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TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG VỐN HÓA TTCK VIỆT NAM (*) 
 
“Cuộc chơi trên thị trường” sẽ có nhiều thay đổi khi các doanh nghiệp lớn đã và đang có kế hoạch niêm 
yết giúp quy mô vốn hóa của thị trường gia tăng mạnh trong 1-2 năm tới.  

  
 
 

 

 
 

 

NHỮNG NHẬN ĐỊNH CHÍNH 

 Với hàng loạt cổ phiếu lớn vừa niêm yết như Habeco, ACV và 

sắp tới là Sabeco, Vietnam Airlines… thị trường chứng khoán 

Việt Nam được bổ sung thêm những “lựa chọn” chất lượng cao 

đồng thời gia tăng quy mô vốn hóa thị trường, tăng thêm sự hấp 

dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.   

 Những mã sắp niêm yết có thể góp mặt trong top 10 vốn hóa lớn 

nhất TTCK là Sabeco, Masan Consumer, Thaco, Mobifone và 

Vietnam Airlines.                   

 Theo ước tính của chúng tôi, quy mô TTCK Việt Nam có thể tăng 

trưởng xấp xỉ 1,7 lần trong vòng 2 năm tới. Quy mô TTCK Việt 

Nam sẽ tăng nhanh từ mức 38,5%/GDP (năm 2016) lên mức 

46,5%/GDP (năm 2017) và 56,3%/GDP (năm 2018).  

 Chúng tôi cho rằng kế hoạch tham vọng của Chính phủ Việt Nam 

nâng quy mô TTCK lên 70%/GDP vào năm 2020 là có thể thực 

hiện được. 

1. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở đâu?  

Theo số liệu chúng tôi mới cập nhật tính đến đầu tháng 11/2016, quy 

mô TTCK Việt Nam đạt khoảng 1,77 triệu tỷ đồng, tương đương 

khoảng 38,5% GDP. Tính từ đầu năm 2016, quy mô TTCK Việt Nam 

đã tăng gần 18%. Tuy nhiên, nếu so sánh với quy mô các TTCK phát 

triển hơn trong khu vực Đông Nam Á thì quy mô TTCK Việt Nam còn 

khá khiêm tốn.  

Với quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy quy mô vốn hóa và 

nâng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi (emerging market), 

chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng trưởng về quy mô của TTCK 

Việt Nam trong 5 năm tới là rất lớn.  

Vốn hóa thị trường và ảnh hưởng bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn mới niêm yết 

 
   Nguồn: VNDIRECT tính toán 
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So sánh quy mô TTCK Việt Nam với khu vực 

 
   Nguồn: Worldbank, Bloomberg 
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Quy mô vốn hóa TTCP niêm yết

Vốn hóa TTCP niêm yết/GDP

Ngày 23/11/2016 

Đinh Quang Hinh 

hinh.dinh@vndirect.com.vn  

   

 

(*) Trong báo cáo này, thuật ngữ thị 

trường/thị trường chứng khoán chỉ bao 

gồm thị trường cổ phiếu niêm yết (HSX, 

HNX, UPCOM).  
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Về quy mô của 3 sàn niêm yết hiện nay là HOSE, HNX và UPCOM: 

tổng vốn hóa HOSE đạt 1.378.347 tỷ đồng, hiện chiếm tới 78% tổng 

vốn hóa toàn thị trường.  

Đáng chú ý là vốn hóa sàn UPCOM đã tăng mạnh 74% chỉ trong vòng 

1 tháng qua và tăng tới 4,24 lần tính từ đầu năm 2016 nhờ hưởng lợi 

từ lộ trình đầy mạnh niêm yết và thoái vốn các doanh nghiệp Nhà 

nước. Với sự góp mặt của hai tân binh là ACV (vốn hóa 76.200 tỷ 

đồng) và BHN (vốn hóa trên 24.800 tỷ đông), sàn UPCOM đã vượt 

qua HNX trở thành sàn giao dịch có vốn hóa lớn thứ 2 tại Việt Nam.  

Vốn hóa của UPCOM và ảnh hưởng từ việc BHN, ACV niêm yết 

 
   Nguồn: FiinPro, VNDIRECT tính toán 

Với định hướng của Chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước 

lớn phải niêm yết trước khi thoái vốn Nhà nước, chúng tôi cho rằng 

quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục 

tăng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là quy mô sàn UPCOM và 

HOSE.  

2. Quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng gấp 

đôi trong giai đoạn 2010-2015 

Các chỉ tiêu của thị trường chứng khoán Việt Nam 

 
   Nguồn: FiinPro, VNDIRECT tổng hợp 

Tăng trưởng về quy mô của TTCK Việt Nam (HSX, HNX, UPCOM) 

 
   Nguồn: FiinPro, VNDIRECT tổng hợp 

* Vốn hóa thị trường đã điều chỉnh cổ tức tiền mặt 

Title:

Source:
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Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T11/2016

Vốn hóa TT (tỷ đồng) * 571.670 720.345 906.762 1.063.203 1.156.897 1.304.583 1.498.525 1.766.903

Tốc độ tăng trưởng vốn hóa 26% 26% 17% 9% 13% 15% 18%

Vốn hóa DNNY mới (tỷ đồng) 243.914 263.989 262.402 159.026 199.468 182.295 212.607

Vốn hóa các DNNY cũ (tỷ đồng) 476.431 642.772 800.801 997.871 1.105.114 1.316.230 1.554.296

Thay đổi vốn hóa do giá (tỷ đồng) -95.239 -77.573 -105.960 -65.332 -51.782 11.647 55.771

Tổng số mã NY 409 669 744 769 780 820 925 1.035

Số mã NY tăng (số mã tăng thêm - 

số mã hủy NY)
260 75 25 11 40 105 110
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Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Vốn hóa TT Tổng số CP niêm yết
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Nhận định: 

 Sau khi chạm đáy với mức tăng khiêm tốn 9% trong năm 2013, 

tốc độ tăng trưởng quy mô vốn hóa của TTCK Việt Nam đã hồi 

phục trở lại mức 15% trong năm 2015 và đạt 18% trong 11 tháng 

đầu năm 2016.  

 Số mã niêm yết cũng tăng nhanh trở lại, với số mã niêm yết tăng 

trong 11T/2016 đạt 110 mã, cao nhất trong 6 năm qua.  

3. Cơ sở nào để đưa quy mô TTCK Việt Nam tăng nhanh trong 

các năm tới 

Đi cùng với tham vọng tăng quy mô TTCK Việt Nam lên khoảng 70% 

GDP vào năm 2020, từng bước đưa TTCK Việt Nam vào nhóm TTCK 

mới nổi, Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh tiến hành IPO, thoái vốn các 

doanh nghiệp Nhà Nước (DNNN) không thuộc diện nắm giữ và đưa 

lên niêm yết trên TTCK. Việc thoái vốn các Tập đoàn, TCT lớn sẽ góp 

phần làm tăng nhanh quy mô TTCK Việt Nam 

Danh sách các doanh nghiệp lớn sẽ lên niêm yết trên TTCK trong thời gian sắp tới 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

* Đây chỉ là con số ước tính hợp lý dựa trên những thông tin sẵn có 

mà chúng tôi có thể tiếp cận được nhằm phục vụ việc ước tính vốn 

hóa thị trường, do đó các con số trên chỉ dùng để NĐT tham khảo chứ 

không nhằm mục đích tư vấn, định giá và đưa ra khuyến nghị đầu tư 

đối với các cổ phiếu này.  

** Do chưa có đủ cơ sở để ước tính, chúng tôi tạm để vốn hóa ước 

tính bằng vốn điều lệ của doanh nghiệp.  

Tổng lượng vốn hóa ước tính đối với 19 doanh nghiệp lớn trên 

lên tới hơn 611.453 tỷ đồng, tương đương khoảng 27,1 tỷ USD, 

tương đương với 35% tổng vốn hóa TTCK Việt Nam hiện tại.  

4. Ước tính tăng trưởng vốn hóa TTCK Việt Nam giai đoạn 2016-

2018 và tầm nhìn đến năm 2020  

Chúng tôi dựa trên những dữ liệu sau để ước tính vốn hóa TTCK Việt 

Nam trong 2 năm tới:  

Tên công ty Ngành Thời điểm niêm yết dự kiến
Vốn điều lệ 

(tỷ đồng)

Vốn hóa ước 

tính (tỷ đồng) *

Sabeco Thực phẩm, đồ uống Niêm yết trên HOSE và thoái vốn NN trong năm 2017 6.412 80.160

Vinatex Dệt may Dự kiến niêm yết năm 2017 5.000 5.000*

Masan Consumer Thực phẩm, đồ uống Dự kiến niêm yết trên UPCOM trong Q4/2016 hoặc đầu năm 2017 5.253 94.000

Vissan Thực phẩm, đồ uống Dự kiến niêm yết lên UPCOM 809,1 6.473

TCT 36 Xây dựng Dự kiến sớm niêm yết 430 650

VIB Ngân hàng Dự kiến niêm yết năm 2017 5.645 11.000

Novaland Bất động sản Dự kiến niêm yết năm 2017 6.229 28.000

Petrolimex Xăng dầu Dự kiến niêm yết năm 2017 12.938 30.000

Vinafor Lâm nghiệp Dự kiến niêm yết năm 2017 3.500 3.540

Viwasupco Xây lắp 500 2.000

Thaco Ô tô Dự kiến niêm yết năm 2017 4.145 85.527

Veam Ô tô Dự kiến niêm yết năm 2017 13.288 19.000

Hancorp Xây dựng Đã lên UPCOM 1.410 1.763

Vietnam Airlines Hàng không Dự kiến lên sàn UPCOM 12/2016 14.102 62.000

Vietjet Hàng không Chưa có thông tin cụ thể 1.450 22.600

PV Power Điện Dự kiến IPO trong năm 2016 (đang chậm tiến độ) 13.078 27.000

BSR (Hóa dầu Bình Sơn) Dầu khí Chưa có thông tin cụ thể 35.000 35.000**

PV Oil Dầu khí Chưa có thông tin cụ thể 10.884 10.884**

Mobifone Viễn thông Chưa có thông tin cụ thể 15.000 83.200
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 Dữ liệu quá khứ: vốn hóa của TTCK Việt Nam và tất cả các cổ 

phiếu niêm yết (HOSE, HNX, UPCOM giai đoạn 2009 đến 

T11/2016)  

 Ước tính vốn hóa của chúng tôi đối với các doanh nghiệp lớn sắp 

niêm yết 

 Tính toán dựa trên vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết mới 

và vốn hóa tăng nhờ tăng trưởng về giá cổ phiếu. Giả định các 

chỉ số chứng khoán Việt Nam tăng trưởng khoảng 8,7%-8,9% 

trong vòng 2 năm tới (tương đương mức tăng GDP danh nghĩa 

của Việt Nam trong 2 năm tới). 

 Số mã niêm yết mới duy trì tốc độ 100 mã/năm trong 2 năm tới 

(năm 2015 và 11/2016 số mã niêm yết tăng lên lần lượt là 105 và 

109 mã) 

 Quy mô các mã niêm yết mới xấp xỉ quy mô trung bình của các 

mã niêm yết mới trong hai năm 2015 và 2016 

 
   Nguồn: VNDIRECT ước tính 

Theo ước tính của chúng tôi, quy mô TTCK Việt Nam có thể tăng 

trưởng xấp xỉ 1,7 lần trong vòng 2 năm tới. Quy mô TTCK Việt Nam 

sẽ tăng nhanh từ mức 38,5%/GDP (năm 2016) lên mức 46,5%/GDP 

(năm 2017) và 56,3%/GDP (năm 2018).  

Với tốc độ tăng nhanh về quy mô vốn hóa của TTCK Việt Nam 

trong 2 năm tới nhờ đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước 

và niêm yết lên sàn chứng khoán các tập đoàn, TCT lớn, chúng 

tôi cho rằng kế hoạch tham vọng của Chính phủ Việt Nam nâng 

quy mô TTCK lên 70%/GDP vào năm 2020 là có thể thực hiện 

được.  

5. Trật tự các mã vốn hóa lớn trên TTCK sẽ có sự thay đổi lớn 

trong vòng hai năm tới 

Để so sánh vốn hóa của các doanh nghiệp sắp niêm yết và đang niêm 

yết trên TTCK, chúng tôi sử dụng các giả định sau 

Các doanh nghiệp mà chúng tôi liệt kê ở trên sẽ niêm yết lên TTCK 

trong vòng 1-2 năm tới 

 Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết giữ nguyên để 

tiện so sánh 

 Top 20 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất hiện nay có vốn hóa từ 

11.000 tỷ đồng trở lên.  

  

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018

GDP (tỷ USD) 194 206,54 224,15 243,71

Tăng trưởng GDP 6,68% 6,50% 6,70% 6,90%

Lạm phát 0,63% 4,50% 4% 4%

Tỷ giá USD/VND 22.485 22.534 22.985 23.445

Thay đổi tỷ giá 0,22% 2% 2%

Ước tính vốn hóa TTCK Việt Nam (tỷ USD) 79,5 104,2 137,3

Tổng vốn hóa tăng thêm 24,0 31,8

  - Vốn hóa tăng thêm do niêm yết mới 20,5 27,1

  - Vốn hóa tăng thêm do giá 3,5 4,6

Ước tính tỷ lệ so với GDP 38,49% 46,48% 56,33%
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Trật tự vốn hóa hiện tại và dự kiến khi các doanh nghiệp lớn niêm yết 

 
   Nguồn: VNDIRECT ước tính 

Với giả định 19 doanh nghiệp lớn chúng tôi đã liệt kê trong phần trước 

sẽ tiến hành niêm yết trên TTCK Việt Nam trong vòng 2 năm tới, trật 

tự của top 20 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn niêm yết sẽ có sự 

thay đổi đáng kể như sau:  

 Top 5 mã vốn hóa lớn nhất: 4 mã lớn nhất vẫn bao gồm VNM, 

VCB, GAS, VIC. Thành viên mới trong top 5 có thể là Sabeco 

hoặc Masan Consumer (2 mã có kế hoạch niêm yết sớm hơn so 

với Thaco và Mobifone).   

 Top 10 mã vốn hóa lớn nhất: Những mã mới có thể góp mặt trong 

top 10 vốn hóa lớn nhất TTCK là Sabeco, Masan Consumer, 

Thaco, Mobifone và Vietnam Airlines.  

 Top 20 mã vốn hóa lớn nhất: Ngoài 5 mã đã kể trên, top 20 mã 

vốn hóa lớn nhất TTCK có thể thêm các thành viên mới như Lọc 

hóa dầu Bình Sơn, Petrolimex hay Vietjet.  

 

  

STT Mã CK
Tổng vốn hóa ước 

tính (tỷ đồng)
STT Mã CK

Tổng vốn hóa ước 

tính (tỷ đồng)

1 VNM 201.751 1 VNM 201.751

2 VCB 128.800 2 VCB 128.800

3 GAS 128.768 3 GAS 128.768

4 VIC 112.630 4 VIC 112.630

5 ACV 76.200 5 Masan Consumer 94.000

6 CTG 61.063 6 Thaco 85.527

7 BID 52.819 7 Mobifone 83.200

8 ROS 48.590 8 Sabeco 80.160

9 MSN 47.125 9 ACV 76.200

10 BVH 42.733 10 Vietnam Airlines 62.000

11 HPG 35.480 11 CTG 61.063

12 BHN 24.802 12 BID 52.819

13 MBB 23.293 13 ROS 48.590

14 MWG 22.426 14 MSN 47.125

15 FPT 19.774 15 BVH 42.733

16 ACB 16.939 16 HPG 35.480

17 STB 14.609 17 Lọc hóa dầu Bình Sơn 35.000

18 EIB 12.048 18 BHN 24.802

19 CTD 11.496 19 Petrolimex 23.293

20 DPM 11.094 20 Vietjet 22.565

Sau khi các DN lớn niêm yếtHiện tại
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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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