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BẢN TIN ETF 
 

BVH, TPB và PDR sẽ thay thế SAB, EIB và 

ROS trong rổ VN30  

 
 

Quy tắc chỉ số HOSE-Index mới sẽ cải thiện chất lượng của các cổ 

phiếu thành phần. 

Vào ngày 09/11/2020, HOSE đã ban hành Quy tắc chỉ số HOSE-Index phiên 
bản 3.0 (thay thế phiên bản 2.3) và sẽ áp dụng cho kỳ đổi rổ tháng 02/2021 với 
những thay đổi trong 1) Điều kiện sàng lọc Freefloat, 2) Điều kiện sàng lọc 
thanh khoản để vào VN30, cụ thể như sau: 
 

Hình 2: Quy tắc chỉ số HOSE-Index (phiên bản 3.0) so với phiên bản cũ (bản 2.3) 

 
   Nguồn: VND RESEARCH, Bộ Quy tắc chỉ số HOSE 

 

Chúng tôi tin rằng Quy tắc chỉ số HOSE-Index mới sẽ cải thiện hơn nữa chất 
lượng của các cổ phiếu trong chỉ số VN30 về tính thanh khoản, giúp hỗ trợ cho 
các sản phẩm dựa trên chỉ số VN30 như ETF và cũng cải thiện tính đại diện 
của VN30 - chỉ số Blue-chip của thị trường. 

SAB, EIB và ROS bị loại khỏi chỉ số VN30; BVH, TPB và PDR sẽ là 

các cổ phiếu thay thế cho kỳ đổi rổ tháng 02/2021  
 

Hình 3: Thay đổi cổ phiếu thành phần của VN30 trong kỳ đổi rổ tháng 02/2021, dựa trên dữ 
liệu tại ngày 31/12/2020  

 
   Nguồn: VND RESEARCH, Quy tắc chỉ số HOSE-Index 

Quy tắc chỉ số HOSE-Index 3.0 (Mới) Quy tắc chỉ số HOSE-Index 2.3 (Cũ)

Ngày hiệu lực Từ 9/11/2020 Từ 20/12/2018 - 09/11/2020

Tiêu chí về freefloat Đối với các cổ phiếu có freefloat <10%:

    1) giá trị vốn hóa thị trường đã điều chỉnh 

freefloat ≥ 2.000 tỷ đồng (đối với cổ phiếu là 

thành phần của HOSE-Index kỳ trước) hoặc

    2) Giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh 

freefloat  ≥ 2.500 tỷ đồng (đối với cổ phiếu 

không là thành phần của HOSE-Index kỳ 

trước)

  đủ điều kiện tham gia HOSE-Index

Đối với các cổ phiếu có freefloat <10%:

  > giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh freefloat 

≥ giá trị trung vị của tập hợp 90% giá trị thị 

trường điều chỉnh freefloat lớn nhất trong danh 

sách đủ điều kiện về tư cách của HOSE-Index

  đủ điều kiện tham gia HOSE-Index

Tiêu chí về thanh 

khoản để vào VN30

Cổ phiếu phải có

    1) Khối lượng giao dịch khớp lệnh hàng 

ngày ≥ 100.000 cổ phiếu và

    2) Giá trị giao dịch khớp lệnh hàng ngày  ≥ 9 

tỷ đồng (đối với cổ phiếu thuộc VN30 kỳ trước) 

hoặc  ≥ 10 tỷ đồng (đối với cổ phiếu không 

thuộc VN30 kỳ trước)

Cổ phiếu nằm trong nhóm 90% giá trị giao dịch 

tích luỹ cao nhất của VNAllshare sẽ được xem 

xét vào VN30.

Thay đổi tại kỳ tháng 

Tháng 5 và tháng 11

Cổ phiếu không đáp ứng các tiêu chí về 

freefloat sẽ bị loại khỏi VN30

Không thay đổi tại các kỳ này

Cổ 

phiếu

Đổi rổ định kỳ 

tháng 02/2021

Lý do

SAB Bị loại > không đáp ứng tiêu chí thanh khoản mới

(khối lượng giao dịch khớp lệnh hàng ngày ≥ 100.000 cổ phiếu)

EIB Bị loại > không đáp ứng  tiêu chí thanh khoản mới

(giá trị giao dịch khớp lệnh hàng ngày ≥ 9 tỷ đồng)

ROS Bị loại > Vốn hóa thị trường bình quân 12 tháng khoảng 2.200 tỷ đồng, nằm ngoài danh sách 40 cổ 

phiếu có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất để ở lại VN30

BVH Vào rổ > đáp ứng tiêu chí freefloat mới (vốn hóa thị trường đã điều chỉnh freefloat > 2.500 tỷ đồng)

TPB Vào rổ > xếp hạng 23 trong 40 cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất, thay thế EIB

PDR Vào rổ > xếp hạng 27 trong 40 cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất, thay thế ROS

▪ Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ tiến hành xem xét định kỳ 

Bộ chỉ số HOSE-Index, trong đó gồm chỉ số VN30, để thay đổi danh mục 

trong tháng này. Rổ chỉ số mới dự kiến sẽ được công bố vào 18/01/2021, 

và có hiệu lực vào 1/2/2021. 

▪ Chúng tôi dự báo SAB, EIB và ROS sẽ bị loại khỏi VN30 và được thay 

thế bởi BVH, TPB và PDR. 

Báo cáo chuyên đề 
24 Apr 2020 
 

11/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Lịch sự kiện chỉ số năm 2021 

 

Nguồn: VND RESEARCH, HOSE 

Kỳ đổi rổ Ngày Sự kiện chỉ số

31/12/2020 Ngày chốt dữ liệu

18/1/2021

Công bố thông tin

- Rổ chỉ số mới: VN30

- Cập nhật dữ liệu: VNDiamond

1/2/2021 Ngày hiệu lực

31/3/2021 Ngày chốt dữ liệu

19/4/2021

Công bố thông tin

- Rổ chỉ số mới: VNDiamond

- Cập nhật dữ liệu: VN30

3/5/2021 Ngày hiệu lực

30/6/2021 Ngày chốt dữ liệu

19/7/2021

Công bố thông tin

- Rổ chỉ số mới: VN30

- Cập nhật dữ liệu: VNDiamond

2/8/2021 Ngày hiệu lực

30/9/2021 Ngày chốt dữ liệu

18/10/2021

Công bố thông tin

- Rổ chỉ số mới: VNDiamond

- Cập nhật dữ liệu: VN30

4/11/2021 Ngày hiệu lực

Kỳ đổi rổ tháng 

05/21

Kỳ đổi rổ tháng 

08/21

Kỳ đổi rổ tháng 

11/21

Kỳ đổi rổ tháng 

02/21

Chuyên viên phân tích: 

 
Phan Như Bách 

bach.phannhu@vndirect.com.vn  
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Các quỹ ETF dựa trên chỉ số VN30 sẽ thay đổi danh mục theo các thay 
đổi của chỉ số VN30 

HOSE sẽ công bố danh sách thành phần chỉ số HOSE-Index (bao gồm chỉ số 
VN30) vào ngày 18/01/2021 và thời điểm có hiệu lực là 01/02/2021. 

Dựa trên kết quả trên, các quỹ ETF dựa trên chỉ số VN30, với tổng giá trị tài 
sản ròng đạt 8.030 tỷ đồng (bao gồm ETF DCVFM VN30, ETF SSIAM VN30 
và ETF FUEMAV30), sẽ cân đối lại danh mục vào ngày giao dịch trước đó 
(29/01/2021) . 

Chúng tôi ước tính các quỹ ETF này sẽ mua vào 5,5 triệu cổ phiếu TPB, 1,48 
triệu cổ phiếu PDR, 1 triệu cổ phiếu VNM và 690.000cổ phiếu BVH. Đồng thời, 
các quỹ ETF này sẽ bán 4,3 triệu cổ phiếu EIB, 2,18 triệu cổ phiếu ROS và 
680.000 cổ phiếu SAB. Các quỹ sẽ thực hiện các hoạt động mua/bán các cổ 
phiếu khác để điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu trong quỹ ETF cho phù hợp với tỷ 
trọng cổ phiếu mới để tương ứng với chỉ số VN30. 

Hình 4: Danh mục VN30 mới và các thay đổi của quỹ ETFs dựa trên ước tính của chúng tôi (dữ liệu tại ngày 31/12/2020) 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bloomberg, Vietstock 

 

 

Cổ 

phiếu

Tỷ trọng 

hiện tại 

(31/12/20)

Giá trị 

hiện tại 

(31/12/20)

Tỷ trọng 

mới (%)

Giá trị 

mới (tỷ 

đồng)

Thay đổi tỷ 

trọng (%)

Giá trị mua / bán 

ròng (tỷ đồng)

Khối lượng mua / 

bán ròng (cổ 

phiếu)

Giá trị giao 

dịch trung 

bình hàng 

ngày (tỷ 

đồng)

Số ngày giao 

dịch ước tính

VNM 8,6% 691,1 10,0% 802,7 1,39% 111,6 1.007.028             179,13         0,62                   

TCB 8,7% 700,8 9,0% 721,7 0,26% 21,0 634.289                180,70         0,12                   

HPG 9,1% 729,7 8,8% 705,4 -0,30% -24,3 (572.965)               341,59         (0,07)                  

VIC 7,9% 630,9 8,3% 669,9 0,49% 39,0 355.124                67,26           0,58                   

VPB 6,5% 520,2 6,5% 521,5 0,02% 1,4 39.930                 143,31         0,01                   

VHM 4,6% 371,7 4,8% 384,9 0,17% 13,3 138.773                141,85         0,09                   

VCB 4,9% 390,1 4,6% 373,0 -0,21% -17,1 (172.398)               94,27           (0,18)                  

MBB 4,6% 367,6 4,5% 357,4 -0,13% -10,3 (407.688)               140,45         (0,07)                  

FPT 4,4% 352,4 4,3% 346,1 -0,08% -6,3 (99.956)                95,56           (0,07)                  

MSN 4,1% 330,7 4,3% 341,3 0,13% 10,6 118.899                114,05         0,09                   

MWG 4,2% 333,9 4,1% 326,7 -0,09% -7,3 (59.566)                92,20           (0,08)                  

VJC 4,0% 317,9 3,8% 305,8 -0,15% -12,1 (97.142)                55,07           (0,22)                  

STB 3,4% 275,3 3,4% 270,4 -0,06% -4,9 (276.902)               144,82         (0,03)                  

HDB 3,2% 253,7 3,1% 247,4 -0,08% -6,2 (251.041)               51,36           (0,12)                  

CTG 3,0% 244,0 3,0% 240,3 -0,05% -3,7 (105.922)               169,98         (0,02)                  

NVL 2,8% 220,7 2,7% 212,8 -0,10% -8,0 (122.750)               105,40         (0,08)                  

TPB 1,9% 154,9 1,93% 154,9 5.582.834             20,65           7,50                   

VRE 1,8% 144,5 1,9% 149,3 0,06% 4,8 143.233                88,38           0,05                   

PNJ 1,7% 134,9 1,7% 137,6 0,03% 2,8 34.220                 59,26           0,05                   

SSI 1,4% 110,0 1,4% 111,1 0,01% 1,1 33.382                 88,78           0,01                   

KDH 1,3% 100,3 1,2% 99,4 -0,01% -1,0 (32.358)                19,75           (0,05)                  

GAS 1,0% 78,7 1,0% 77,4 -0,02% -1,3 (14.129)                50,57           (0,03)                  

PDR 0,9% 76,2 0,95% 76,2 1.482.800             50,40           1,51                   

BID 0,9% 74,7 0,9% 72,0 -0,03% -2,7 (56.073)                56,94           (0,05)                  

PLX 0,9% 71,4 0,9% 68,4 -0,04% -3,1 (55.894)                35,29           (0,09)                  

REE 0,8% 65,0 0,8% 63,8 -0,02% -1,2 (24.684)                18,13           (0,07)                  

POW 0,8% 61,0 0,7% 59,5 -0,02% -1,5 (106.982)               51,51           (0,03)                  

SBT 0,6% 47,4 0,6% 48,3 0,01% 0,9 43.942                 48,27           0,02                   

BVH 0,6% 45,8 0,57% 45,8 693.250                36,16           1,27                   

TCH 0,5% 37,7 0,5% 36,2 -0,02% -1,5 (76.202)                72,04           (0,02)                  

SAB 1,7% 135,7 0,0 -1,69% -135,7 (681.711)               28,03           (4,84)                  

ROS 0,1% 5,4 0,0 -0,07% -5,4 (2.179.065)            38,45           (0,14)                  

EIB 1,1% 85,1 0,0 -1,06% -85,1 (4.363.529)            20,34           (4,18)                  
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Chúng tôi ước tính sẽ có nhiều cổ phiếu tiềm năng trong danh sách chờ 
gia nhập chỉ số VN30 trong kỳ đổi rổ tháng 08/2021 

Trong năm 2020, đã có nhiều cổ phiếu blue-chip chuyển sàn niêm yết từ 
UPCOM / HNX sang HOSE như ACB, GVR, BCM và VIB và các cổ phiếu này 
sẽ có khả năng được đưa vào chỉ số VN30 trong kỳ đổi rổ tháng 08/2021. 

Chúng tôi nhận thấy rằng ACB và GVR sẽ vào chỉ số VN30 trong kỳ đổi rổ 
tháng 08/21 nếu các cổ phiếu trên tiếp tục duy trì được tính thanh khoản và 
quy mô vốn hóa thị trường như hiện tại trong khi các cổ phiếu còn lại cần tiếp 
tục cải thiện khả năng thanh khoản và tăng quy mô vốn hóa thị trường để vượt 
qua các tiêu chí của VN30. 

Hình 5: Danh sách các cổ phiếu tiềm năng có thể vào VN30 trong kỳ đổi rổ tháng 08/2021  

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bloomberg, Vietstock 

Cổ 

phiếu

Giá trị vốn 

hóa tại 

ngày 

31/12/2020 

(Tỷ đồng)

Tỷ lệ 

freefloat

Giá trị vốn 

hóa điều 

chỉnh 

freefloat (Tỷ 

đồng)

Thứ hạng 

trong 

danh sách 

cổ phiếu 

niêm yết 

tại HOSE

Ghi chú

SAB 125.050 11,0% 13.755 9 SAB sẽ trở lại VN30 Index nếu thanh khoản của SAB được cải thiện, với khối lượng giao dịch khớp lệnh hàng 

ngày cao hơn 100.000 cổ phiếu

GVR 119.800 3,0% 3.594 10 Giá trị vốn hoá điều chỉnh freefloat trong năm 2020 của GVR thấp hơn 2.500 tỷ đồng, không vượt qua kỳ đổi rổ 

tháng 2/21. Nếu GVR có thể duy trì quy mô vốn hoá như hiện tại, chúng tôi kỳ vọng GVR sẽ được đưa vào VN30 

Index trong kỳ đổi rổ tháng 08/21.

ACB 60.740 95,0% 57.703 19 Thời gian niêm yết trên HOSE chưa đủ 6 tháng để vào VN30 trong kỳ đổi rổ tháng 02/21, chúng tôi kỳ vọng ACB 

sẽ được đưa vào VN30 trong kỳ đổi rổ tháng 08/21.

BCM 42.642 4,0% 1.706 23 Nếu giá trị vốn hoá điều chỉnh freefloat của BCM lớn hơn 2.500 tỷ đồng và quy mô vốn hóa thị trường lọt vào Top 

20, thì BCM có cơ hội vào VN30.

VIB 35.944 70,0% 25.161 26 VIB sẽ có cơ hội được đưa vào VN30 nếu vốn hóa thị trường tăng lên và lọt vào Top 20 vốn hóa thị trường.

* Lưu ý rằng quá trình xem xét vào rổ VN30 sử dụng vốn hóa thị trường trung bình 12 tháng
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

 

 
Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu rõ 
trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 

 
  
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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