Hai 'ông lớn' ngành bia vươn lên dẫn đầu thị giá sàn chứng khoán Việt Nam

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn niêm yết, hai cổ phiếu Sabeco và Habeco đã vươn lên dẫn đầu thị giá, đạt lần lượt 211.500 đồng/CP và 201.400
đồng/CP. Kể từ ngày Sabeco lên sàn đến nay, giá trị cổ phiếu của Bộ Công thương tại hai DN bia tăng 89.100 tỷ đồng. Ngày 06/12/2016, 641.281.186 cổ
phiếu của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) chính thức giao dịch trên sàn HSX (mã chứng khoán SAB) với giá tham chiếu 110.000
đồng/cổ phiếu và biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20%. Từ đó đến nay, sau 8 phiên giao dịch cổ phiếu SAB đã tăng trần liên tục và
giá cổ phiếu chạm mức 211.500 đồng/CP. Như vậy, SAB đã vượt qua BMP (193.000 đồng/CP) để trở thành cổ phiếu có thị giá lớn nhất thị trường niêm yết.
Giá cổ phiếu SAB đã có mức tăng 92,3% chỉ sau 8 phiên chào sàn HOSE. Với việc cổ phiếu tăng phi mã như vậy, cổ phiếu SAB cũng trở thành mã có vốn hóa
lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Việt Nam với 135.630 tỷ đồng, chỉ đứng sau VNM với 185.205 tỷ đồng. SAB hiện tại có ảnh hưởng rất lớn tới chỉ số
VN-Index, chỉ cần SAB tăng trần là sẽ đóng góp tới khoảng 3,8 điểm cho chỉ số này. Như vậy, nếu việc SAB tăng trần tiếp tục được duy trì sẽ phần nào giúp
giảm tiêu cực cho chỉ số VN-Index và tạo tâm lý tốt tới nhà đầu tư. Còn nếu tính cả sàn UPCoM thì một cổ phiếu ngành bia khác là Tổng CTCP Bia - Rượu Nước giải khát Hà Nội - Habeco (mã BHN) cũng vươn lên đứng ở vị trí thứ hai về thị giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam với 201.400 đồng/CP. Cổ
phiếu BHN cũng chỉ mới giao dịch trên sàn UPCoM kể từ ngày 28/10/2016 với giá tham chiếu 39.000 đồng/CP. Giá cổ phiếu BHN tính đến hết phiên giao
dịch ngày 15/12 đã gấp 5,2 lần so với giá chào sàn UPCoM. Hiện tại, vốn hóa của BHN là 46.684 tỷ đồng. Việc SAB và BHN liên tục tăng trần trong thời gian
vừa qua cũng không qua khó hiểu do tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng trên thị trường là rất thấp. Bởi trong cơ cấu cổ đông của hai doanh nghiệp này,
Bộ Công thương đang nắm giữ lần lượt 89,59% và 81,79%. Giá trị cổ phần của Bộ Công thương tại SAB và BHN đã tăng lần lượt 58.313 tỷ đồng và 30.789 tỷ
đồng lên mức 121.510 tỷ đồng và 38.183 tỷ đồng. Trước đó, theo ông Phan Đăng Tuất, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công
Thương, thương vụ bán cổ phần ở Sabeco sẽ được khởi động vào tháng 4 năm sau. Đây có thể là vụ bán cổ phần lớn nhất từ trước đến nay của một doanh
nghiệp nhà nước. Bình An
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ
trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm
nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

