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REVIEW VN30-INDEX KỲ 1/2019 VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TÁI CƠ CẤU 
DANH MỤC CỦA VFMVN30 ETF: TCB CÓ THỂ ĐƯỢC MUA RÒNG MẠNH  
O2    

 

 
 

 
 

 

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ 
công bố kết quả tái cơ cấu của VN30-Index vào thứ 2 tới (ngày 
21 tháng 1 năm 2019). Thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ 
thứ 2 đầu tiên của tháng 2 (ngày 4 tháng 2 năm 2019). Theo sau 
sự thay đổi này, quỹ VFMVN30 ETF (mã E1VFVN30 – HOSE), 
quỹ ETF đầu tư mô phỏng theo VN30-Index với tổng giá trị tài 
sản ròng là 4.162 tỷ đồng, sẽ cần phải thực hiện các giao dịch 
nhằm đảm bảo tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục của quỹ 
tương ứng với các thay đổi trong rổ VN30-Index mới. Chúng tôi 
đưa ra hai kịch bản dự báo kết quả tái cơ cấu của VN30-Index, 
trong đó cả hai kịch bản đều có chung nhận định là cổ phiếu 
TCB sẽ được mua vào mạnh.  

Dựa trên bộ “Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-
Index phiên bản 2.3” được HOSE ban hành vào ngày 20 tháng 
12 năm 2018, chúng tôi đưa ra 2 kịch bản nhiều khả năng sẽ xảy 
ra trong đợt cơ cấu tới đây của VN30-Index. Theo dữ liệu của 
chúng tôi, mặc dù BID đáp ứng được tất cả các điều kiện để được 
đưa vào VN30-Index lần này, chúng tôi không đánh giá cao khả 
năng BID được đưa vào VN30-Index do tỷ lệ free-float của cổ phiếu 
này hiện đang ở mức rất thấp (free-float dưới 5%).  

Hình 1: Kịch bản 1 theo dự báo của chúng tôi về đợt tái cơ cấu của VN30 và ETF 
VFMVN30 

 
   Nguồn: FiinPro, VFM, VNDIRECT dự báo 
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VNM 134,9             11,5% 10,0% -482.145 -65 62,1%

TCB - thêm mới 26,5               0,0% 9,4% 14.839.725 393 845,3%

VPB 19,3               6,4% 7,3% 1.415.627 27 41,9%

HPG 29,3               7,0% 7,0% 61.815 2 1,2%

VIC 101,5             11,6% 6,9% -1.941.413 -197 298,9%

MSN 81,9               7,8% 5,9% -1.077.912 -88 169,2%

VJC 117,2             5,9% 5,5% -156.665 -18 24,9%

VHM - thêm mới 79,9               0,0% 5,3% 2.744.148 219 766,1%

MBB 19,5               4,2% 3,9% -827.387 -16 13,7%

HDB - thêm mới 29,2               0,0% 3,7% 5.218.240 152 274,4%

MWG 85,7               4,4% 3,4% -547.126 -47 103,3%

STB 11,3               3,6% 3,1% -1.834.602 -21 35,6%

SAB 239,6             4,2% 3,1% -205.630 -49 499,3%

VCB 55,9               3,7% 3,0% -561.470 -31 47,1%

FPT 42,8               3,6% 3,0% -690.415 -30 128,3%

VRE 31,0               5,9% 2,8% -4.364.355 -135 307,8%

NVL 58,1               3,5% 2,7% -550.368 -32 117,0%

PNJ 91,9               2,3% 2,0% -172.528 -16 54,1%

GAS 90,3               1,6% 1,4% -108.863 -10 18,6%

CTG 18,9               1,3% 1,4% 134.606 3 2,9%

SSI 26,0               1,4% 1,3% -196.268 -5 9,8%

ROS 35,5               0,9% 1,3% 468.673 17 18,3%

PLX 55,3               1,2% 1,1% -78.010 -4 16,0%

CTD 154,5             1,2% 1,0% -76.631 -12 48,6%

BVH - thêm mới 88,7               0,0% 0,8% 396.522 35 429,1%

REE 32,1               1,0% 0,8% -241.674 -8 81,3%

HSG 6,9                  0,3% 0,8% 3.044.290 21 73,6%

SBT 19,8               1,2% 0,8% -620.048 -12 25,9%

BID - thêm mới 32,5               0,0% 0,8% 991.065 32 53,5%

DHG 81,0               0,5% 0,4% -28.436 -2 29,2%

GMD - loại ra 26,5               1,2% 0,0% -1.957.230 -52 216,9%

CII - loại ra 24,3               0,8% 0,0% -1.429.610 -35 186,8%

DPM - loại ra 22,0               0,6% 0,0% -1.210.570 -27 266,1%

KDC - loại ra 22,4               0,5% 0,0% -959.130 -21 1410,1%

BMP - loại ra 50,5               0,4% 0,0% -288.170 -15 275,6%
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Kịch bản 1: BID, BVH, HDB, TCB và VHM có khả năng được đưa 
vào VN30-Index trong khi các cổ phiếu BMP, CII, DPM, GMD và 
có thể bị loại khỏi VN30-Index. Theo tính toán của chúng tôi, tỷ 
trọng các cổ phiếu mới được thêm vào VN30-Index bao gồm BID, 
BVH, HDB, TCB và VHM lần lượt là 0,8%, 0,8%, 3,7%, 9,4% và 
5,3%. Theo sau sự thay đổi này của VN30-Index, quỹ VFMVN30 
ETF sẽ thực hiện các giao dịch cổ phiếu nhằm đảm bảo tỷ trọng cổ 
phiếu trong danh mục quỹ tương ứng với những thay đổi của VN30-
Index. Dựa trên giá đóng cửa của các cổ phiếu ngày 15 tháng 1 năm 
2019, các cổ phiếu BID, BVH, HDB, TCB và VHM có thể được mua 
vào tương ứng 1,0 triệu cổ phiếu, 0,4 triệu cổ phiếu, 5,2 triệu cổ 
phiếu, 14,8 triệu cổ phiếu và 2,7 triệu cổ phiếu. Ngược lại, quỹ có thể 
bán ra BMP, CII, DPM, GMD và KDC với số lượng tương ứng là 0,3 
triệu cổ phiếu, 1,4 triệu cổ phiếu, 1,2 triệu cổ phiếu, 2,0 triệu cổ phiếu 
và 1,0 triệu cổ phiếu.  

Hình 2: Kịch bản 2 theo dự báo của chúng tôi về đợt tái cơ cấu của VN30 và ETF 
VFMVN30 

 
   Nguồn: FiinPro, VFM, VNDIRECT dự báo 

 

Kịch bản 2: BVH, HDB, TCB và VHM có thể được thêm vào 
VN30-Index trong khi BMP, CII, DPM và KDC có khả năng bị đưa 
ra khỏi VN30-Index. Dựa trên dự phóng của chúng tôi, tỷ trọng các 
cổ phiếu mới BVH, HDB, TCB và VHM trong VN30-Index tương ứng 
là 0,8%, 3,6%, 9,4% và 5,3%. Dựa trên giá đóng cửa cổ phiếu vào 
ngày 15 tháng 1 năm 2019, quỹ ETF VFMVN30 có thể được mua 
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VNM 134,9            11,5% 10,0% -482.145 -65 62,1%

TCB - thêm mới 26,5               0,0% 9,4% 14.790.344 392 842,5%

VPB 19,3               6,4% 7,3% 1.363.251 26 40,4%

HPG 29,3               7,0% 7,0% 28.544 1 0,5%

VIC 101,5            11,6% 6,9% -1.941.413 -197 298,9%

MSN 81,9               7,8% 5,9% -1.087.887 -89 170,8%

VJC 117,2            5,9% 5,5% -163.165 -19 25,9%

VHM - thêm mới 79,9               0,0% 5,3% 2.744.148 219 766,1%

MBB 19,5               4,2% 3,9% -855.403 -17 14,2%

HDB - thêm mới 29,2               0,0% 3,6% 5.200.876 152 273,5%

MWG 85,7               4,4% 3,4% -552.559 -47 104,4%

STB 11,3               3,6% 3,1% -1.872.827 -21 36,4%

SAB 239,6            4,2% 3,1% -207.407 -50 503,6%

VCB 55,9               3,7% 3,0% -568.940 -32 47,7%

FPT 42,8               3,6% 3,0% -700.057 -30 130,1%

VRE 31,0               5,9% 2,8% -4.364.355 -135 307,8%

NVL 58,1               3,5% 2,7% -556.767 -32 118,3%

PNJ 91,9               2,3% 2,0% -175.519 -16 55,0%

GAS 90,3               1,6% 1,4% -110.980 -10 19,0%

CTG 18,9               1,3% 1,4% 124.516 2 2,6%

SSI 26,0               1,4% 1,3% -203.391 -5 10,2%

ROS 35,5               0,9% 1,3% 463.455 16 18,1%

PLX 55,3               1,2% 1,1% -80.762 -4 16,5%

GMD 26,5               1,2% 1,0% -353.825 -9 39,2%

CTD 154,5            1,2% 1,0% -77.489 -12 49,2%

BVH - thêm mới 88,7               0,0% 0,8% 395.202 35 427,7%

REE 32,1               1,0% 0,8% -245.279 -8 82,5%

HSG 6,9                 0,3% 0,8% 3.027.680 21 73,2%

SBT 19,8               1,2% 0,8% -625.682 -12 26,1%

DHG 81,0               0,5% 0,4% -29.194 -2 30,0%

CII - loại ra 24,3               0,8% 0,0% -1.429.610 -35 186,8%

DPM - loại ra 22,0               0,6% 0,0% -1.210.570 -27 266,1%

KDC - loại ra 22,4               0,5% 0,0% -959.130 -21 1410,1%

BMP - loại ra 50,5               0,4% 0,0% -288.170 -15 275,6%
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vào 0,4 triệu cổ phiếu BVH, 5,2 triệu cổ phiếu HDB, 14,8 triệu cổ 
phiếu TCB và 2,7 triệu cổ phiếu VHM. Trong khi đó, các cổ phiếu 
BMP, CII, DPM và KDC có thể bị bán ra lần lượt là 0,3 triệu cổ phiếu, 
1,4 triệu cổ phiếu, 1,2 triệu cổ phiếu và 1,0 triệu cổ phiếu.  
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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. 

 

   

Anirban Lahiri  – Giám đốc Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn  

Đinh Quang Hinh – Chuyên viên Phân tích 
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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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