Reuters: VietJet lên sàn vào ngày 23/2/2017

Hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam sắp thu về khoảng 170 triệu USD từ việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), qua đó nâng giá trị của
VietJet lên con số 1,2 tỷ USD. Đây là doanh nghiệp lớn tiếp theo trong hàng loạt DN lớn lên sàn vào cuối năm. VietJet Aviation JSC thành lập năm 2007
dưới sự điều hành của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – tỷ phú nữ đầu tiên của Việt Nam. Theo Reuters, VietJet sẽ được niêm yết vào ngày 23/2/2017 trên sàn
HOSE, cùng với giai đoạn lên sàn của các doanh nghiệp nhà nước lớn như Vietnam Airlines. Định giá thị trường của cổ phiếu VietJet ở mức 75.900-98.400
VNĐ. Hãng tin Reuters cho biết VietJet bán 44,7 triệu cổ phiếu với giá dưới mức trung bình của khoảng này. Cụ thể, các nhà đầu tư tổ chức mua với giá
84.400 VNĐ/cổ phiếu trong khi các nhà đầu tư cá nhân có thể mua với mức 86.500 VNĐ/cổ phiếu. Reuters cho biết BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan
và VietCapital sẽ giữ vai trò phân phối cổ phiếu của VietJet trên phạm vi toàn cầu. VietJet từ chối bình luận về vấn đề này. Trong quá trình mở rộng, VietJet
có đơn đặt hàng máy bay lớn chưa từng có tại Việt Nam: 20 máy bay Airbus A321 và 100 máy bay Boeing 737 với tổng trị giá lên tới 13,7 tỷ USD. Hồi tháng
1, công ty phân tích hàng không CAPA Center cho biết VietJet đang chiếm khoảng 40% thị phần trong nước và nhiều khả năng vượt qua hãng hàng không
quốc gia Vietnam Airlines trong năm nay để trở thành hãng hàng không có thị phần lớn nhất Việt Nam. Về phần mình, Vietnam Airlines cho biết công ty
đang yêu cầu các cổ đông đăng ký quyền sở hữu với hạn chót là ngày 31/12 nhằm đẩy nhanh quá trình niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Trong năm 2017, chính phủ dự kiện bán gần 90% cổ phần tại Sabeco nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các công ty nước ngoài. Phó Giám đốc –
Trưởng nhóm Phân tích thị trường vốn khối KHCN CTCK Sài gòn (SSI) Nguyễn Thế Minh – cho biết việc VietJet thực hiện IPO cũng như việc các công ty khác
chào bán cổ phần đang thu hút vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này sẽ giúp thị trường Việt Nam tiến gần hơn tới thị trường mới nổi.
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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.

