
	

	

SBT - BAN LÃNH ĐẠO CẤP CAO ĐỒNG LOẠT ĐĂNG KÝ MUA VÀO CỔ PHIẾU 

Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) đang trải qua tuần giảm mạnh nhất 12 năm kể từ năm 2008 do tâm lý Nhà đầu tư bị ảnh 
hưởng nặng nề sau khi một loạt ca nhiễm Covid-19 trong nước được phát hiện cùng lúc với việc thị trường chứng khoán Mỹ giảm kỷ 
lục và giá dầu lao dốc mạnh. Kết thúc phiên giao dịch 13/3/2020, VN-Index giảm gần 205 điểm (-21,2%) so với thời điểm đầu năm, 
vốn hóa toàn thị trường đã mất 1,6 triệu tỷ đồng tương đương 68 tỷ USD. Giao dịch của khối ngoại tuần qua tiếp tục khiến tình hình 
trở nên xấu hơn khi liên tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh đến 88,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng lên đến 2.065 tỷ 
đồng, tăng đến 40% so với tuần trước, nâng tổng giá trị bán ròng của khối ngoại từ đầu năm 2020 lên gần 4.200 tỷ đồng. Trước những 
diễn biến bất thường của TTCK, cổ phiếu SBT cũng bị ảnh hưởng tương đối mạnh, tuy vậy vẫn thấp hơn đà giảm của VN-Index khi 
ghi nhận giảm 14,5% giá trị so với thời điểm đầu năm 2020.  

Trong bối cảnh giá cổ phiếu SBT đang có xu hướng giảm và phản ánh không đúng giá trị nội tại, ngày 16/3/2020, hàng loạt Thành 
viên trong Ban Lãnh đạo (BLĐ) Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Biên Hòa, SBT, Công ty) đã liên tiếp có động 
thái với thị trường khi đăng ký mua vào một lượng lớn cổ phiếu SBT. Cụ thể, Ông Phạm Hồng Dương - Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng Quản trị đã đăng ký mua vào 1.000.000 cổ phiếu, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 3.740.597, chiếm 0,61% Vốn điều lệ (VĐL). 
Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng Giám đốc cũng đã đăng ký mua vào 1.000.000 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu lên 4.372.241, chiếm 
0,71% VĐL. Bên cạnh đó, Ông Hoàng Mạnh Tiến - Thành viên độc lập HĐQT cũng đăng ký mua vào 1.000.000 cổ phiếu, Bà Dương 
Thị Tô Châu - Phó Tổng Giám đốc, Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên - Phó Tổng Giám đốc thường trực và Ông Huỳnh Văn Pháp - Giám 
đốc kinh doanh mỗi người cũng đã đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu các thành viên BLĐ đăng ký mua vào lên 
tới 4,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 70 tỷ đồng. Dự kiến giao dịch sẽ được thực hiện trong khoảng 23/3/2020 đến 21/4/2020.  

Dự kiến tổng số lượng cổ phiếu mà 6 thành viên thuộc BLĐ Công ty sẽ nắm giữ sau khi giao dịch thành công sẽ lên gần 11 triệu cổ 
phiếu, chiếm 1,8% VĐL, nâng tổng số lượng cổ phiếu của Người nội bộ Công ty lên khoảng 29%. Tính tới cuối tháng 2, cơ cấu cổ 
đông của SBT hiện bao gồm 58,9% Cá nhân trong nước; 31,1% Tổ chức trong nước; 9,4%Tổ chức nước ngoài và 0,6% Cá nhân nước 
ngoài. 

Với thị giá hiện tại của SBT, BLĐ Công ty nhận thấy 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 Âu và Châu Á để phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Việc Ban lãnh đạo 
mua vào cổ phiếu đã thể hiện sự quyết tâm gắn bó lâu dài và đóng góp sâu rộng hơn nữa vào các chiến lược đã đề ra cũng như hoạt 
động Quản trị của SBT trong thời gian tới. 

Thêm một tin vui cho ngành Mía Đường Việt Nam nói chung và SBT nói riêng khi ngày 05/3/2020, Chính phủ đã chính thức thông 
qua việc tăng giá điện sinh khối. Cụ thể, từ ngày 25/4/2020 giá bán điện sinh khối sẽ tăng lên 7,03 cent/kwh, từ mức 5,8 cent/kwh 
trước đó. SBT hiện sở hữu 4 Nhà máy đồng phát điện từ nguồn nhiên liệu sinh khối bã mía, trong đó có 3 Nhà máy tại Việt Nam có 
khả năng bán điện lên lưới điện quốc gia là TTCS (37 MW), TTCS Gia Lai (35 MW), Biên Hòa-Ninh Hòa (30 MW), ngoài ra Công 
ty còn sở hữu 1 Nhà máy tại Lào là TTC Attapeu (30 MW). Tổng công suất lắp đặt của các Trung tâm nhiệt điện này đạt 132 MW, 
tương đương lượng điện bán lên lưới hàng năm xấp xỉ 131 triệu KWh. 
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