TÓM TẮT


Chương trình khảo sát hoạt động Công bố thông tin (CBTT) năm 2020 có 729 Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) đủ điều kiện tham gia
khảo sát. Trong đó có 38 doanh nghiệp thuộc nhóm Large Cap, 150 doanh nghiệp thuộc Mid Cap và 541 doanh nghiệp thuộc Small &
Micro Cap.



Các quy định trong Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về Công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán được áp dụng làm chuẩn mực chính cho cuộc khảo sát.



Chương trình khảo sát căn cứ vào thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận công bố thông tin. Cụ thể, Công bố thông tin của doanh nghiệp
căn cứ vào thời điểm thông tin xuất hiện trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định và không thực hiện gỡ bỏ hay gian lận;
các văn bản/thông báo về xử phạt căn cứ vào thời điểm công bố quyết định xử phạt, khởi tố,… của cơ quan chức năng.



Kết quả khảo sát năm 2020 cho thấy:
o

Có 329 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2020, chiếm 45.13% tống số doanh nghiệp. Trong đó, Large
Cap có 21 doanh nghiệp, Mid Cap có 81 doanh nghiệp và Small & Micro Cap có 227 doanh nghiệp.

o

Tổng số Doanh nghiệp niêm yết được khảo sát năm 2020 tăng 16 doanh nghiệp so với năm 2019. Bên cạnh đó, số lượng doanh
nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin cũng tăng 70 doanh nghiệp.

o

Nhóm Large Cap có hoạt động quản trị Công bố thông tin tốt nhất. Trong khi đó, Small & Micro Cap là nhóm có hoạt động quản
trị Công bố thông tin yếu nhất.

o

Các doanh nghiệp thường vi phạm Tiêu chí khảo sát liên quan đến: Công bố Báo cáo tài chính quý 2, quý 3 của năm 2019, Báo
cáo tài chính bán niên 2019 và lỗi bị nhắc nhở, xử phạt vi phạm Công bố thông tin.

o

Các doanh nghiệp ngày càng đáp ứng tốt hơn nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

TIÊU CHÍ KHẢO SÁT NĂM 2020
Các Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu sau:
1. Điều kiện về thời gian niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết trước ngày 01/05/2019.
Thời gian khảo sát: Từ 01/05/2019 đến 30/04/2020.
DNNY ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2020

CÁCH THỨC PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP THEO VỐN HÓA
Vốn hóa thị trường (Tỷ đồng)

Nhóm
Large Cap

>10,000

Mid Cap

>=1,000 và <=10,000

Small & Micro Cap

<1,000

*Giá trị vốn hóa được tính bằng giá đóng cửa ngày 29/04/2020 * số lượng cổ phiếu đang lưu hành

2. Căn cứ thực hiện khảo sát:


Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.



Các quy định và thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan đến hoạt động Công bố thông tin và xử phạt vì vi phạm về Công
bố thông tin.

3. Phạm vi thực hiện khảo sát: Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán


Báo cáo tài chính (BCTC): Quý 2/2019, quý 3/2019, quý 4/2019, quý 1/2020, soát xét bán niên 2019, kiểm toán năm 2019.



Báo cáo thường niên (BCTN): Năm 2019.



Báo cáo quản trị (BCQT): 6 tháng/2019, năm 2019.



Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): ĐHĐCĐ thường niên năm 2019/2020.



Nhắc nhở/xử phạt vi phạm về công bố thông tin của doanh nghiệp.



Vi phạm về Công bố thông tin đối với giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và những người có liên quan.

4. Thời điểm ghi nhận thông tin đã công bố:


Doanh nghiệp Công bố thông tin: Căn cứ vào thời điểm xuất hiện trên các phương tiện Công bố thông tin theo quy định và không thực
hiện gỡ bỏ hay gian lận.



Các văn bản/thông báo về xử phạt: Căn cứ vào thời điểm công bố quyết định xử phạt, khởi tố,… của cơ quan chức năng.

KẾT QUẢ KHẢO SÁT 2020
329 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, số lượng doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ Công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán
(HOSE và HNX) là 329 doanh nghiệp trong tổng số 729 Doanh nghiệp niêm yết thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 45.13%.

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2012-2020

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2011-2020

Qua đồ thị trên có thể thấy, tổng số Doanh nghiệp niêm yết được khảo sát năm 2020 tăng 16 doanh nghiệp so với năm 2019. Bên cạnh đó, số
lượng Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin cũng tăng 70 doanh nghiệp.
Sự thay đổi trong quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC (có hiệu lực kể từ năm 2016) so với Thông tư 52/2012/TT-BTC đã tạo ra nhiều khó
khăn cho khả năng đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ Công bố thông tin của các Doanh nghiệp niêm yết, kéo theo số lượng và tỷ lệ các
doanh nghiệp đạt chuẩn CBTT năm 2017 sụt giảm với chỉ 114 doanh nghiệp niêm yết.
Có thể thấy rằng việc đáp ứng nghĩa vụ Công bố thông tin theo quy định không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp gia tăng chất lượng
quan hệ nhà đầu tư của các Doanh nghiệp niêm yết lên một tầm cao mới và qua đó góp phần nâng cao giá trị đầu tư cho cổ đông. Kết quả
khảo sát năm 2020 cho thấy các Doanh nghiệp đang ngày càng đáp ứng tốt hơn nghĩa vụ Công bố thông tin theo quy định.

Kết quả cuộc khảo sát năm 2020 cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp thường vi phạm tiêu chí liên quan đến: Công bố Báo cáo tài chính quý
2/2019, Báo cáo tài chính quý 3/2019, Báo cáo tài chính bán niên 2019 và lỗi bị nhắc nhở, xử phạt vi phạm Công bố thông tin. Trong đó, số
lượng các doanh nghiệp vi phạm Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2/2019, bán niên 2019, quý 3/2019 lần lượt là 151, 158 và 149
doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp bị nhắc nhở, xử phạt vi phạm Công bố thông tin là 126 doanh nghiệp.

LARGE CAP LÀ NHÓM CÔNG BỐ THÔNG TIN TỐT NHẤT
Kết quả cuộc khảo sát cho thấy:


Large Cap là nhóm có tỷ lệ các doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin cao nhất với tỷ lệ đạt là 55%, tương ứng với 21 doanh
nghiệp.



Mid Cap có 81 doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin, tương ứng tỷ lệ 54%.



Small & Micro Cap là nhóm có tỷ lệ các doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin thấp nhất với 42%, tương ứng với 227 doanh
nghiệp.

CÁC THỐNG KÊ VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ HIỆU QUẢ KINH DOANH TỐT HƠN
Tổng doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2019 của 329 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin đạt lần lượt 1,209,200 tỷ và
138,364 tỷ. Trong đó, tổng doanh thu của nhóm Large Cap đạt 685,903 tỷ đồng chiếm 56.7%. Mặt khác, nhóm này cũng chiếm đến 77.6%
tổng lợi nhuận ròng của 329 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin.
Điều này cho thấy, nhóm Large Cap vẫn đang thể hiện vị thế vững chắc khi là nhóm mang lại doanh thu, lợi nhuận nhiều nhất trong top các
Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin.
Thậm chí, nhóm này cũng dẫn đầu về mức tăng trưởng tổng doanh thu và lợi nhuận ròng. Cụ thể, tổng doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2019
của nhóm Large Cap tăng lần lượt 15.2% và 30.2%. Trong khi đó, tổng doanh thu và lợi nhuận ròng của nhóm Mid Cap năm vừa rồi giảm lần
lượt 0.1% và 4.3%. Tại nhóm Small & Micro Cap, tổng doanh thu của nhóm này năm 2019 ghi nhận đạt 242,306 tỷ đồng, tăng nhẹ 2.4% so với
năm 2018; trong khi đó lợi nhuận ròng lại giảm mạnh 22.4%.

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 CỦA CÁC DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT THEO NHÓM VỐN HÓA. ĐVT: TỶ ĐỒNG

Trong khi đó, tổng doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2019 của nhóm các Doanh nghiệp niêm yết không đạt Chuẩn Công bố thông tin chỉ đạt
1,155,359 tỷ và 97,650 tỷ, tăng nhẹ lần lượt 3.2% và 3%. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu và lợi nhuận ròng của nhóm Large Cap
đạt lần lượt 3.7% và 10.9%. Hai nhóm còn lại là nhóm Mid Cap và Small & Micro Cap, tổng doanh thu của hai nhóm này năm 2019 cũng chỉ
tăng nhẹ 2.3% và 3% so với năm 2018. Trong khi đó, lợi nhuận ròng của hai nhóm này lại giảm mạnh 14.5% và 29.2%.
Tóm lại, các doanh nghiệp duy trì chất lượng Công bố thông tin tốt thường có kết quả kinh doanh ấn tượng hơn so với nhóm không đạt Chuẩn
Công bố thông tin.

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 CỦA CÁC DNNY KHÔNG ĐẠT CHUẨN CBTT THEO NHÓM VỐN HÓA. ĐVT: TỶ ĐỒNG

VỐN HÓA NHÓM DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN GẤP RƯỠI NHÓM KHÔNG ĐẠT CHUẨN
Năm 2020, có 329 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trong tổng số 729 Doanh nghiệp niêm yết được khảo sát, với tỷ lệ
tương ứng 45.13%. Vốn hóa nhóm Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin đạt gấp rưỡi nhóm Doanh nghiệp niêm yết không đạt
Chuẩn Công bố thông tin (tại thời điểm 31/12/2019). Cụ thể, giá trị vốn hóa của nhóm cổ phiếu này đạt 2,090,959 tỷ, trong khi giá trị vốn hóa
của 400 Doanh nghiệp niêm yết không đạt Chuẩn Công bố thông tin chỉ đạt 1,358,113 tỷ đồng.

Trong 329 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin, ngành bất động sản dẫn đầu cả về số lượng doanh nghiệp, tổng vốn hóa thị
trường và lợi nhuận ròng.
Hai ngành đứng sau lần lượt là ngân hàng và thực phẩm - đồ uống. Ngành ngân hàng có số lượng ít (chỉ có 7 ngân hàng đạt chuẩn CBTT)
nhưng do các ngân hàng đều có vốn hóa, doanh thu và lợi nhuận "khủng" nên ngành này vẫn nằm trong top 3 vốn hóa thị trường và top 2 về
lợi nhuận ròng.

ĐỒ THỊ SO SÁNH CÁC DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT THEO NHÓM NGÀNH. ĐVT: TỶ ĐỒNG

GHI CHÚ
Báo cáo Khảo sát hoạt động Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2020 là tài liệu được phát hành từ Chương trình IR
Awards 2020. Dữ liệu thống kê về Doanh nghiệp niêm yết phục vụ mục đích khảo sát hoạt động Công bố thông tin trên thị trường
chứng khoán do Vietstock cung cấp.
CHƯƠNG TRÌNH IR AWARDS 2020
IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình thực hiện
đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các Doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở
bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10
Chương trình IR Awards được diễn ra.


Vòng 1 (Khảo sát Công bố thông tin): Chương trình IR Awards ghi nhận những Doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời
nghĩa vụ Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hằng năm thông qua hoạt động khảo sát toàn diện và công bố những Doanh
nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.



Vòng 2 (Bình chọn IR): Chương trình IR Awards ghi nhận và tôn vinh những Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư
(IR) tốt nhất năm thông qua các hoạt động tổ chức bình chọn, đánh giá chuyên môn và vinh danh các doanh nghiệp dẫn đầu.

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH


Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR.



Cải thiện về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.



Gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
PHẠM VI ĐÁNH GIÁ
Đánh giá hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR) thông qua hệ thống các bộ tiêu chí do Hội đồng Bình chọn cụ thể hóa cho các yêu cầu sau:


Truyền thông tài chính hiệu quả: Thông tin công bố minh bạch, truyền thông tài chính hiệu quả. Qua đó tạo dựng được sự hiểu biết
rộng rãi về giá trị cũng như triển vọng doanh nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh mẽ và quản trị khủng hoảng truyền
thông tốt.



Danh tiếng tốt trên thị trường vốn: Danh tiếng tài chính tốt trên thị trường, từ năng lực và uy tín của ban lãnh đạo vào ban điều hành,
quản trị doanh nghiệp, đến độ tin cậy của các số liệu tài chính và các tài liệu công bố.



Quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán: Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá thị
trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý.

HẠNG MỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ


Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2020.



Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2020.



Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap) có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất
năm 2020.

BAN TỔ CHỨC
•

Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (vafe.org.vn) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam
hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính. Hiệp hội hướng đến góp phần thúc đẩy, hỗ trợ phát triển quản trị tài chính công,
quản trị tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính cá nhân.

•

Vietstock (vietstock.vn) là tổ chức truyền thông tài chính, cung cấp thông tin và dữ liệu tài chính uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

•

Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi.vn) là cơ quan báo chí của Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website của Chương trình: www.ir.vietstock.vn

KẾT THÚC BÁO CÁO

