
10 công ty lớn nhất châu Á cần chú ý vào năm 2023 

• Các công ty bao gồm những công ty từ nhà sản xuất vợt tennis đến 

nhà sản xuất EV 
• Trung Quốc đã tổ chức nhiều giao dịch lớn trong năm nay hơn bất 

kỳ địa điểm nào khác 
 

Mặc dù sự hồi sinh toàn cầu trong các  đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra 

công chúng có thể còn rất xa, nhưng ít nhất mười công ty châu Á đang làm 

việc trên các danh sách mà mỗi công ty có thể huy động được 1 tỷ đô la 

trở lên trong năm tới. 

Thị trường trong nước của Trung Quốc  đã tổ chức chín đợt niêm yết cổ 

phiếu có quy mô đó hoặc lớn hơn trong năm nay, nhiều hơn bất kỳ danh 

sách nào khác vào năm 2022, trong khi chúng gần như biến mất hoàn toàn 

khỏi các địa điểm như Hồng Kông, Seoul và Mumbai. 

Dưới đây là mười công ty có trụ sở tại châu Á trong các lĩnh vực khác 

nhau, từ bảo hiểm đến hóa chất và xe điện đang tìm kiếm danh sách có 

thể nổi bật. 

 Ant Group Co. 

Sự trở lại của danh sách Ant Group của Jack Ma có khả năng sẽ là đợt 

IPO nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Các nhà phân tích cho biết khoản tiền 

phạt đối với nhóm này vào tháng trước có thể đánh dấu sự kết thúc cuộc 

điều tra của Bắc Kinh đối với công ty fintech và là bước đầu tiên để khởi 

động lại quy trình IPO.  

Syngenta Group 

Gã khổng lồ hạt giống và phân bón thuộc sở hữu của Tập đoàn Hóa chất 

Quốc gia Trung Quốc dự kiến sẽ khởi động đợt IPO tiềm năng trị giá 65 tỷ 

nhân dân tệ (9,3 tỷ USD) vào năm 2022. Nếu nói đến thị trường lớn như 

vậy, nó có thể là một trong những giao dịch lớn nhất thế giới vào năm tới. 

Amer Sports  

Anta Sports Products Ltd., nhà sản xuất quần áo thể thao lớn nhất Trung 

Quốc và các nhà đồng đầu tư vào Amer Sports đang tổ chức  các cuộc 

đàm phán sơ bộ với các ngân hàng đầu tư để IPO của công ty có thể huy 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-18/ipo-boom-has-turned-to-bust-with-few-signs-of-immediate-revival
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-11/new-year-holds-promise-for-china-ipos-after-a-record-2022-haul
https://www.bloomberg.com/news/terminal/RMIQQPT0G1KZ
https://www.bloomberg.com/news/terminal/RMV6PBT0G1KW
https://www.bloomberg.com/news/terminal/RMXAQJT0G1KW
https://www.bloomberg.com/quote/6688:HK
https://www.bloomberg.com/news/terminal/RLQUBTDWRGG0
https://www.bloomberg.com/quote/SYNN:SW
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-17/syngenta-said-to-weigh-10-billion-shanghai-ipo-before-year-end
https://www.bloomberg.com/quote/2020:HK
https://www.bloomberg.com/quote/2020:HK
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-07/anta-sports-is-said-to-weigh-ipo-of-wilson-racket-maker-amer
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-07/anta-sports-is-said-to-weigh-ipo-of-wilson-racket-maker-amer


động được khoảng 1 tỷ USD trở lên. Địa điểm ra mắt của nhà sản xuất vợt 

quần vợt Wilson vẫn chưa được quyết định. 

FWD Group Holdings 

Công ty bảo hiểm châu Á được hậu thuẫn bởi tỷ phú Richard Li đang cân 

nhắc vào  năm tới như một mục tiêu mới cho sự ra mắt Hồng Kông được 

chờ đợi từ lâu, có thể huy động được khoảng 1 tỷ USD ngay trong quý đầu 

tiên.    

SCG Chemicals Pcl 

Đơn vị của Siam Cement Pcl niêm yết tại Bangkok  đã làm việc để IPO ban 

đầu nhắm mục tiêu ít nhất 2 tỷ USD. Công ty mẹ cho biết vào tháng 2023 

rằng họ sẽ xem xét một thời điểm thích hợp cho thỏa thuận vào năm 

XNUMX. 

 Cinema  XXI 

PT Nusantara Sejahtera Raya, nhà điều hành chuỗi rạp chiếu phim lớn 

nhất Indonesia Cinema XXI, đang thực hiện một đợt chào bán ở Jakarta có 

thể huy động tới 1,1 tỷ USD. 

VinFast 

Nhà sản xuất ô tô điện được hậu thuẫn bởi người đàn ông giàu nhất Việt 

Nam đã đệ đơn trong tháng này để IPO tại Mỹ ngay khi họ chuẩn bị giao 

những chiếc SUV đầu tiên của mình cho khách hàng California. Đơn vị 

thành lập tập đoàn Vingroup JSC do Phạm Nhật Vượng thành lập có thể 

huy động được ít nhất 1 tỷ USD ngay trong tháng 1. 

Oyo Hotels 

Công ty khởi nghiệp Ấn Độ từng bay cao về đặt phòng khách sạn đã nộp 

các tài liệu mới  vào tháng 2023, nhắm mục tiêu chào bán vào đầu năm 

XNUMX nếu điều kiện thị trường và kinh tế cho phép. 

Rakuten Bank 

Bloomberg đưa tin vào tháng 9 rằng chi nhánh ngân hàng của nhà bán lẻ 

trực tuyến Nhật Bản Rakuten Group đã chọn các ngân hàng để niêm yết 

tại Tokyo. Giả sử bán 35% cổ phần, Rakuten có thể huy động tới 140 tỷ 

yên (1 tỷ USD), theo Bloomberg Intelligence.   
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Longi Green Energy Technology Co. 

Công ty thiết bị điện mặt trời niêm yết tại Thượng Hải đã chọn các ngân 

hàng để bán các khoản thu lưu ký toàn cầu ở Thụy Sĩ, có thể lên tới 4 tỷ 

USD, trong nửa đầu năm 2023.  
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