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Gửi tin nhanh

Bảng giá điện tử

Danh mục đầu tư

TIN MỚI! Đọc nhanh >>

VN-Index: 1,301.120.000.00%

GTGD: 29.2tỷ VNĐ

HNX-Index: 334.97-1.88-0.56%

GTGD: 90.6tỷ VNĐ

20-08-2021 - 18:45 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Báo cáo của Grant Thornton Việt Nam nhấn mạnh, bất chấp những bất định do đại dịch
Covid-19 gây ra, số lượng thương vụ PE tại Việt Nam tăng từ 35 năm 2019 lên mức kỷ lục 59
vào năm 2020. Giá trị thương vụ được công bố tăng 1,9% từ 1,121 triệu USD năm 2019 lên
1,142 triệu USD vào năm 2020. 

Theo trang The Asset, các quỹ đầu tư tư nhân (PE) đang ngày càng tập trung vào
nhiều doanh nghiệp truyền thống của Việt Nam trong các ngành được coi là có tiềm
năng, chẳng hạn như bán lẻ, chăm sóc sức khoẻ, hay giáo dục...
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The Asset: Điểm lại loạt quỹ đầu tư tư nhân rót vốn vào
Việt Nam bất chấp giai đoạn đỉnh dịch Covid-19

Gõ mã CK hoặc tên công ty..

Công ty Tin tức Lãnh đạo

22:33 Bên trong mobihome khổng lồ 2 triệu USD: Có khoang để siêu xe Ferrari,
nội thất như du thuyền trên cạn

22:10 "Ông già" 9X tái hiện chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Đình làng Mông Phụ tí
hon sống động như thật

22:08 Ai cũng biết bệnh tiểu đường ngày càng phổ biến nhưng không ngờ
người mang 5 yếu tố này có nguy cơ mắc bệnh cao hơn

21:52 Trung Quốc viện trợ thêm cho Việt Nam 2 triệu liều vắc-xin
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Đã lấy tiền BHXH 1 lần, người lao động có được nhận tiếp lần hai không?

Đằng sau chuyện 'ông lớn' dược phẩm Hàn mua quyền cung cấp Nanocovax toàn cầu:...

Founder Grant Thornton Vietnam: ‘Việt Nam làm rất tốt ở giai đoạn đầu đại dịch,...
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Nguồn: Bureau van DIJK và Grant Thornton research

Bước sang năm 2021, giai đoạn 7 tháng đầu năm, thương vụ PE lớn nhất trên thị trường Việt
Nam chính là khoản đầu tư 400 triệu USD của Baring Private Equity Asia - một trong những
công ty PE lớn nhất ở châu Á, và gã khổng lồ Trung Quốc Alibaba vào Tập đoàn Masan -
một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. 

Theo đó, Tập đoàn Masan công bố đã hoàn tất phát hành 5,5% cổ phần mới của The CrownX
cho nhóm các nhà đầu tư gồm có Tập đoàn Alibaba và Baring Private Equity Asia. Việc ký
kết giao dịch này được công bố lần đầu tiên vào ngày 18/5/2021.

Trong lĩnh vực giáo dục, hồi tháng 6, KKR, một trong những công ty đầu tư lớn nhất thế giới,
cũng đã công bố đầu tư 100 triệu USD vào Tập đoàn Giáo dục Việt Nam EQuest. Đây là
khoản đầu tư thứ tư trên toàn cầu vào lĩnh vực phát triển giáo dục và lực lượng lao động dựa
trên định hướng hỗ trợ quá trình "Học tập suốt đời" của Quỹ này.

Ông Ashish Shastry - đồng Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư tư nhân ở châu Á (Asia Private
Equity) và lãnh đạo bộ phận đầu tư khu vực Đông Nam Á của KKR, cho biết, đầu tư vào Việt
Nam và hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp của Việt Nam là một
chiến lược chủ chốt của KKR tại châu Á.

"Với vị thế ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới của Việt Nam, khả năng tiếp cận
các giải pháp giáo dục chất lượng cao với chi phí hợp lý là nhân tố rất quan trọng để đạt được
các mục tiêu quốc gia". 

Năm ngoái, nhóm nhà đầu tư do KKR đứng đầu là Temasek đã hoàn tất giao dịch mua lại một
khoản đầu tư tại CTCP Vinhomes (Vinhomes). Theo đó, nhóm nhà đầu tư KKR đã đầu tư
tổng cộng 15.100 tỷ đồng (650 triệu USD), tương đương khoảng 6% cổ phần Vinhomes.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, BDA Capital Partners, quỹ đầu tư tư nhân của công ty tư
vấn BDA Partners, đã "bơm vốn" vào phòng khám nhi khoa Nhi Đồng 315 tại Việt Nam mới
đây. Hay như quỹ đầu tư ABC World Asia tham gia rót vốn 24 triệu USD ở vòng Series B
cho Kim Dental - Tập Đoàn Nha khoa Kim chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng
miệng Việt Nam. 

Tháng 6 vừa qua, Mekong Capital thông báo Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV) vừa
hoàn tất khoản đầu tư 10 triệu USD vào Công ty Mutosi. Trước Rever, MEF IV đã đầu tư vào
công ty chocolate Marou. 

Theo bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Phó Tổng giám đốc Grant Thornton Việt Nam, các lĩnh vực
khác thu hút đầu tư PE trong năm nay bao gồm năng lượng tái tạo, công nghệ, logistics... Đặc
biệt, Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, với mục tiêu về tỷ
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trọng năng lượng tái tạo trong sản lượng điện lần lượt là 6,5% vào năm 2020; 6,9% vào năm
2025 và 10,7% vào năm 2030.

Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản công nghiệp được giới chuyên gia đánh giá là có tiềm năng,
do dự kiến hoạt động sản xuất sẽ phục hồi ngay sau khi Việt Nam khống chế được đợt dịch
lần này, nhất là ở khu vực miền Nam.

Tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã đưa ra dự báo tăng trưởng năm
2021, theo đó dự báo tăng trưởng năm nay của Việt Nam được điều chỉnh giảm xuống còn
5,8% so với mức 6,7% được đưa ra trước đó. Tuy nhiên, ADB đã nâng nhẹ triển vọng tăng
trưởng năm 2022 của Việt Nam từ 5,3% lên 5,4%.

Đằng sau chuyện 'ông lớn' dược phẩm Hàn mua quyền cung cấp
Nanocovax toàn cầu: Việt Nam dần là 'mắt xích' trong chuỗi
cung ứng vaccine!

Anh Vũ
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Từ Khóa: quỹ đầu tư, đầu tư tư nhân, chăm sóc sức khoẻ, thị trường việt nam, gã khổng lồ, tập đoàn
masan, nhà đầu tư, 100 triệu USD
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Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn
Huy Dũng: 'Sẽ có công cụ cho
phép kết nối F0 với người thân'
Nổi bật

Ngân hàng cam kết giảm hơn
20.000 tỷ lợi nhuận để giảm lãi
vay cho doanh nghiệp: Làm thế
nào để chính sách đi vào thực
tiễn? Nổi bật

3 ngày trước

"Bí quyết" dập dịch 1 tháng của
Trung Quốc có gì đặc biệt, mô
hình chống dịch sử dụng tối đa
công nghệ của Hàn Quốc có gì
đáng học tập?

 Copy linkTheo Doanh nghiệp và Tiếp thị
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