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BẢN TIN ETF: ROS NHIỀU KHẢ NĂNG BỊ LOẠI KHỎI FTSE VIETNAM INDEX 

Đinh Quang Hinh  – hinh.dinh@vndirect.com.vn 

 FTSE ETF (FTSE Vietnam Index) và V.N.M ETF (MVIS Vietnam 
Index) sẽ lần lượt công bố kết quả review danh mục đầu tư vào ngày 
6 tháng 3 và ngày 13 tháng 3 tới đây. Sau đó, hai quỹ ETF trên, với 
tổng giá trị tài sản ròng đang quản lý là 649,8 triệu USD, sẽ thực hiện 
các giao dịch mua/bán tiếp sau đó nhằm đưa tỷ trọng danh mục của 
quỹ về sát với tỷ trọng của các cổ phiếu trong chỉ số được theo dõi. 

FTSE Vietnam Index: Loại ROS – Không thêm cổ phiếu nào   

Dựa trên dữ liệu giá đóng cửa ngày 25/02/2020, ROS nhiều khả năng 

sẽ bị loại ra khỏi FTSE Vietnam Index do không đáp ứng được tiêu chí 

về “giá trị vốn hóa có thể đầu tư được”. Cụ thể, giá trị vốn hóa có thể 

đầu tư được của cổ phiếu tại ngày 25/02/2020 chỉ đạt 86,6 triệu USD, 

thấp hơn yêu cầu tối thiểu để được ở lại danh mục FTSE Vietnam 

Index là khoảng 102,2 triệu USD (102,2 triệu USD tương đương 0,5% 

tổng giá trị vốn hóa có thể đầu tư được của tất cả các cổ phiếu hiện 

có trong danh mục FTSE Vietnam Index). 

Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy không có cổ phiếu nào đáp ứng đủ 

điều kiện để được thêm vào FTSE Vietnam Index lần này.  

Hình 2: Dự báo hoạt động mua/bán của quỹ FTSE ETF trong kỳ review tới đây 

 
   Nguồn: FTSE ETF, VNDIRECT RESEARCH 

Chúng tôi ước tính VHM, VCB, TCH, SBT và NVL sẽ được FTSE ETF 

mua ròng mạnh trong khi ROS, VNM, PDR và VIC sẽ bị bán ra nhiều 

trong đợt review lần này.  

MVIS Vietnam Index: Không thêm không bớt cổ phiếu Việt Nam  

Đối với đợt cơ cấu lần này của V.N.M ETF, chúng tôi cho rằng sẽ 

không có thay đổi nào trong danh sách các cổ phiếu Việt Nam có mặt 

Mã cổ 

phiếu

Tỷ trọng 

hiện tại

Tỷ trọng 

mới

Khối lượng 

mua ròng (cổ 

phiếu)

Giá trị mua 

ròng (triệu 

US$)

GTGD trung 

bình (triệu 

US$/phiên)

Giá trị mua 

ròng vs 

GTGDTB

VIC 15,15% 15,00% (98.296)           (0,4)            2,3              16,7%

VNM 15,24% 15,00% (145.435)         (0,6)            4,5              13,5%

VHM 14,82% 15,00% 103.138          0,4             3,5              12,6%

VRE 9,01% 8,98% (109.402)         (0,1)            2,7              3,5%

HPG 8,45% 8,43% (87.955)           (0,0)            6,9              0,7%

MSN 7,16% 7,23% 65.803            0,2             2,9              6,2%

VCB 6,82% 6,96% 86.242            0,4             3,0              11,7%

VJC 5,40% 5,41% 2.428              0,0             2,5              1,6%

NVL 4,60% 4,90% 316.012          0,8             0,9              79,8%

PLX 2,50% 2,43% (84.744)           (0,2)            0,6              27,9%

TCH 1,81% 1,98% 236.561          0,4             1,7              23,3%

SBT 1,59% 1,73% 353.220          0,3             1,2              28,4%

SSI 1,63% 1,59% (158.004)         (0,1)            1,2              8,6%

STB 1,63% 1,58% (286.394)         (0,1)            2,5              5,2%

POW 1,26% 1,26% (35.045)           (0,0)            0,9              1,0%

KBC 0,84% 0,92% 305.183          0,2             1,7              11,5%

PDR 1,13% 0,91% (498.927)         (0,6)            0,8              67,6%

PVD 0,66% 0,70% 151.301          0,1             1,6              5,3%

ROS 0,28% 0,00% (2.058.760)       (0,7)            13,4            5,2%

 

 

 

Hình 1: Diễn biến giá cổ phiếu ROS trong 

vòng 1 năm qua (VND) 

 

Nguồn: Bloomberg 
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trong danh mục MVIS Vietnam Index. Đồng thời, chúng tôi dự báo tỷ 

trọng các cổ phiếu Việt Nam trong MVIS Vietnam Index sẽ giữ nguyên 

ở mức hiện tại là 70,54% tổng giá trị danh mục.  

Hình 3: Dự báo về hoạt động mua/bán của quỹ V.N.M ETF trong kỳ review tới 
đây 

 
   Nguồn: V.N.M ETF, VNDIRECT RESEARCH 

Chúng tôi ước tính VRE, VNM, VJC và MSN có thể được V.N.M ETF 
mua vào mạnh trong đợt review lần này trong khi các cổ phiếu VCB, 
SBT, NVL và BVH sẽ bị bán ròng.  

Hình 4: Ước tính giá trị mua/bán của hai quỹ ETF trong kỳ review Quý 1 tới 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Mã cổ 

phiếu

Tỷ trọng 

hiện tại

Tỷ trọng 

mới

Khối lượng 

mua ròng (cổ 

phiếu)

Giá trị mua 

ròng (triệu 

US$)

GTGD trung 

bình (triệu 

US$/phiên)

Giá trị mua 

ròng vs 

GTGDTB

VIC 8,07% 8,00% (31.913)            (0,1)            2,3             6,5%

VHM 7,97% 8,00% 66.931             0,2             3,5             6,9%

VNM 6,82% 7,00% 179.055           0,8             4,4             18,6%

VCB 7,16% 6,50% (1.137.143)        (4,2)            3,0             140,1%

NVL 6,30% 6,00% (473.972)          (1,1)            0,9             116,1%

VRE 4,98% 5,50% 1.711.945         2,1             2,7             79,9%

VJC 3,89% 4,23% 260.218           1,4             2,5             57,3%

HPG 3,94% 3,78% (599.486)          (0,6)            6,9             8,6%

SBT 4,03% 3,72% (1.224.295)        (1,1)            1,2             96,2%

TCH 3,57% 3,68% 281.871           0,5             1,7             27,2%

MSN 3,10% 3,60% 950.342           2,1             2,8             72,6%

POW 2,68% 2,72% 527.217           0,2             0,9             24,2%

BVH 3,16% 2,66% (628.953)          (2,0)            0,5             361,8%

SSI 2,08% 2,26% 1.080.843         0,8             1,2             63,3%

GEX 1,74% 1,74% 21.507             0,0             0,5             3,7%

ROS 1,05% 1,17% 1.486.836         0,5             13,3            3,7%

Mã cổ 

phiếu

V.N.M ETF

Giá trị mua ròng 

(triệu US$)

V.N.M ETF

Khối lượng mua 

ròng (cổ phiếu)

FTSE ETF

Giá trị mua ròng 

(triệu US$)

FTSE ETF

Khối lượng mua 

ròng (triệu US$)

Tổng giá trị 

mua/bán ròng 

(triệu US$)

Tổng khối lượng 

mua/bán ròng 

(cổ phiếu)

GTGD 

trung bình 

(triệu US$)

Giá trị mua 

ròng vs 

GTGDTB

MSN 2,1                    950.342             0,2                    65.803               2,2                    1.016.145           2,8            78,8%

VRE 2,1                    1.711.945           (0,1)                   (109.402)            2,0                    1.602.543           2,7            76,3%

VJC 1,4                    260.218             0,0                    2.428                 1,5                    262.646              2,5            58,8%

TCH 0,5                    281.871             0,4                    236.561             0,9                    518.432              1,7            50,6%

VHM 0,2                    66.931               0,4                    103.138             0,7                    170.069              3,5            19,5%

SSI 0,8                    1.080.843           (0,1)                   (158.004)            0,7                    922.839              1,2            54,7%

VNM 0,8                    179.055             (0,6)                   (145.435)            0,2                    33.620                4,4            5,0%

POW 0,2                    527.217             (0,0)                   (35.045)              0,2                    492.172              0,9            23,2%

KBC -                    -                    0,2                    305.183             0,2                    305.183              1,7            11,5%

PVD -                    -                    0,1                    151.301             0,1                    151.301              1,6            5,3%

GEX 0,0                    21.507               -                    -                    0,0                    21.507                0,5            3,7%

STB -                    -                    (0,1)                   (286.394)            (0,1)                   (286.394)             2,5            5,2%

PLX -                    -                    (0,2)                   (84.744)              (0,2)                   (84.744)               0,6            27,9%

ROS 0,5                    1.486.836           (0,7)                   (2.058.760)          (0,2)                   (571.925)             13,3          1,5%

NVL (1,1)                   (473.972)            0,8                    316.012             (0,3)                   (157.960)             0,9            35,9%

VIC (0,1)                   (31.913)              (0,4)                   (98.296)              (0,5)                   (130.209)             2,3            23,3%

PDR -                    -                    (0,6)                   (498.927)            (0,6)                   (498.927)             0,8            67,6%

HPG (0,6)                   (599.486)            (0,0)                   (87.955)              (0,6)                   (687.441)             6,9            9,3%

SBT (1,1)                   (1.224.295)          0,3                    353.220             (0,8)                   (871.074)             1,2            67,7%

BVH (2,0)                   (628.953)            -                    -                    (2,0)                   (628.953)             0,5            361,8%

VCB (4,2)                   (1.137.143)          0,4                    86.242               (3,8)                   (1.050.901)          3,0            128,3%
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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% 

jfv 

 

 

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 

 giajfv 

 

 

  
 

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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