Biến động giá cổ phiếu Lyft từ khi niêm yết vào cuối tháng 3.2019 (Nguồn: Yahoo Finance).

Sau cha n na nm IPO và niêm yt, c phiu ca hai ng dng gi xe ln nht th gii là
Uber và Lyft ã kp gim giá ln lt 28% và 47% trái vi nhng k vng và mc nh giá trc
ó.
T mc nh giá 47 t USD hi u nm, ng dng chia s vn phòng ln nht th gii WeWork
ang cân nhc gim mc nh giá xung còn 10 n 12 t USD, theo Reuters. Vic IPO ca
WeWork ang b trì hoãn và cha có k hoch c th.
ng dng chia s phòng cho thuê ln nht th gii AirBnB va ra thông báo s IPO trong
nm 2020. Trc ó AirBnB ã tng lên ting v vic IPO nm 2019, nhng ngi ng sáng lp
Nathan Blecharczyk nói vi Business Insider hi tháng Ba “Chúng tôi nói v vic
chun b và sn sàng IPO nm 2019 nhng không có ngha là s IPO trong nm này”.
Ông Hà ng Chính, Giám c Phát trin kinh doanh Công ty c phn Vin thông Tinh
Vân cho rng, giá tr ca mt startup ph thuc vào tim nng phát trin, tng trng ca mô
hình kinh doanh, s lng ngi dùng, và nhng thách thc cnh tranh trong tng lai. ó là
nhng i lng nh tính, cc k khó xác nh, và d b khuch i hay gim thiu. Các mô hình
nh giá mt startup da trên tài sn và doanh thu, li nhun u không phn ánh úng thc
cht giá tr ca startup, c bit là startup công ngh.

Biến động giá cổ phiếu Uber từ khi niêm yết vào đầu tháng 5.2019 (Nguồn: Yahoo Finance).

Ông Phan Lê Thành Long, Giám c Vin K toán Qun tr Công chng Úc cho rng
hin không có mt phng pháp nh giá nào i vi các startup. Vic nh giá các mô hình
kinh doanh này ph thuc vào k vng nhà u t, xu hng th trng và c thi im nh giá. Lyft
gim giá sau IPO khin các nhà u t e ngi hn khi Uber IPO sau ó mt tháng ri.
C WeWork, Uber và Lyft u l ti thi im công b k hoch IPO. S l lên ti hàng t USD.
Uber và Lyft c coi là hai i din xut sc nht ca ng dng gi xe toàn cu, góp phn thay i
cách vn hành ca th trng vn ti trên quy mô toàn th gii. Các ng dng ra i sau hot
ng trên phm vi vùng lãnh th và các quc gia riêng bit, cng bt u chng t c u th ca
mô hình này. Grab và Go-Jek ti ông Nam Á, Kakao ti Hàn Quc, DiDi ti Trung
Quc… phn nào thay i cách ngi tiêu dùng s dng các phng tin cá nhân.
Ti Vit Nam, vi h thng giao thông công cng và bãi xe cá nhân hn ch, vic s hu và
duy trì mt chic ô tô cá nhân tr nên tng i bt tin, và có phn t so vi gi xe bng Grab,
Be, hay GoViet…
Tng t, AirBnB ã thay i cách nhng ngi tr t phòng cho các chuyn công tác và du
lch bi s linh ng, tin li. Các khách sn truyn thng i mt vi s cnh tranh mnh m t h
thng phòng/nhà cho thuê gn nh vô hn kt ni qua ng dng AirBnB. Mi êm có hn 2
triu khách ang ngh ti phòng ca AirBnB, theo thông tin công b t ng dng này.

Một văn phòng của WeWork tại Mehico (Ảnh: WeWork).

Hot ng trên 126 thành ph vi 836 vn phòng, WeWork vt qua tt c các doanh
nghip cho thuê vn phòng truyn thng hin có.
IPO hay niêm yt c phiu trên sàn chng khoán là cách các nhà u t ban u (qua
các vòng gi vn) ca các startup hin thc hoá li nhun sau thi gian dài không ngng
rót vn.
Mc nh giá trc IPO thng da trên s tin các nhà u t ã rót vào. S tin này, cng nh
cách phân b theo c phn, n - v mt lý thuyt - s ch có hai bên (nhà u t và startup)
bit. Vì vy, mc nh giá a ra thng không có kim chng c th.
V mt tài chính, mt khon u t, nu c rót vào vi t cách mt khon cho vay, s không làm
giá tr ca startup tng lên, mà thm chí có th gim i.
Mark Suckling, hiu trng ti Cento Ventures có tr s ti Singapore nói vi Nikkei Asia
Review, thách thc ca Grab và GoJek trong thi gian ti là thuyt phc c các nhà u t
các vòng gi vn sau.
Vic m rng ng dng sang các dch v khác nh tài chính, vn ti, gi n, thm chí khám
cha bnh,… ang là cách mà Grab và Go-Jek tìm kim li nhun, hoc m rng h sinh

thái, kin to tài sn (v d liu) thuyt phc nhà u t trong các vòng gi vn tip theo.
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