quan hệ

cổ đông

Thông tin cổ phiếu
Thông tin cổ phiếu BIC
Tính tại ngày 31/12/2014
Vốn điều lệ

762.299.820.000

đồng

Số lượng cổ phiếu niêm yết

76.229.982

cổ phiếu

Loại cổ phiếu

Phổ thông

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

76.229.982

cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ

0

cổ phiếu

Mệnh giá

10.000

đồng/cổ phiếu

Lịch sử chi trả cổ tức
Năm

Tỷ lệ cổ tức

Thời gian thực hiện

2014

10% (tiền mặt)

24-04-2015

2013

10% (cổ phiếu)

30-07-2014

2012

10% (tiền mặt)

26-04-2013

2011

10% (tiền mặt)

26-04-2012

Thống kê khối lượng cổ phiếu BIC giao dịch năm 2014
Tổng số phiên

247

phiên

Tổng khối lượng khớp lệnh

38.854.160

cổ phiếu

Tổng giá trị khớp lệnh (VNĐ)

462.571.000.000

đồng

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

137.491

cổ phiếu

Khối lượng giao dịch cao nhất 52 tuần (02/10/2014)

919.790

cổ phiếu

Khối lượng giao dịch thấp nhất 52 tuần (07/05/2014)

2.310

cổ phiếu

Giá giao dịch cao nhất 52 tuần (13/10/2014)

15.700

đồng/cổ phiếu

Giá giao dịch thấp nhất 52 tuần (13/05/2014)

9.100

đồng/cổ phiếu

Biến động của cổ phiếu BIC so với thị trường

Năm 2014, cổ phiếu BIC đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với khối lượng và giá trị giao dịch
tăng đáng kể so với năm 2013. Đặc biệt, trong năm 2014, khối ngoại mua ròng tổng cộng
1.223 triệu cổ phiếu BIC với giá trị gần 16 tỷ đồng, trong đó tập trung mua mạnh vào 2 tháng
cuối năm.
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Thống kê cổ phiếu BIC
Chỉ tiêu

2011

2012

2013

2014

84

250

250

247

4.025.390

25.419.820

18.761.180

34.854.160

Tổng số phiên
Tổng khối lượng khớp
Tổng giá trị khớp

28.915.139.000

203.056.112.000

184.036.975.000

462.571.000.000

Tổng khối lượng đặt mua

7.674.190

58.874.720

37.437.100

74.826.940

Tổng khối lượng đặt bán

10.053.970

53.144.670

41.090.950

69.259.120

So sánh khối lượng giao dịch bình quân của các cổ phiếu ngành bảo hiểm phi nhân thọ
Chỉ tiêu

BIC

BMI

PTI

PGI

Khối lượng giao dịch
trung bình (cổ phiếu/
phiên)

144.649

269.458

9.110

21.616

Giá trị giao dịch trung
bình (đồng/phiên)

1.917.261.364

4.380.148.623

1.199.333.441

218.303.644

Giá cổ phiếu 2014 tăng từ 11.600 đồng/CP lên 13.400 đồng/CP, tăng 15,5% so với mức tăng 8,1% của
VnIndex. Giá cao nhất của BIC đạt được là 15.700 đồng/CP vào ngày 13/10/2014.
Đồng hành với diễn biến chung của thị trường, giá cổ phiếu BIC năm 2014 đã có những biến động tương
đối mạnh với 4 giai đoạn tăng giảm khá rõ rệt.

Diễn biến giá cổ phiếu BIC năm 2014
+ Tháng 1 đến tháng 3/2014: giá cổ phiếu BIC tăng từ 12.500 đến 14.000 VNĐ/cp; khối lượng giao dịch
trung bình: 96.640 cp/ngày; giá trị giao dịch trung bình: 1,338 tỷ đồng/ngày
+ Tháng 4 đến hết 15/5/2014: do sự kiện Biển Đông, trong xu thế chung của thị trường, giá cổ phiếu giảm
mạnh từ 14.000 xuống còn 9.100 VNĐ/cp; khối lượng giao dịch trung bình: 98.000 cp/ngày; giá trị giao
dịch trung bình: 1,22 tỷ đồng/ngày
+ Từ 16/5/2014 đến 15/10/2014: trong xu thế tăng của thị trường, cùng với những thông tin hỗ trợ về kết
quả kinh doanh, chia cổ tức bằng cổ phiếu đã kích thích nhu cầu nhà đầu tư làm giá cổ phiếu tăng mạnh
từ 9.100 đồng/cổ phiếu lên cao nhất 15.700 đồng/cổ phiếu; khối lượng giao dịch trung bình: 182.000 cp/
ngày; giá trị giao dịch trung bình: 2,36 tỷ đồng/ngày.
+ Từ 16/10/2014 đến 31/12/2014: giao dịch quanh mức giá từ 12,500 đến 14.000 VNĐ/cp; khối lượng giao
dịch trung bình: 145.000 cp/ngày; giá trị giao dịch trung bình: 2,0 tỷ đồng/ngày.
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Cơ cấu cổ đông (*)
13.14%
8.48%

BIDV
78.38%

Mutual Fund Elite

Cơ cấu cổ đông BIC

Cơ cấu sở hữu theo khu vực địa lý
Sở hữu theo địa lý

Số lượng cổ đông

Tỷ lệ

Việt Nam

947

96,7%

69.349.042

90.97%

Cá nhân

941

96,1%

9.368.633

12.29%

Tổ chức

6

0,6%

59.980.409

78,68%

Nước ngoài

33

3,3%

6.880.940

9,03%

Cá nhân

29

2,9%

203.280

0,27%

Tổ chức

4

0,4%

6.677.660

8,76%

980

100%

76.229.982

100%

TỔNG CỘNG

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ

Cơ cấu sở hữu theo số cổ phần
Sở hữu theo số cổ phần

Số lượng cổ đông

Tỷ lệ

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ

1–999

313

31,9%

98.979

0,1%

1.000 – 10.000

476

48,7%

1.588.883

2,1%

10.001 – 1.000.000

188

19,1%

5.906.863

7,8%

1.000.000 trở lên

3

0,3%

68.635.257

90,0%

TỔNG CỘNG

980

100%

76.229.982

100%

(*) Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/07/2014
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Hoạt động quan hệ nhà đầu tư năm 2014
Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của BIC hướng tới bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định
của pháp luật, đảm bảo công bố thông tin minh bạch, kịp thời.
Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông
BIC luôn coi việc bảo vệ quyền lợi của các cổ đông là một nội dung ưu tiên hàng đầu trong công tác quản
trị quan hệ nhà đầu tư, được thể hiện thông qua:

•

BIC luôn tích cực hỗ trợ và giải quyết xác đáng yêu cầu của cổ đông: giải quyết nhanh và chính xác các
yêu cầu dịch vụ cổ đông như điều chỉnh thông tin cổ đông, lưu ký chứng khoán phát hành thêm, cấp
lại sổ cổ đông.

•

Thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin, đảm bảo cổ đông tiếp cận các thông tin dễ dàng
và kịp thời nhất.

•

Công bố thông tin minh bạch, kịp thời

•

Sự minh bạch luôn là yếu tố được BIC coi trọng ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Sau khi niêm
yết, ngoài việc đảm bảo các quy định của pháp luật về công bố thông tin, BIC luôn giữ nguyên tắc cởi
mở và minh bạch về thông tin, đảm bảo nhà đầu tư tiếp cận kịp thời các thông tin về BIC.

•

BIC đã thực hiện xây dựng Quy trình Công bố thông tin để đảm bảo thực hiện đầy đủ công bố thông tin
định kỳ và bất thường theo quy định, luôn cập nhật các quy định mới nhất về công bố thông tin từ Bộ
Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

•

BIC đảm bảo thông tin được công bố theo quy định trên các kênh truyền thông của Sở GDCK TP. Hồ Chí
Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, website của BIC và các ấn phẩm quảng cáo báo chí, truyền hình
thuận tiện để các nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhất.

•

Đối với Báo cáo tài chính của Công ty, đặc biệt là BCTC soát xét 6 tháng và BCTC kiểm toán năm, BIC
luôn đẩy nhanh tiến độ công bố thông tin trước thời hạn đề ra từ 2 tuần đến 1 tháng, đây là điểm ít có
công ty niêm yết nào thực hiện được.

•

Đối với những thông tin bất thường ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động Công ty như quyết định thanh
tra thuế, điều chỉnh số liệu tài chính… BIC luôn công bố đầy đủ và kịp thời trong vòng 24h đúng quy
định đề ra.

•

Ngoài việc công bố thông tin theo quy định, BIC cũng chủ động cung cấp cho các cổ đông các thông
tin cần thiết về tình hình hoạt động của BIC để các Nhà đầu tư có thêm thông tin ra quyết định, ví dụ:
thông tin về hoạt động kinh doanh các Quý, các thông tin bổ nhiệm nhân sự, thành lập các công ty và
phòng kinh doanh mới,…

•

Đảm bảo chi trả cổ tức đầy đủ, đúng hạn cho cổ đông thông qua chính sách cổ tức ổn định

•

Sau 4 năm niêm yết, BIC luôn đảm bảo chính sách chi cổ tức ổn định ở mức 10% mỗi năm, đảm bảo
nguồn thu nhập ổn định cho cổ đông.

•

Quy trình chi trả cổ tức ngày càng được chuẩn hóa, cổ đông nhận được cổ tức bằng cổ phiếu cũng như
tiền mặt nhanh chóng, thuận tiện. Công ty tạo điều kiện đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu bằng
cách thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản cổ tức/chuyển phát nhanh sổ cổ đông đối với các cổ đông
có nhu cầu.
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