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1. Tốc độ tăng trưởng vốn hóa thị trường so với GDP

• Số lượng công ty niêm yết tăng
trưởng nhanh từ 195 công ty
năm 2006 hiện nay đã có 1607
công ty trên 3 sàn.

• Tính đến giữa tháng 12/2019,
dù chỉ số VN-Index giảm so với
2018 nhưng quy mô vốn hóa
thị trường vẫn tăng đều, tương
đương 74.2% GDP (dựa trên
số GDP dự báo 6.8% năm
2019 của WB)

• Với tốc độ tăng trưởng trung
bình vốn hóa khoảng 24.3%
cao hơn so với GDP thì dự kiến
tới năm 2022 Quy mô vốn hóa
thị trường Việt Nam sẽ đạt
100% GDP một cách bền vững.
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2. Thanh khoản thị trường và chỉ số VN-Index

• Chỉ số VN-Index sau gần 20 năm đi vào hoạt động, từ những giai đoạn đầu giá trị giao dịch trung
bình hằng năm từ vài trăm triệu cho tới nay đã tăng lên rất nhiều.

• Tính từ đầu năm 2019 tới nay giá trị giao dịch trung bình vào khoảng 3,950 tỷ, giảm rất nhiều so với
mức 5,260 tỷ của năm 2018, thậm chi thấp hơn giá trị giao dịch trung bình của năm 2017.
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3. Vốn huy động qua thị trường chứng khoán 2007-2019

• Tốc độ tăng trưởng vốn trên
thị trường chứng khoán tăng
đều trong các năm qua và đây
sẽ là kênh huy động vốn trung
dài hạn ngày càng quan trọng
đối với các doanh nghiệp.

• Lượng vốn đổ vào thị trường
chứng khoán thông qua phát
hành cổ phiếu đều qua các
năm. Trong khi giá trị đến từ
các đợt IPO (giai đoạn 2016-
2018), và từ kênh trái phiếu
tăng lên đáng kể. Riêng trong
năm 2019 các doanh nghiệp
trên sàn phát hành hơn
100,000 tỷ trái phiếu doanh
nghiệp để huy động vốn.
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4. Tiến độ thực hiện Thoái vốn các DNNN 2017-2020
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• Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì giai đoạn 2017 – 2020 thực hiện
thoái (406 DN) khoảng 60,000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các DN.

• Trong năm 2019, có 13 DN thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thực hiện thoái vốn với
giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1,839 tỷ đồng.

• Lũy kế từ năm 2017 - 2019, thoái vốn Nhà nước tại 44 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017
của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4,566 tỷ đồng, đạt 7.5% so với kế hoạch

Nguồn: FiinGroup

• Đối với DN thoái vốn nằm ngoài QĐ 1232, lũy kế từ
năm 2017 – 2019 cả nước đã thoái 3,785 tỷ đồng,
thu về 110,392 tỷ đồng.

• Tổng số thoái vốn cả nước năm 2019 là 2,687 tỷ
đồng, thu về 5,098 tỷ đồng.

• Lũy kế từ năm 2016 - 2019 tổng số vốn nhà nước
thoái tại các DNNN đạt 4,769 tỷ đồng, thu về
171,072 tỷ đồng.



5. Tiến độ thực hiện Cổ phần hóa các DNNN 2017-2020

• Theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTG ngày 15/8/2019 của Thủ
tướng Chính phủ thì kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 là 127 doanh nghiệp. Cụ thể 2017: 44 DN;
2018: 64 DN; 2019: 18 DN; 2020:1.

• Trên thực tế tính tới nay chỉ có 37 doanh nghiệp trong danh mục 127 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, đạt
29% so với kế hoạch. Để đạt được theo kế hoạch đề ra trong năm 2020 phải thực hiện cổ phần hóa 90 doanh
nghiệp còn lại, điều này là khó có thể thực hiện được trong tình hình hiện nay.
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• Năm 2017 đã cổ phần hóa được 69 doanh nghiệp
với tổng giá trị 365,953 tỷ đồng, trong đó vốn nhà
nuước là 160,156 tỷ đồng

• Năm 2018 cả nước đã phê duyệt phương án cổ
phần hóa 32 doanh nghiệp, đã bán cổ phần lần đầu
và bán cho cổ đông chiến lược 30 doanh nghiệp thu
về 24,250 tỷ đồng.

• Lũy kế giai đoạn 2016 - 2019, đã có 168 DN được
cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH, với
tổng giá trị là 443,056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn
Nhà nước là 206,694 tỷ đồng.Nguồn: FiinGroup
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6. Tốc độ Cổ phần hóa, Thoái vốn nhà nước chậm

• Tính từ đầu năm tới cuối tháng 12/2019 có 11 doanh nghiệp cổ phần hóa và 54 doanh
nghiệp nhà nước thoái vốn thành công.

• Lũy kế từ 2011 - 2019 cả nước có 538 DNNN thực hiện cổ phần hóa và 466 DNNN thoái
vốn thành công với tốc độ ngày càng chậm lại.
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7. Nhận định và đánh giá

• Quy mô thị trường vẫn tăng trưởng đều qua các năm mặc dù thị trường chứng khoán dù trải qua
nhiều giai đoạn thăng trầm. Đồng thời, các số liệu chỉ ra, thị trường chứng khoán vẫn sẽ là kênh huy
động vốn dài hạn quan trọng dành cho các doanh nghiệp, đặc biệt khi thị trường trái phiếu đang
manh mún phát triển và được sự quan tâm hỗ trợ từ chính phủ.

• Cổ phần hóa, Thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước tốc độ còn chậm. Điều này không chỉ ảnh
hưởng tới nguồn thu ngân sách, sự phát triển của các doanh nghiệp mà cũng ảnh hưởng chung tới
thị trường chứng khoán. Nếu lượng lớn các doanh nghiệp nhà nước hoàn thiện cổ phần hóa thì sẽ
góp phần tăng trưởng quy mô thị trường chứng khoán (theo quy định sau 1 năm cổ phần hóa các
doanh nghiệp này phải niêm yết trên sàn Upcom).

• Bộ tài chính cũng đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và
Nghị định số 32/2018/NĐ-CP liên quan tới việc cổ phần hóa DNNN. Dự thảo đề cập tới các vấn đề
xử lý chi phí cổ phần hóa, các vấn đề về tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp, … Kỳ vọng sau
Nghị định sửa đổi này được ban hành sẽ tháo gỡ được các bất cập trong vấn đề cổ phần hóa DNNN
đang tồn tại, có thể sẽ không đạt kế hoạch Cổ phần hóa tới năm 2020 nhưng sẽ đẩy nhanh tiến độ
hơn so với 2 năm qua.
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