
GIÁ CỔ PHIẾU SBT TĂNG, BÀ ĐẶNG HUỲNH ỨC MY ĐĂNG KÝ MUA VÀO THÊM 30 TRIỆU CỔ PHIẾU

Tổng cộng 65 triệu cổ phiếu SBT đã được đăng ký mua vào bởi 2 Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Ngày 23/9/2019, Bà Đặng Huỳnh Ức My - Thành viên HĐQT TTC Biên Hòa (Công ty, SBT) đã đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu SBT,

dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ 27/9/2019 đến 25/10/2019. Đây cũng là thời điểm Bà Huỳnh

Bích Ngọc, Thành viên HĐQT SBT đang thực hiện mua vào 35 triệu cổ phiếu như công bố thông tin trước đây với thời gian dự kiến

giao dịch từ 17/9/2019 đến 16/10/2019. Tính đến hết tháng 8/2019, Bà My đang nắm giữ 68.394.826 cổ phiếu SBT, tương đương

11,66% vốn cổ phần. Nếu thực hiện mua thành công toàn bộ 30 triệu cổ phiếu đã đăng ký, Bà My sẽ tăng sở hữu tại SBT lên

98.394.826 cổ phiếu, tương ứng 16,77%. Tổng số lượng cổ phiếu SBT mà 2 Thành viên HĐQT dự kiến mua vào là 65 triệu, nếu tính

giá chốt phiên ngày 20/9/2019, số tiền dự kiến đầu tư lên tới 1.167 tỷ đồng. Nếu giao dịch thành công, Bà Ngọc và Bà My sẽ nắm giữ

tổng cộng 142.152.764 cổ phiếu, tương đương 24% vốn cổ phần Công ty.     

Trong bối cảnh Ngành Đường Việt Nam vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực do ảnh hưởng bởi tính chu kỳ Ngành, việc 2 Thành

viên HĐQT đầu tư số tiền ngàn tỷ để mua vào 65 triệu cổ phiếu thể hiện lòng tin tuyệt đối vào sự hồi phục trong thời gian gần của

Ngành với dự kiến sẽ thâm hụt khoảng 3,1 triệu tấn vào Niên độ 19-20 thay vì Niên độ 18-19 đang thặng dư 2,6 triệu tấn. Với kinh

nghiệm gần 10 năm trong Ngành Mía Đường cũng như trải qua nhiều thăng trầm, Bà My đã tạo được những thành tựu đáng ghi nhận

khi đưa thương hiệu Đường TTC Biên Hòa chinh phục thị phần 42% tại Việt Nam; cạnh tranh trực tiếp với các Nhà xuất khẩu Đường

hàng đầu thế giới để đưa Đường TTC Biên Hòa vươn ra 21 quốc gia kể cả Mỹ, Châu Âu, Singapore vốn là những quốc gia có những

đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng. Đặc biệt, ED& FMAN - 1 trong 3 Công ty Kinh doanh Đường lớn nhất thế giới với Doanh

thu mỗi năm khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, có văn phòng đại diện tại 60 quốc gia, cũng đã chấp thuận trở thành Đối tác chiến lược của SBT,

bao tiêu toàn bộ Đường Organic mà Công ty đã và đang xuất sang thị trường Châu Âu sau hàng loạt những kiểm tra nghiêm ngặt về

chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, việc huy động thành công 600 tỷ đồng từ DEG - Quỹ đầu tư của Chính phủ Đức với giá 30.000

đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá hiện tại khoảng 67% và dự kiến giải ngân vào tuần cuối cùng của tháng 9/2019 cũng là một trong

những minh chứng cho sự tin tưởng của những Nhà đầu tư (NĐT) lớn trên thế giới vào triển vọng của Ngành trong dài hạn. 

Với thị giá hiện tại của SBT, có thể đây là thời điểm tốt để đầu tư dài hạn bởi bên cạnh triển vọng tích cực của Ngành như các chuyên

gia thế giới đã phân tích, SBT còn có lợi thế của người tiên phong về việc thu hút NĐT chiến lược nước ngoài, chiếm lĩnh thị phần

trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa sản phẩm từ Đường đến Cạnh Đường - Sau Đường, thậm chí là hợp tác

cùng những tên tuổi lớn của Châu Á để phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Việc 2 Thành viên HĐQT mua vào số lượng cổ phiếu

lớn thể hiện sự quyết tâm gắn bó lâu dài và đóng góp sâu rộng hơn nữa vào hoạch định chiến lược, hoạt động Quản trị của SBT trong

thời gian tới. 

Cổ phiếu SBT quay đầu tăng trở lại, Quỹ ETF quan trọng nhất thị trường tiếp tục mua ròng SBT 

Dòng tiền đầu tư vẫn luôn có xu hướng chuyển dịch vào những doanh nghiệp đầu Ngành, có nhiều triển vọng tăng trưởng cũng như

sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai. Cổ phiếu SBT vẫn đang được nhiều NĐT quan tâm, điều này được thể hiện qua

việc giá cổ phiếu SBT những ngày gần đây đã phát những tín hiệu quay đầu phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tính tới thời điểm

20/9/2019, SBT đạt 17.950 đồng, tăng 14% chỉ trong vòng 1 tháng so với mức giá đáy trong 12 tháng gần nhất là 15.800 tại ngày

14/8/2019. SBT hiện là một trong những Mã cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất Ngành Đường khi khối lượng cổ phiếu giao dịch trung

bình 3 tháng gần nhất lên tới gần 2,2 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch hơn 38 tỷ đồng/phiên; vượt trội so với các cổ phiếu



cùng Ngành khi khối lượng giao dịch trung bình chỉ khoảng 150.000 cổ phiếu, giá trị giao dịch khoảng 4,3 tỷ đồng, thấp hơn 15 và 9

lần so với SBT. 

Diễn biến giá và thanh khoản SBT trong 3 tháng gần nhất
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Ngày 20/9/2019 cũng là ngày cuối cùng mà các Quỹ ETF thực hiện xong đợt cơ cấu danh mục. SBT là 1 trong 8 Mã tiếp tục được

Vaneck ETF tăng tỷ trọng lên 2,5% trong danh mục trong khi có 9 Mã cổ phiếu bị bán ròng trong đợt cơ cấu này. Chốt phiên giao

dịch 20/9/2019, các Quỹ ETF đã mua ròng khoảng 636.000 cổ phiếu, tương đương gần 12 tỷ đồng, đưa giá cổ phiếu SBT tăng 0,56%

lên mốc 17.950 đồng trong khi VN-Index đảo chiều giảm xuống 990,4 điểm (-0,68%) và VN30-Index cũng giảm xuống mức 915,2 (-

0,4%). Tính đến thời điểm 30/8/2019, SBT đang thuộc 9 Rổ ETFs và Index uy tín trong nước và thế giới với tổng cộng nắm giữ là

18,7 triệu cổ phiếu, tăng 7% so với đầu năm 2019.
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