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Agriseco – Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn

Kính gửi: Quý khách hàng,

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố danh sách 88 doanh

nghiệp nhà nước sẽ thoái vốn trong 2021, trong đó có 31 doanh nghiệp có mã cổ phiếu giao

dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam, chi tiết tại đây. Thông thường khi có thêm các thông tin

thị trường về thời điểm, giá thoái, sẽ tạo ra những đợt sóng tăng/giảm đối với các cổ phiếu liên

quan. Agriseco Research kính gửi quý khách thông tin cơ bản về các doanh nghiệp trên sàn

trong danh sách thoái vốn và lựa chọn sơ bộ những doanh nghiệp có tiềm năng như sau:

AGRISECO INSIGHT REPORT
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang -
AGF
AGF là một trong những doanh nghiệp đứng đầu
về kim ngạch xuất khẩu thủy sản, với năng lực
chế biến đạt trên 30.000 tấn thành phẩm/năm.
Doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên trong vùng Đồng
bằng sông Cửu Long sản xuất, chế biến và xuất
khẩu cá Basa, cá Tra fillet, xuất khẩu chính ra các
thị trường Mỹ, Châu Á, Úc, Đông Âu và Nga,
Trung Đông, Nam Mỹ.

Thông tin tài chính
• VĐL: 281 tỷ đồng
• SCIC thoái 23,17 tỷ đồng 

tương đương 8,24%
• Tổng tài sản 2019: 761tỷ 

đồng
• LNST 2019: -255 tỷ đồng

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang - AGM
Angimex nằm trong Top những công ty hàng đầu
cả nước về xuất khẩu gạo, Top 500 Doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam. Hàng năm công ty sản xuất
250.000 tấn gạo, hệ thống nhà máy với tổng sức
chứa 90.000 tấn. Thị trường xuất khẩu gạo của
công ty ngày càng được mở rộng sang nhiều
nước châu Âu. Hệ thống phân phối gạo nội địa
đạt 300 điểm bán tại khu vực Nam bộ. Ngoài ra,
công ty đã phát triển hệ thống kinh doanh lúa
giống với hơn 90 đại lý thuộc các tỉnh trong vùng
ĐBSCL và 2 nhãn hiệu gạo tiêu dùng trong nước
là An Gia và Mục Đồng
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 182 tỷ đồng
• SCIC thoái 51,26 tỷ đồng 

tương đương 28,17%
• Tổng tài sản 2020:  759 

tỷ đồng
• LNST 2020: 25 tỷ đồng

Tổng CTCP Bảo Minh – BMI
Bảo Minh hiện có 62 công ty thành viên với 550
phòng giao dịch trải đều trên toàn quốc. Với sự
trợ giúp từ công ty mẹ: Tổng công ty Đầu tư và
kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giúp BMI thực
hiện tốt công cuộc tìm kiếm khách hàng, mở rộng
mạng lưới bảo hiểm trên toàn quốc và từng bước
phát triển ra thị trường nước ngoài. Tính đến cuối
năm 2020: Thị phầm BMI chiếm 7,63% (đứng
thứ 4/29 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ tại
Việt Nam, sau Bảo Việt, PVI và PTI)
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 914 tỷ đồng
• SCIC thoái 463 tỷ đồng 

tương đương 50,7%
• Tổng tài sản 2020: 6.552

tỷ đồng
• LNST 2020: 195 tỷ đồng

http://www.scic.vn/documents/Danh sach du kien ban von 2021 L2.pdf
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

CTCP Nhựa Bình Minh - BMP
Công ty hiện sở hữu và vận hành 04 nhà máy
sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình
Dương, Long An và Hưng Yên với tổng công
suất 150.000 tấn sản phẩm/năm. BMP chiếm
khoảng 43% thị phần ống nhựa và phụ tùng tại
khu vực phía Nam, khoảng 5% thị phần ống
nhựa và phụ tùng tại khu vực miền Bắc, và
chiếm khoảng 28% thị phần ống nhựa trong cả
nước.

Thông tin tài chính
• VĐL: 819 tỷ đồng
• SCIC thoái 0,2 tỷ đồng 

tương đương 0,02%
• Tổng tài sản 2020: 3.022 

tỷ đồng
• LNST 2020: 523 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt - BVH
BVH hiện giữ vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm
nhân thọ và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ
với 20% thị phần. Doanh thu mảng phi nhân thọ
2020 đạt 9.700 tỷ đồng, trong khi tổng doanh
thu lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 28.020 tỷ
đồng trong năm 2020. BVH sở hữu mạng lưới
phân phối rộng khắp với gần 200 chi nhánh và
công ty thành viên tại 63 tỉnh thành, 600 phòng
phục vụ khách hàng của bảo hiểm phi nhân thọ,
và 400 phòng phục vụ khách hàng của bảo hiểm
nhân thọ.
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 6.805 tỷ đồng
• SCIC thoái 222 tỷ đồng 

tương đương 3,26%
• Tổng tài sản 2020: 

147.283 tỷ đồng
• LNST 2020: 1.597 tỷ 

đồng

CTCP Cảng An Giang - CAG
Công ty hiện đang quản lý và khai thác 02 cảng
trên địa bàn tỉnh An Giang là Cảng Mỹ Thới An
Giang và Cảng Bình Long. Cảng Mỹ Thới là cảng
biển Quốc tế thuộc Nhóm cảng số 6 của Hệ
thống Cảng biển Việt Nam. Cảng Mỹ Thới có thể
tiếp nhận tàu có trọng tải 3.000 - 10.000 DWT.
Về hệ thống kho bãi, Cảng Mỹ Thới nằm trên bờ
phải Sông Hậu, với diện tích mặt bằng là
42.585,2 m2, cách phao “0” cửa luồng Định An
160km về phía hạ lưu và cách thành phố Long
Xuyên 10 km về phía thượng lưu, có 5.900 m2
kho và 10.500 m2 bãi chứa hàng tổng hợp.
Cảng Bình Long có 6.159 m2 kho và 3.200 m2
bãi chứa hàng tổng hợp, với nhiều cẩu, đầu kéo,
rơ - móoc các loại giúp thực hiện các nghiệp vụ
xuất nhập nhanh chóng, an toàn. Về hệ thống
trang thiết bị: Xí nghiệp Cảng Mỹ Thới: 26 cần
cẩu sức nâng 3 – 110 tấn,...; Xí nghiệp Cảng
Bình Long: 02 cầu cẩu bờ từ 12,5 – 25 tấn, 02
đầu kéo rơmoóc 7,5 tấn; Xí nghiệp Vận tải bộ:
06 đầu kéo container.“
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 138 tỷ đồng
• SCIC thoái 73 tỷ đồng 

tương đương 52,98%
• Tổng tài sản 2020: 154 tỷ 

đồng
• LNST 2020: 4,5 tỷ đồng
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CTCP Dược Khoa - DKP
DKP hoạt động trong lĩnh vực phát triển dược
liệu từ cộng đồng ở các địa phương, nghiên cứu
chế biến dược liệu và phát triển các sản phẩm
thảo dược, thực phẩm chức năng. Đến nay,
vùng trồng Actiso của DKP có diện tích khoảng
10ha, hàng năm có thể đem về 400-500 tấn
dược liệu tươi tại Hà Giang.

Thông tin tài chính
• VĐL: 30 tỷ đồng
• SCIC thoái 1,8 tỷ đồng 

tương đương 6,02%
• Tổng tài sản 2019: 115 tỷ 

đồng
• LNST 2019: 2,6 tỷ đồng

CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 
4 – DT4
DT4 chuyên quản lý, điều tiết và bảo trì đường
thủy nội địa và kinh doanh nhiên liệu xăng dầu.
Công ty quản lý 352 km đường thủy nội địa
quốc gia thuộc 7 con sông, gồm 48 km sông
Đuống, 104 km sông Cầu, 19 km sông Công, 62
km sông Thương, 7 km sông Thái Bình, 56 km
sông Lục Nam và 56 km sông Bằng Giang (Cao
Bằng). Địa bàn quản lý thuộc 6 tỉnh thành là Bắc
Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Thái
Nguyên và Cao Bằng.
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 11,6 tỷ đồng
• SCIC thoái 5,9 tỷ đồng 

tương đương 51%
• Tổng tài sản 2020: 57 tỷ 

đồng
• LNST 2020: 1,9 tỷ đồng

Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - FIC
FIC hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng,
khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản và
đầu tư, phát triển và kinh doanh các công trình,
bất động sản dân dụng và công nghiệp. Năng
lực sản xuất: Nhà máy xi măng FiCO Tây Ninh
(công suất 4.000 tấn clinker/ngày tương đương
1,5 triệu tấn xi măng/năm), Nhà máy xi măng
FiCO Hiệp Phước (500.000 tấn/năm), Nhà máy
xi măng DIC Bình Dương (300.000 tấn/năm),
Nhà máy xi măng trắng FiCO BMT. Phân phối tại
các khu vực Đông Nam Bộ, các tỉnh miền Tây,
Tây Nguyên và xuất khẩu sang Campuchia,
Đông Timor, Myanmar. Tổng công suất cung
cấp bê tông là 660 m3/giờ, doanh số tương
đương 1.200.000 m3/năm. Thị trường xuất khẩu
chính của FIC là EU, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái
Lan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia..
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 1.270 tỷ đồng
• SCIC thoái 509 tỷ đồng 

tương đương 40,08%
• Tổng tài sản 2020: 3.106 

tỷ đồng
• LNST 2020: 63 tỷ đồng



AGRISECO INSIGHT REPORT
Ngày 25 tháng 05 năm 2021

Agriseco – Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn
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CTCP FPT – FPT 
FPT là tập đoàn Công nghệ/Viễn thông, nằm
trong số 3 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất
trên thị trường Internet băng thông rộng của
Việt Nam và dẫn đầu về dịch vụ công nghệ. Hiện
nay FPT sở hữu hơn 100 giải pháp phần mềm
được cấp bản quyền trong các lĩnh vực chuyên
biệt trong mảng phần mềm và CNTT. FPT cũng
đã đã phát triển hạ tầng internet phủ rộng khắp
tới 59/63 tỉnh thành của cả nước, sở hữu tuyến
đường trục Bắc - Nam, tuyến trục Tây Nguyên,
tuyến đường trục kết nối quốc tế với Trung
quốc, Campuchia, Lào và các tuyến trục liên tỉnh
kết nối 59 tỉnh thành trên toàn quốc với dung
lượng băng thông quốc tế 700 Gbps và 4 trung
tâm dữ liệu trên toàn quốc. Ngoài ra FPT còn là
nhà phân phối bán lẻ sản phẩm công nghệ của
hơn 30 đối tác công nghệ lớn, với 1.627 đại lý
phân phối và 500 cửa hàng FPT Shop, F.Studio
by FPT tại 59/63 tỉnh thành.
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 7.763 tỷ đồng
• SCIC thoái 160 tỷ đồng 

tương đương 5,93%
• Tổng tài sản 2020: 

41.734 tỷ đồng
• LNST 2020: 4.424 tỷ 

đồng

Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi 
Việt Nam – HEJ
HEJ là công ty tư vấn chuyên ngành về lĩnh vực
thủy lợi, thủy điện và một phần cơ sở hạ tầng.
Đến nay, HEJ đã khảo sát và thiết kế trên 800
công trình thủy lợi, thủy điện và một số dự án
tại các thị trường Lào, Campuchia. Chiến lược
kinh doanh trong thời gian tới của HEJ là tiếp
tục mở rộng thị trường Đồng bằng Nam Bộ, thị
trường miền Trung và Tây Nguyên, tập trung
vào công trình phục vụ tiêu, chống ngập cho các
thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Thông tin tài chính
• VĐL: 44 tỷ đồng
• SCIC thoái 21,56 tỷ đồng 

tương đương 49%
• Tổng tài sản 2020: 196 tỷ 

đồng
• LNST 2020: 5 tỷ đồng

CTCP In Khoa học Kỹ thuật - IKH
CTCP In Khoa Học Kỹ Thuật kinh doanh chủ yếu
trong lĩnh vực in ấn, các sản phẩm chỉnh như
sách, vở, báo chí, hóa đơn và các loại ấn phẩm
khác. Hoạt động của IKH thường chia thành 3
quy trình, bao gồm chế bản điện tử, gia công in
và gia công sau in.

Thông tin tài chính
• VĐL: 1.270 tỷ đồng
• SCIC thoái 509 tỷ đồng 

tương đương 40,08%
• Tổng tài sản 2020: 3.106 

tỷ đồng
• LNST 2020: 63 tỷ đồng
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Thông tin doanh nghiệp Thông tin tài chính

Tổng Công ty Licogi – LIC
LIC là doanh nghiệp có truyền thống trong lĩnh
vực thi công cơ giới, xử lý nền móng và xây
dựng các công tình dân dụng, công nghiệp. Một
số dự án đã tạo nên tên tuổi của LIC như: hạ
tầng giao thông Nhà ga T1 Cảng hàng không
quốc tế Nội Bài, các công trình thủy điện tại Hòa
Bình, Sơn La và Lai Châu.

Thông tin tài chính
• VĐL: 900 tỷ đồng
• SCIC thoái 366,4 tỷ đồng 

tương đương 40,71%
• Tổng tài sản 2020: 4.423 

tỷ đồng
• LNST 2020: 34 tỷ đồng

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - NTP
Nhựa Tiền Phong hiện nay sở hữu 03 nhà máy
hoạt động hết công suất ngày đêm tại Hải
Phòng, Nghệ An và Bình Dương với tổng năng
lực sản xuất khoảng 190.000 tấn/năm. Năm
2020, DN đạt 60% thị phần ống nhựa tại thị
trường miền Bắc và 30% thị phần tại miền Nam.
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 1.178 tỷ đồng
• SCIC thoái 437 tỷ đồng 

tương đương 37,1%
• Tổng tài sản 2020: 3.896 

tỷ đồng
• LNST 2020: 447 tỷ đồng

CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa 
số 10 – QLT 
QLT thực hiện chức năng quản lý bảo trì hệ
thống đường thủy nội địa của khu vực kinh tế
trọng điểm phía Nam, hiện công ty đang quản lý
486,05 km đường thủy, bao gồm các tuyến sông
trên địa bàn 06 tỉnh thành như tp. Hồ Chí Minh,
Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai,
Tây Ninh.

Thông tin tài chính
• VĐL: 15 tỷ đồng
• SCIC thoái 7,65 tỷ đồng 

tương đương 51%
• Tổng tài sản 2020: 47 tỷ 

đồng
• LNST 2020: 6,6 tỷ đồng

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài 
Gòn – SAB
SAB hoạt động chính trong ngành sản xuất bia
và các loại nước giải khát. DN hiện quản lý vận
hành 26 nhà máy với tổng công suất đạt trên
2tỷ lit bia/năm. Năm 2020 DN chiếm thị phần
cao nhất ngành bia khoảng 40% tại thị trường
VN, quy mô mở rộng sang 33 quốc gia trên khắp
thế giới, đứng vị trí thứ 21 trong các tập đoàn
sản xuất bia lớn nhất thế giới.
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 6.413 tỷ đồng
• SCIC thoái 2.309 tỷ đồng 

tương đương 36%
• Tổng tài sản 2020: 

27.375 tỷ đồng
• LNST 2020: 4.937 tỷ 

đồng

Tổng công ty Thủy Sản VN - SEA
Ngành nghề kinh doanh chính của SEA là sản
xuất chế biến thủy sản xuất khẩu và tiêu thụ
trong nước. Công ty cũng đang triển khai dự án
nuôi cá tầm thương phẩm với sản lượng ước
tính hơn 100 tấn/năm tại hồ thủy lợi Kala tỉnh
Lâm Đồng.
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 1.250 tỷ đồng
• SCIC thoái 792 tỷ đồng 

tương đương 63,38%
• Tổng tài sản 2020: 3.408 

tỷ đồng
• LNST 2020: 279 tỷ đồng
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Tổng Công ty Sông Đà – SJG
Tổng công ty Sông Đà là nhà thầu chính của
hầu hết các dự án thủy điện tại Việt Nam, chiếm
tới 85% thị phần trong nước về thầu xây dựng
thủy điện. Ngoài ra DN còn là một trong các nhà
thầu dẫn đầu của VN trong thi công ngầm, công
trình giao thông như hầm Hải Vân, cao tốc
đường Láng Hòa Lạc. Bên cạnh đó, nhiều dự án
công nghiệp đã được Tổng công ty thực hiện
thành công như nhà máy Xi măng Hạ Long, Xi
Măng Bút Sơn (1,4 triệu tấn/ năm), Nhà máy
giấy Bãi Bằng (55.000 tấn/năm), Nhà máy dệt
Minh Phương (55 triệu m/nm).

Thông tin tài chính
• VĐL: 4.495 tỷ đồng
• SCIC thoái 4.486 tỷ đồng 

tương đương 99,79%
• Tổng tài sản 2020: 

26.054 tỷ đồng
• LNST 2020: 179 tỷ đồng

CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn - SMA
Với hơn 45 năm hoạt động trong lĩnh vực cung
cấp máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư các loại,
thương hiệu Machinco đã giữ vững được vị thế
trên thị trường do khả năng cung cấp hàng hóa
phù hợp yêu cầu của khách hàng cũng như
chính sách giá cả hợp lý. Chất lượng hàng hóa
cung cấp luôn luôn ổn định và được cung cấp
bởi các nhà sản xuất có uy tín từ Mỹ, Nhật, Hàn
Quốc, các nước Châu Âu. Công ty được chọn là
nhà phân phối cho Công ty ThaiMitec (Thái Lan)
về mặt hàng bấc thấm đứng dùng trong lĩnh vực
xây dựng giao thông cầu đường. Đồng thời được
chọn là nhà cung cấp cho nhiều dự án cấp quốc
gia, điển hình là cung cấp xi măng cho các công
trình thủy điện lớn như Buôn Kốp, Buôn Tuốa -
Đaklak. Ngoài ra DN còn sở hữu 1 nhà máy thủy
điện 18MW tại tỉnh Bình Phước.

Thông tin tài chính
• VĐL: 190 tỷ đồng
• SCIC thoái 4,8 tỷ đồng 

tương đương 2,54%
• Tổng tài sản 2020: 436 tỷ 

đồng
• LNST 2020: -38 tỷ đồng

CTCP Cung ứng nhân lực Quốc tế và 
Thương mại - SON
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục
đào tạo, xuất khẩu và quản lý lao động. Với hơn
20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực
đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm
việc tại nước ngoài có thời hạn, Công ty đã đưa
đi được 50.000 lao động đi làm việc có thời hạn
ở trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ (chiếm 10%
tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài), tạo việc làm ổn định và thu nhập đảm
bảo cho người lao động với khoảng 600 triệu
USD (bình quân mỗi năm khoảng 30 triệu USD)

Thông tin tài chính
• VĐL: 97,3 tỷ đồng
• SCIC thoái 95,66 tỷ đồng 

tương đương 98,31%
• Tổng tài sản 2020: 136 tỷ 

đồng
• LNST 2020: -6,8 tỷ đồng
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CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco - SVL
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục
đào tạo, xuất khẩu và quản lý lao động. Nguồn
kinh doanh chính là cung ứng và quản lý nguồn
lao động, với thị trường xuất khẩu lao động
chính là Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Hàn
Quốc và Đài Loan.

Thông tin tài chính
• VĐL: 32,7 tỷ đồng
• SCIC thoái 24,53 tỷ đồng 

tương đương 74,99%
• Tổng tài sản 2020: 74 tỷ 

đồng
• LNST 2020: 0,089 tỷ 

đồng

CTCP Traenco – TEC
CTCP Traenco hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực
xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và hoạt động
xây lắp, kinh doanh vật tư xây dựng. Trong năm
2020, nguồn thu của TEC đến 100% từ hoạt
động đào tạo và xuất khẩu lao động, kế hoạch
trong năm 2021 là xuất cảnh 1500 lao động và
ghi nhận doanh thu khoảng 50 tỷ đồng.

Thông tin tài chính
• VĐL: 16,6 tỷ đồng
• SCIC thoái 3,22 tỷ đồng 

tương đương 19,37%
• Tổng tài sản 2020: 180 tỷ 

đồng
• LNST 2020: 3 tỷ đồng

Tổng Công ty Thăng Long – TTL
TTL hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng
các công trình đường bộ và đường sắt. Một số
dự án lớn của công ty như Cao Tốc Pháp Vân -
Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (quốc lộ
3), dự án BOT Cầu Yên Lệnh, dự án BOT đường
188.

Thông tin tài chính
• VĐL: 419 tỷ đồng
• SCIC thoái 105 tỷ đồng 

tương đương 25,05%
• Tổng tài sản 2020: 1.552 

tỷ đồng
• LNST 2020: 12.5 tỷ đồng

CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam – VEC
VEC chuyên thiết kế, sản xuất và lắp ráp thiết bị
công nghệ thông tin, linh kiện với các sản phẩm
tiêu biểu VITEK, VTB, BELCO. Công ty còn cung
cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió,
hệ thống cứu hỏa, hệ thống thông tin, an ninh,
hệ thống điện.. cho các nhà máy thủy điện và
nhiệt điện như Dự án thủy điện Darktih, Dự án
thủy điện Bắc Hà.

Thông tin tài chính
• VĐL: 438 tỷ đồng
• SCIC thoái 386 tỷ đồng 

tương đương 87,97%
• Tổng tài sản 2020: 874 tỷ 

đồng
• LNST 2020: 8 tỷ đồng

Tập đoàn Dệt may Việt Nam – VGT
Vinatex là một trong những công ty dẫn đầu
trong ngành dệt may Việt Nam với công suất
thiết kế lên đến 155.525 tấn sợi/năm, 170 triệu
m2 vải dệt thoi/năm, 22.225 tấn vải dệt kim và
352 triệu đơn vị may mặc mỗi năm. Vinatex hiện
chiếm 95,5% sản lượng sợi và 42,3% sản lượng
xơ cùng với 25,7% và 20% tổng sản lượng vải
và sản phẩm nhuộm của cả nước.
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 5.000 tỷ đồng
• SCIC thoái 2.674 tỷ đồng 

tương đương 53,49%
• Tổng tài sản 2020: 

17.661 tỷ đồng
• LNST 2020: 569,5 tỷ 

đồng
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Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng VN – VGV
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn
đầu tư xây dựng, tổng thầu EPC và tham gia
thầu EPC với các công trình xây dựng, công
nghiệp. Một số công trình lớn của VGV: Lập dự
án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật - bản vẽ
thi công hạ tầng kỹ thuật nhà cao và thấp tầng
Khu đô thị mới C2 công viên Yên Sở, Lập báo
cáo nghiên cứu kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật - bản
vẽ thi công Trung tâm hội nghị quốc gia, Thiết
kế kiến trúc và kết cấu StarCity Center tại lô HH
đường Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Thông tin tài chính
• VĐL: 358 tỷ đồng
• SCIC thoái 312 tỷ đồng 

tương đương 87,32%
• Tổng tài sản 2020: 1.137

tỷ đồng
• LNST 2020: 33 tỷ đồng

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường 
Việt Nam – VIW
VIW hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây
dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước,
thoát nước và xử lý vệ sinh môi trường. Một số
dự án lớn giai đoạn tới của VIW như: trạm xử lý
nước sạch cấp cho KCN Deep CI và Deep CII, dự
án tòa nhà văn phòng TCT Viwaseen tại Quận
Đống Đa, Hà Nội, dự án Hệ thống xử lý nước
thải TP. Tuyên Quang.

Thông tin tài chính
• VĐL: 580 tỷ đồng
• SCIC thoái 569,5 tỷ đồng 

tương đương 98,16%
• Tổng tài sản 2020: 2.364 

tỷ đồng
• LNST 2020: 1,7 tỷ đồng

CTCP Sách Việt Nam - VNB
VNB hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và
phát hành sách, một số mặt hàng chính của
công ty có thể kể đến như sách Quốc Văn, sách
Ngoại Văn và các mặt hàng văn phòng phẩm.
Cổ đông lớn nhất của VNB tính đến thời điểm
này là VIC, nắm giữ 65% tương đương 443 triệu
cổ phần VNB.

Thông tin tài chính
• VĐL: 679 tỷ đồng
• SCIC thoái 67,91 tỷ đồng 

tương đương 10%
• Tổng tài sản 2020: 898 tỷ 

đồng
• LNST 2020: 37,6 tỷ đồng

CTCP Nhựa Việt Nam – VNP
VNP chuyên cung cấp các sản phẩm như hạt
nhựa, nhựa tổng hợp, bột giấy, phụ gia hóa chất
và bột giấy. Trong năm 2021, công ty đặt mục
tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 173 tỷ
đồng và 14,94 tỷ đồng.
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 194 tỷ đồng
• SCIC thoái 128 tỷ đồng 

tương đương 65,85%
• Tổng tài sản 2020: 442,4 

tỷ đồng
• LNST 2020: 27 tỷ đồng
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Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật 
Việt Nam – VOC
HĐKD chính của VOC là sản xuất dầu thực vật,
ngoài ra công ty cũng cung cấp dịch vụ cho thuê
văn phòng và kho bãi. Trung bình mỗi năm nhà
máy của VOC có thể sản xuất được 130 nghìn
tấn dầu tinh luyện, 120 nghìn tấn dầu thành
phẩm. Doanh nghiệp cũng sở hữu hệ thống kho
chứa gần 8.000m2 và bồn chứa chất lỏng
22.300m2.
Đánh giá: Tiềm năng

Thông tin tài chính
• VĐL: 1.218 tỷ đồng
• SCIC thoái 442 tỷ đồng 

tương đương 36,3%
• Tổng tài sản 2020: 2.627

tỷ đồng
• LNST 2020: 235 tỷ đồng

CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre – VXB
VXB chiếm thị phần đáng kể trong mảng kinh
doanh vật liệu xây dựng tại thị trường Bến Tre
và một số tỉnh lân cận và có mạng lưới hơn 50
điểm tiêu thụ phân bổ trên khắp các huyện thị,
chiếm 20% thị phần vật liệu xây dựng trong
tỉnh. Ngoài ra VXB sở hữu hệ thống kho bãi lớn
với sức chứa hơn 800 tấn xi măng, 100 tấn sắt
thép và hệ thống bãi chứa hơn 2.000 m3 cát, đá
các loại.
Công ty cũng đơn vị dẫn đầu trong hoạt động
khai thác cát trong khu vực. Công suất khai thác
lên đến 950.000 m3/năm.

Thông tin tài chính
• VĐL: 40,5 tỷ đồng
• SCIC thoái 20 tỷ đồng 

tương đương 49,76%
• Tổng tài sản 2020: 140 tỷ 

đồng
• LNST 2020: -18 tỷ đồng
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STT Mã CK
TTS2020 
(tỷ đồng)

LN2020
(tỷ đồng)

VĐL
(tỷ đồng)

Vốn Nhà Nước
(tỷ đồng)

Tỷ lệ sở 
hữu

Đánh giá

1 AGF - - 281 23 8,2%

2 AGM 759 25 182 51 28,2% Tiềm năng

3 BMI 6.552 195 914 463 50,7% Tiềm năng

4 BMP 3.023 523 819 0 0,0%

5 BVH 147.283 1.597 6.805 222 3,3% Tiềm năng

6 CAG 154 5 138 73 53,0% Tiềm năng

7 DKP - - 30 2 6,0%

8 DT4 57 2 12 6 51,0% Tiềm năng

9 FIC 3.106 63 1.270 509 40,1% Tiềm năng

10 FPT 41.734 4.424 7.763 460 5,9% Tiềm năng

11 HEJ 196 5 44 22 49,0%

12 IKH 46 0 16 3 16,0%

13 LIC 4.423 34 900 366 40,7%

14 NTP 3.895 447 1.178 437 37,1% Tiềm năng

15 QLT 47 7 15 8 51,0%

16 SAB 27.375 4.937 6.413 2.309 36,0% Tiềm năng

17 SEA 3.408 279 1.250 792 63,4% Tiềm năng

18 SJG 26.054 179 4.495 4.486 99,8%

19 SMA 436 (38) 190 5 2,5%

20 SON - - 97 96 98,3%

21 SVL - - 33 25 75,0%

22 TEC 180 3 17 3 19,4%

23 TTL 1.552 13 419 105 25,1%

24 VEC 874 8 438 385 88,0%

25 VGT 17.661 569 5.000 2.674 53,5% Tiềm năng

26 VGV 1.137 33 358 312 87,3%

27 VIW 2.364 2 580 569 98,2%

28 VNB 898 38 679 68 10,0%

29 VNP 442 27 194 128 65,9% Tiềm năng

30 VOC 2.627 235 1.218 442 36,3% Tiềm năng

31 VXB 140 (18) 40 20 49,8%

TỔNG HỢP CÁC DN NIÊM YẾT THEO KẾ HOẠCH THOÁI VỐN CỦA SCIC
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KHUYẾN CÁO

Miền Bắc

Trụ sở chính

Chi nhánh miền Bắc

32 cơ sở phát triển dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân Hàng Agribank

Chi nhánh miền Trung

13 Cơ sở phát triển Dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân hàng Agribank

Chi nhánh miền Nam

PGD Nguyễn Văn Trỗi

23 cơ sở phát triển dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân Hàng Agribank

Tầng 5 tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội. 

Tầng 3, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, HN

Tòa nhà Agribank, số 228 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

179A Nguyễn Công Trứ (2A Phó Đức Chính), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Số 207 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Agribank Hà Tây
Agribank Nam Hà Nội
Agribank Tây Hà Nội

Miền Trung

Quảng Bình
Quảng Trị
Huế
Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Kon Tum

Miền Nam

10 điểm tại Hà Nội

22 điểm tại chi nhánh Agribank các tỉnh

Lâm Đồng
Bình Dương
Đồng Nai
Tây Ninh
Ninh Thuận

Bình Định
Gia Lai
Phú Yên
Đăk Lăk
Khánh Hòa
Đăk Nông

Vĩnh Long
Kiên Giang
Chi nhánh Trường Sơn
Chi nhánh Quận 5

Trà Vinh
Sóc Trăng
Bạc Liêu
Cần Thơ
Long An
Cà Mau

Bà Rịa-Vũng Tàu
Đồng Tháp
Gò Công-TiềnGiang
An Giang
Bình Phước
Bến Tre

0283.8216.362

Trụ sở chính: 0246.2762.666

CN Miền Bắc: 0243.8687.217

Agribank Hoàn Kiếm
Agribank Hoàng Mai
Agribank Tràng An 
Agribank Tam Trinh

Agribank Tràng An
Agribank Tây Đô
Agribank PGD số 3 – CN Sở giao dịch

Hà Giang
Lạng Sơn
Tuyên Quang
Bắc Giang
Quảng Ninh

Tây Quảng Ninh
Lào Cai
Hòa Bình
Sơn La
Bắc Ninh

Hà Nam
Thái Nguyên
Hải Dương
Hải Dương II

Hải Phòng
Bắc Hải Phòng
Nam Định
Thái Bình

Thanh Hóa
Nghệ An
Nam Nghệ 
An
Hà Tĩnh
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