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PHÂN HẠNG THỊ TRƯỜNG MSCI NĂM 2019: VIỆT NAM CÓ THỂ ĐƯỢC 
TĂNG MẠNH TỶ TRỌNG TRONG MSCI FRONTIER MARKETS INDEX  

O2    Morgan Stanley Capital Investment (MSCI) sẽ công bố kết quả “phân 
hạng thị trường thường niên năm 2019” vào ngày 13/5/2019 và các 
thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2019.   

Việt Nam nhiều khả năng chưa được đưa vào “danh sách rút gọn 
xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi” trong kỳ review tới  

Đối chiếu với các tiêu chí phân loại thị trường của MSCI có thể thấy 
thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng được hầu hết các tiêu 
chí về mặt định lượng nhưng vẫn còn chưa đáp ứng được một số tiêu 
chí về mặt định tính để được nâng hạng lên thị trường chứng khoán 
mới nổi như:   

(1) công bố thông tin bằng tiếng Anh.  

(2) độ mở thị trường và quyền bình đẳng đối với nhà đầu tư nước 
ngoài (NĐTNN) (bao gồm cả vấn đề về giới hạn sở hữu của NĐTNN).  

(3) thiếu thị trường giao dịch ngoại hối tại nước ngoài (offshore 
currency market) gây khó khăn trong việc chuyển đổi từ tiền “Việt Nam 
đồng” sang ngoại tệ khác, trong khi thị trường ngoại hối trong nước 
(onshore currency market) vẫn còn nhiều hạn chế. 

(4) chưa có trung tâm thanh toán độc lập.  

(5) một số tiêu chí khác về giao dịch, chuyển nhượng chứng khoán, 
sản phẩm phái sinh.  

Chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam cần thêm ít nhất 
một năm nữa để được đưa vào “danh sách rút gọn” và thêm từ một 
đến hai năm sau đó để chính thức được nâng hạng lên thị trường 
chứng khoán mới nổi.  

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ được hưởng 
lợi dù chưa được vào “danh sách rút gọn”. 

Tỷ trọng của Việt Nam trong MSCI Frontier Markets Index và MSCI 
Frontier Markets 100 Index sẽ được nâng lên đáng kể nếu 
Argentina chính thức được nâng hạng lên thị trường chứng 
khoán mới nổi trong kỳ review tới. Như công bố được MSCI đưa ra 
hồi tháng 6 năm ngoái, nhiều khả năng trong đợt review tới đây, 
Argentina sẽ chính thức được MSCI nâng hạng, trong khi đó, Cô-oét 
sẽ được thêm vào “danh sách rút gọn xem xét nâng hạng lên thị 
trường mới nổi” kể từ tháng 6/2019. Theo sau đó, tỷ trọng của Việt 
Nam trong MSCI Frontier Markets Index và MSCI Frontier Markets 100 
Index có thể được tăng thêm 3% từ mức khoảng 16-17% hiện nay.  

Hình 1: Tỷ trọng các nước trong MSCI Frontier Markets 100 Index (dữ liệu ngày 
11/4/2019) 

 
   Nguồn: MSCI Frontier Markets 100 Index ETF 

 

Ngày 17 tháng 4 năm 2019 

Đinh Quang Hinh 

hinh.dinh@vndirect.com.vn    

 

file:///D:/TUAN/EFA/New/www.vndirect.com.vn
mailto:hinh.dinh@vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

Báo cáo Chuyên đề 
 

www.vndirect.com.vn  2 

IN ALLIANCE WITH 

Hình 3: Danh sách các quỹ mô phỏng theo MSCI Frontier Markets Index và MSCI 
Frontier Markets 100 Index 

 
   Nguồn: Trang web và tài liệu của các quỹ trong bảng trên  

Theo ước tính của chúng tôi sẽ có khoảng 66 triệu USD (khoảng 
1.500 tỷ đồng) được các quỹ trên phân bổ vào thị trường chứng 
khoán Việt Nam nếu Argentina chính thức được nâng hạng lên 
thị trường mới nổi trong kỳ review tới. Tính đến thời điểm cuối 
tháng 3, các quỹ trong “Hình 3” đang phân bổ khoảng 493 triệu USD 
vào thị trường chứng khoán Việt Nam, 671 triệu USD vào cổ phiếu 
Cô-oét và 501 triệu USD vào cổ phiếu Argentina. Nếu Argentina được 
chuyển sang nhóm thị trường mới nổi thì gần như toàn bộ số tiền 501 
triệu USD sẽ được các quỹ này phân bổ sang các thị trường cận biên 
còn lại và Việt Nam sẽ là một trong những thị trường được hưởng lợi 
lớn nhất do đang chiếm tỷ trọng lớn trong MSCI Frontier Markets Index 
và MSCI Frontier Markets 100 Index.  

Hình 4: Giá trị cổ phiếu của ba thị trường được nắm giữ nhiều nhất bởi các quỹ 
mô phỏng theo MSCI Frontier Markets Index và MSCI Frontier Markets 100 Index  

 
   Nguồn: Trang web và tài liệu của các quỹ trong bảng trên, VND tính toán 

 

 

Tên quỹ

Tổng tài sản 

quản lý (triệu 

USD)

Mô phỏng theo chỉ số

Schroder International Selection 

Fund Frontier Market Equity 
1343 MSCI Frontier Markets Index

Templeton Frontier Markets Fund 628 MSCI Frontier Markets Index

Magna new frontiers fund 596 MSCI Frontier Markets Index

iShares MSCI Frontier 100 ETF 510 MSCI Frontier Markets 100 Index

T.RowePrice Frontier Markets Equity 

Fund 
276 MSCI Frontier Markets Index

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. 

Frontier Markets Portfolio 
231 MSCI Frontier Markets Index

Coeli SICAV I Coeli Frontier Markets 181 MSCI Frontier Markets Index

Tổng 3765

Tên quỹ

Giá trị cổ 

phiếu Cô-oét 

(triệu USD)

Giá trị cổ phiếu 

Việt Nam 

(triệu USD)

Giá trị cổ phiếu 

Argentina 

(triệu USD)

Schroder International Selection Fund 

Frontier Market Equity 
267              113                   236                  

 Tỷ trọng trong tổng tài sản quản lý của quỹ 20% 8% 18%

Templeton Frontier Markets Fund 64                59                     50                    

 Tỷ trọng trong tổng tài sản quản lý của quỹ 10% 9% 8%

Magna New Frontiers Fund 100              127                   36                    

 Tỷ trọng trong tổng tài sản quản lý của quỹ 17% 21% 6%

iShares MSCI Frontier 100 ETF 127              89                     74                    

 Tỷ trọng trong tổng tài sản quản lý của quỹ 25% 17% 15%

T.RowePrice Frontier Markets 

Equity Fund 
56                44                     36                    

 Tỷ trọng trong tổng tài sản quản lý của quỹ 20% 16% 13%

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. 

Frontier Markets Portfolio 
45                35                     42                    

 Tỷ trọng trong tổng tài sản quản lý của quỹ 19% 15% 18%

Coeli SICAV I Coeli Frontier Markets 11                27                     27                    

 Tỷ trọng trong tổng tài sản quản lý của quỹ 6% 15% 15%

Tổng 671              493                   501                  

 Tỷ trọng trong tổng tài sản quản lý của tất cả 

các quỹ trên
18% 13% 13%

Hình 2: Giá chứng chỉ quỹ (CCQ) và số lượng 
CCQ đang lưu hành của quỹ IShares MSCI 
Frontier 100 ETF 

 
   Nguồn: Bloomberg 

Title:

Source:
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Các cổ phiếu vốn hóa lớn là đối tượng được hưởng lợi lớn nhất  

Các quỹ trên dự kiến mua vào các cổ phiếu vốn hóa lớn hiện đang 
có trong danh mục của MSCI Frontier Markets Index và MSCI 
Frontier Markets 100 Index như VNM, VIC, VHM, VCB, SAB, MSN, 
HPG and GAS. Dòng vốn ngoại tiếp tục đổ vào thị trường chứng 
khoán Việt Nam sẽ là lực đỡ quan trọng cho thị trường trong bối cảnh 
thiếu vắng các thông tin hỗ trợ đủ mạnh trong nửa sau Quý 2/2019. 
Ngoài ra, con số 66 triệu USD ở trên mới chỉ tính đến các quỹ mô 
phỏng theo MSCI Frontier Markets Index và MSCI Frontier Markets 
100 Index mà chưa tính đến các quỹ chủ động, quỹ mô phỏng theo 
các “benchmark khác” như là MSCI Frontier Emerging Index hoặc 
S&P/BNP Mellon New Frontier Index và do đó lượng tiền phân bổ 
sang thị trường chứng khoán Việt Nam từ các quỹ đầu tư vào thị 
trường cận biên có thể lớn hơn nữa.  

Hình 5: Giá trị mua/bán của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam (triệu 
USD) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Hình 6: Danh sách cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của quỹ IShares MSCI 
Frontier 100 ETF 

 
   Nguồn: IShares MSCI Frontier 100 ETF 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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phiếu
Giá trị thị trường (USD)

VNM 3,6 6,0 3.059.818 18.333.716

VIC 3,5 5,0 3.507.398 17.583.481

VHM 2,3 4,0 2.947.095 11.712.919

MSN 1,5 3,8 2.044.800 7.765.454

VRE 1,3 1,6 4.130.317 6.409.527

HPG 1,3 1,4 4.602.330 6.368.291

VCB 0,7 2,9 1.278.365 3.719.621

SAB 0,6 10,6 282.23 2.992.805

NVL 0,5 2,4 1.007.509 2.423.390

SSI 0,3 1,2 1.364.560 1.629.343

STB 0,3 0,5 2.539.289 1.335.402

GAS 0,2 4,4 269.21 1.172.068

BID 0,2 1,5 759.5 1.139.324

ROS 0,2 1,4 634.042 873.231

PVS 0,2 0,9 884.898 808.666

TCH 0,2 1,0 789.65 798.211

BVH 0,1 4,1 176.57 717.743

SBT 0,1 0,8 882.688 694.401

DPM 0,1 0,8 820.62 680.946

KBC 0,1 0,6 1.072.180 677.088

VCI 0,1 1,6 293.31 480.453
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

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

Khuyến nghị 

MUA                Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN                Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 

 

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. 

 

   

Trần Thị Khánh Hiền – Phó Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn  

Đinh Quang Hinh – Chuyên viên Phân tích 

Email: hinh.dinh@vndirect.com.vn 
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Điện thoại: +84 2439724568 
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