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Điều gì đang xảy ra 

MSCI hôm qua vừa công bố sẽ hoãn nâng hạng nhóm cổ phiếu 

China A vào rổ chỉ số MSCI thị trường mới nổi. Tuy nhiên, các 

chỉ tiêu đã gần như đạt được và có khả năng nâng hạng sớm 

trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Trong những tháng gần 

đây, Trung Quốc đã có những cải thiện mạnh mẽ để đưa nhóm này 

đến với nhà đầu tư thế giới. Những tiến triển này đã cải thiện được 

ba yếu tố chính được đề cập năm ngoái, đó là (1) Giải quyết những 

vấn đề liên quan đến quyền lợi sở hữu, (2) cải tổ quy định về ngừng 

giao dịch, (3) thay đổi chính sách cho nhà đầu tư tổ chức nhằm giải 

quyết những hạn chế về phân bổ hạn ngạch và luân chuyển vốn. 

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thị trường nhóm cổ phiếu China A vẫn 

còn cần cải thiện và sẽ được tiếp tục theo dõi kế hoạch triển khai.  

Lộ trình công bố của MSCI 

Theo thông lệ hàng năm thì MSCI sẽ công bố bản danh sách nâng 

hạng vào tháng 6 và có hiệu lực vào tháng 5 năm sau đó. Tuy nhiên, 

MSCI cũng không nêu rõ trong quy định là phải công bố vào tháng 6. 

Đồng thời với sự cải thiện và cố gắng nỗ lực từ phía Trung 

Quốc và các chỉ tiêu đều đang có chiều hướng tích cực thì khả 

năng có sự đột biến trong chu kỳ công bố của MSCI là có thể. 

Nhà đầu tư nên làm gì 

Nếu thỏa mãn các tiêu chí nâng hạng, thì nhiều khả năng thị trường 

sẽ có mức tăng trưởng rất tích cực từ thời điểm MSCI công bố kế 

hoạch nâng hạng đến ngày chính thức có hiệu lực. Do đó, chúng tôi 

nhận định nếu nhóm cổ phiếu China A được nâng hạng sớm trong 

năm nay hoặc đầu năm 2017 thì sẽ là thông tin hỗ trợ tích cực đối 

với TTCK Trung Quốc và kéo theo đó là tâm lý tích cực lên các 

nhà đầu tư trong khu vực. 

Việt Nam vẫn chưa được vào danh sách rút gọn trong năm nay 

do đó chúng tôi tiếp tục giữ vững quan điểm “nâng hạng đến 

năm 2021”. 

 

 

 

 

 

 

CẬP NHẬT KẾT QUẢ XẾP HẠNG MSCI 2016 

TTCK Trung Quốc giảm xuống thấp nhất trong 2 tuần gần đây do nhóm cổ phiếu China A bị hoãn nâng 

hạng lên thị trường mới nổi. Việt Nam vẫn chưa được vào danh sách rút gọn trong năm nay do đó chúng 

tôi tiếp tục giữ vững quan điểm “nâng hạng đến năm 2021”. 
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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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