp DCF hay
phương pháp thị trường (PER vv ) và tiến hành phương pháp đánh giá trong phạm vi
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Đề xuất 1-3: Sửa đổi vị trí của IPO
Hiện trạng
 Tại Việt Nam, IPO có ý nghĩa là công ty cổ phần và cổ đông của công ty lần đầu bán cổ phiếu ra nhà đầu tư số

đông và không có kết nối với lên sàn như IPO của nước ngoài.
 Mối quan hệ trước và sau của cổ phần DNNN, IPO, bán cổ phiếu dành cho nhà đầu tư chiến lược, cổ phiếu lên

sàn trong dự thảo nghị định mới về cổ phần hóa DNNN, ① Cổ phần hóa doanh nghiệp →②IPO thông qua đấu
thầu công khai→③ bán cho nhà đầu tư chiến lược hoặc cổ phiếu lên sàn.

Vấn đề
 Khoảng cách của IPO của ② và cổ phiếu lên sàn của ③( hoặc đăng ký Upcom) được rút ngắn, cần một số thời

gian như trước đây và làm giảm mong muốn tham gia của nhà đầu tư tổ chức hoặc nhà đầu tư cá nhân cho IPO.
 Ngoài ra, tại giai đoạn sớm sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp của ①, sẽ bán một phần cổ phiếu (cung cấp

nghiệp vụ vốn) cho nhà đầu tư chiến lược③ (nhà đầu tư dài hạn), sau khi nâng cao giá trị của doanh nghiệp thì
việc thực hiện IPO của ② và cổ phiếu lên sàn của ③ liệu sẽ làm tăng tổng lợi nhuận bán cổ phiếu?

Đề xuất
 Hiện nay đang tiến hành IPO ngày sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp (đấu thầu dành cho nhà đầu tư phổ thông)

nhưng IPO tách với cổ phần hóa doanh nghiệp, vì vậy nên thực hiện lên sàn cổ phiếu ngay trước đó ((sửa đổi
luật chứng khoán)

 Ngoài ra, việc bán cổ phiếu tới nhà đầu tư dài hạn có giá trị đầu tư cao như nhà đầu tư chiến lược cần thực hiện
ngày sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp (từ trước IPO)

（① Cổ phần hóa doanh nghiệp →② Bán cho nhà đầu tư chiến lược (hoặc nhân viên) →③IPO và lập danh sách）
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Đề xuất 2-1: Nâng cao tính lưu động của mã đăng ký

Hiện trạng
 Tiêu chuẩn lên sàn HOSE: được sở hữu bởi trên 300 nhà đầu tư trở lên chiếm ít nhất 20% cổ phiếu có quyền phủ

quyết (loại trừ cổ đông lớn). Tuy nhiên, doanh nghiệp có vốn nhà nước đã được cổ phần thì sẽ theo quyết định của
Thủ tướng (Nghị định 58/2012, điều 53, 1-(d)).

(* Qui đinh này cũng là tiêu chuẩn lên sàn chứng khoán Hà Nội. Nghị định 58/2012, điều 54, 1-(c)).

Vấn đề
 Theo qui định trên, có nhiều trường hợp DNNN đang lên sàn không bán rộng rãi cổ phiếu cho nhà đầu tư nói

chung trước khi lên sàn. Do vậy có nhiều trường hợp tính lưu động của cổ phiếu sau khi lên sàn rất thấp, gây ảnh
hưởng đến hình thành giá cổ phiếu sau khi lên sàn.

 Tuy nhiên, chủ trương của Chính phủ Việt Nam gần đây là các mã tốt của DNNN sẽ bán công khai sau khi lên sàn.
 Giá đấu thầu thấp nhất công khai sẽ được quyết định là cơ sở giá cổ phiếu sau khi lên sàn nên việc nâng cao tính

lưu động của cổ phiếu ex-SOE và đảm bảo tính phừ hợp của hình thức giá sẽ rất quan trọng đối với nhà đầu tư.
 Vấn đề là cũng đang tồn tại thị trường Upcom (thị trường công ty đại chúng chưa lên sàn).

Đề xuất
 Từ tiêu chuẩn lên sàn HOSE, HNX, nên xóa bỏ biện pháp ưu đãi đối với DNNN trên (nghị định sửa đổi 58/2012).
 Ngay cả Upcom cũng nên thiết lập tiêu chuẩn tính lưu động thống nhất khi đăng ký (nghị định sửa đổi 58/2012).



18

(Tham khảo 7) a) Vốn hóa thị trường (cuối kỳ), b )Giá trị giao dịch, c)Tỉ lệ quay vòng mua bán 
(b/a) của HOSE (Sở Giao dịch chứng khoán T.p Hồ Chí Minh)
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Mã
Vốn hóa

thị trường
(triệu USD)

Tỉ lệ sở hữu
nhà nước

Tỉ lệ sở hữu của
cổ đông sở hữu

trên 10%

Tỉ lệ sở hữu của
10 cổ đông
hàng đầu

VNM 8,371 39.3% 50.3% 64.1%

SAB 6,336 89.6% 89.6% 89.7%

VCB 5,906 77.1% 92.1% 94.6%

VIC 5,210 0% 60.8% 94.0%

GAS 5,064 95.8% 95.8% 97.5%
Nguồn：Bloomberg(28/2/2017)

(Tham khảo 8) 5 mã chứng khoán đứng đầu vốn hóa thị trường của HOSE
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(Tham khảo 9) Giá trị cổ phiếu Sabeco và dịch chuyển mua bán 
(6/12/2016~28/2/2017) 
 Số lượng cổ phiếu mua bán bình quân: 92,140 cổ phiếu
 Giá trị giao dịch trung bình (1 ngày)：19,359 triệuVND

Nguồn：Bloomberg(28/2/2017)
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(Tham khảo 10) Giá trị cổ phiếu No Valand – sự dịch chuyển giá trị mua bán 
(28/12/2016 – 28/2/2017)
 Số cổ phiếu mua bán bình quân (1 ngày): 1,409,832 cổ phiếu
 Giá trị giao dịch trung bình (1 ngày) 85,197 triệu VND

Nguồn：Bloomberg(28/2/2017)
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Đề xuất 2-2: Minh bạch hóa vận hành FOL (giới hạn sở hữu nước ngoài) và giảm qui chế thêm
Hiện trạng
 Theo nghị định 60/2015, trong công ty công khai, những công ty không phù hợp dưới đây, trừ trường hợp có qui

định riêng trong điều lệ, có những qui định không hạn chế trường hợp tỉ lệ sở hữu nước ngoài.
① Trường hợp tỉ lệ sở hữu nước ngoài được qui định trong hiệp định quốc tế hoăc trong luật trong và ngoài

nước trong lĩnh vực công ty kinh doanh.
② Trường hợp có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không có qui định liên quan đến tỉ lệ sở

hữu nước ngoài trong ngành nghề công ty kinh doanh thì giới hạn của tỉ lệ sở hữu nước ngoài là 49%.
 Ngoài ra, trong nghị định trên, trường hợp tỉ lệ sở hữu nước ngoài khác nhau liên quan đến nhiều ngành nghề

đang được công ty công khai thực hiện thì được giới hạn giá trị thấp nhất trong tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Vấn đề
 Trong các doanh nghiệp lên sàn HOSE, có khoảng 8 % công ty tăng FOL trên 49% (thời điểm tháng 10/2016).

 Với lí do như vậy, a) Hướng dẫn chi tiết liên quan đến ngành nghề nào phù hợp với ①② ở trên, b) Cùng với
việc trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư (tỉ lệ nước ngoài trên 51%) sẽ có
nhiều vấn đề nảy sinh về mặt chính sách, kinh doanh (nguồn: báo cáo StoxPlus 10/2016)

Đề xuất
 Có hướng dẫn chi tiết từ các cơ quan liên quan đến lĩnh vực ngành nghề ①② ở trên.
 Trường hợp sở hữu nước ngoài trong trường hợp 1 doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề không chỉ áp

dụng giá trị thấp nhất mà nên áp dụng trường hợp sở hữu nước ngoài liên quan đến ngành nghề có
doanh thu (lợi nhuận) lớn nhất

 Nếu sửa đổi nghị định về chứng khoán theo chiều hướng FOL bị loại bỏ trong nhiều lĩnh vực thì cần sửa
đổi nhiều hạn chế đối với doanh nghiệp nước ngoài.
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Đề xuất 2-3: Đào tạo nhân viên môi giới (công ty chứng khoán), mở rộng tầng lớp 
nhà đầu tư trong nước

Hiện trạng
 Tại Việt Nam, vai trò của công ty chứng khoán khi IPO hay PO bị hạn chế rất nhiều.
 Các nhà đầu tư trong nước cũng không phát triển. Đầu tư chứng khoán cá nhân cũng không phát triển.

Vấn đề
 Tại Việt Nam, khi thực hiện Book Building, năng lực lập điều kiện phát hành phù hợp, năng lực kinh

doanh tới nhà đầu tư, công ty chứng khoán hạt nhân có đầy đủ nền tảng tài chính rất cần thiết và vai
trò của các công ty chứng khoán trong nước đã phát huy tác dụng chưa cũng là câu hỏi nghi vấn.

 Tuy nhiên, khi IPO hay lên sàn của DNNN thì cũng có trường hợp không trả phí phù hợp cho công ty
chứng khoán.

Đề xuất
 Nên đào tạo nhiều công ty chứng khoán hạt nhân, tập trung nhiều công ty trong ngành chứng khoán và

công ty nước ngoài (liên kết nghiệp vụ vốn với các công ty chứng khoán nước ngoài).
 Cần phù hợp hóa phí giao dịch.
 Cần đào tạo đầu tư cho những nhà đầu tư cá nhân hay các quỹ lương hưu.
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Đề xuất 3-1: Nâng cao kỹ năng giám sát tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước

Hiện trạng
 Theo nghị định 58/2016 được ban hành cuối năm ngoái, ① cùng với các ngành nghề mà nhà nước có

thể được sở hữu quá nửa số cổ phiếu, ② đến năm 2020, 240 DNNN có 100% vốn nhà nước sẽ lập và
thực hiện lộ trình cổ phần hóa và cắt giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần của nhà nước theo như nghị định ban
hành, ③ các doanh nghiệp đã thực hiện hoặc đang thực hiện cổ phần hóa cũng giống như ②, cũng
được qui định trong nghị định này.

Vấn đề
 Quyết định của Thủ tướng trên là bước tiến lớn và điều quan trọng là thực hiện như thế nào?

Đề xuất
 Cùng với việc giám sát lộ trình cắt giảm vốn của nhà nước tại mỗi DNNN và LM có được lập và thực

hiện một cách phù hợp hay không, việc xử phạt nghiêm khắc đối với người đã làm gián đoạn thực hiện
mà không có lí do hợp lí thì trường hợp chưa có chính sách phù hợp cũng cần có cơ quan giám sát có
quyền lực trực thuộc Thủ tướng có chức năng đề xuất thực hiện chính sách cải tiến tới các cơ quan
chuyên trách.
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Đề xuất 3-2: Nâng cao tính năng giám sát giao dịch bất bình đẳng trong thị trường cổ phiếu

Hiện trạng
 Ngoài các qui định liên quan đến giao dịch bất bình đẳng trong Luật Chứng khoán (năm 2006 và sửa

đổi năm 2010) và nghị định liên quan), chức năng của SSC hay của sở chứng khoán kiên quan đến
giám sát, phát hiện cũng chưa đầy đủ.

Vấn đề
 Quyền hạn, năng lực liên quan đến giám sát, phát hiện giao dịch bất bình đẳng chưa đầy đủ.
 Cần qui định chức năng thực hiện giám sát tình hình mua bán như SRO (Self-Regulatory Organization)

ngay cả trong sở giao dịch chứng khoán ngay cả trong pháp luật.
 Các qui định trong pháp luật hiện hành liên quan đến giao dịch bất bình đẳng quá trừu tượng, cần giảm

những giao dịch chứng khoán không cần thiết (ví dụ: giao dịch nội gián)

Đề xuất
 Tăng cường chức năng phát hiện giao dịch bất bình đẳng, chức năng giám sát giao dịch của SSC.
 Nâng cao vị trí SRO của sở giao dịch chứng khoán, chức năng xác định các qui định giao dịch linh hoạt,

giám sát thay đổi và thị trường (như trên).
 Thực hiện các qui định liên quan đến giao dịch bất bình đẳng (ví dụ: thiết lập qui định loại bỏ áp dụng

giao dịch nội gián( (như trên)
 Công bố chủ trương pháp luật qua SSC.



26

Xin cảm ơn
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