FIRST

28/11/2019

Chuyên viên chiến lược thị trường
Lê Anh Tùng
tungla@kbsec.com.vn

TO
MARKET

Đánh giá nhanh tác động của
Luật chứng khoán sửa đổi

Khung pháp lý mới chặt chẽ hơn nhưng còn thận trọng

Luật Chứng khoán sửa đổi của Việt Nam đã được thông qua vào ngày 26/11 vừa qua và sẽ có
hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
Chúng tôi có 1 số nhận định như sau:
Luật chứng khoán sửa đổi đã có nhiều đổi mới giúp tăng tính minh bạch, tăng chất lượng
hàng hóa, giúp các tiêu chuẩn của TTCK Việt Nam dần tiệm cận các thị trường trong khu vực.
— Cụ thể, Luật chứng khoán sửa đổi có những sự thay đổi lớn liên quan đến định nghĩa về nhà
đầu tư chuyên nghiệp, phân biệt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng và chào bán thêm
cổ phiếu với các điều kiện chặt chẽ hơn, các quy định nâng cao hơn của công ty đại chúng so
với luật hiện hành cũng như thời gian niêm yết/đăng ký giao dịch, quy định về công ty chứng
khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư… Bên cạnh đó, việc sáp nhập 2 SGDCK Hà Nội và
SGDCK HCM cũng đã được đề cập đến với việc ra đời Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam dự
kiến IPO sau 2023.
Về vấn đề sở hữu nước ngoài, mặc dù không đề cập trong Luật nhưng chúng tôi cho rằng
nhiều khả năng Chính phủ sẽ có nghị định hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn trong tương lai.
— Tuy nhiên thời gian và chi tiết về độ mở của Nghị định hướng dẫn này vẫn chưa được xác định.
Ở một khía cạnh khác, việc đưa chứng chỉ lưu ký (DR) vào luật chứng khoán và tới đây chứng
chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) trong Luật doanh nghiệp cho thấy Chính phủ
và các cơ quan quản lý đang nghiêm túc nghiên cứu sản phẩm này.
— NVDR đã được Thái Lan áp dụng thành công, giúp thu hút dòng vốn ngoại, trong khi vẫn hạn
chế được rủi ro hệ thống liên quan đến việc mở cửa cho NĐT nước ngoài. Nếu được áp dụng tại
TTCK Việt Nam, sản phẩm được kì vọng sẽ tạo được 1 cú huých lớn giúp thu hút dòng vốn
ngoại và qua đó đẩy nhanh tiến trình nâng hạng cho thị trường.
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Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Mua:
Nắm giữ:
+15% hoặc cao hơn
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Trung lập:
Vượt trội hơn thị trường
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên phân
tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các nguồn mà
KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu là chính xác
hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể thay đổi mà
không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các trường hợp và mục
tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình
và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu tư hoặc kết quả của
chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không được sao chép, phân phối
lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của KBSV. Nhận xét và
quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ nhằm mục đích tham khảo và
không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

