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BÁO CÁO ETF – MSCI ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG 2020: KIÊN NHẪN 
CHỜ CƠ HỘI  

 
 
 

 

 
 

 
 

MSCI 

 

  

▪ MSCI lùi ngày chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Kuwait lên 

thị trường mới nổi tới tháng 11 năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 

▪ Việt Nam sẽ phải chờ đến tháng 11 năm 2020 để trở thành thành phần lớn nhất 

trong MSCI Frontier Markets Index và MSCI Frontier Markets 100 Index  

MSCI hoãn nâng hạng TTCK Kuwait lên mới nổi cho tới tháng 11 
năm 2020 do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19  

Ngày mùng 8 tháng 4 vừa qua, tổ chức nghiên cứu và phân tích chỉ số chứng 
khoán hàng đầu thế giới là Morgan Stanley Capital International (MSCI) đã 
thông báo hoãn nâng hạng Kuwait lên thị trường mới nổi cho tới kỳ đánh giá 
và phân loại thị trường bán niên vào tháng 11 năm 2020. Trong thông báo 
của MSCI, tổ chức này đã nhấn mạnh rằng Kuwait vẫn đáp ứng đầy đủ các 
tiêu chí để được nâng hạng lên TTCK mới nổi. MSCI hoãn nâng hạng đối với 
TTCK Kuwait là do nhận thấy những tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh 
hưởng đáng kể đến công tác chuẩn bị của các tổ chức đầu tư quốc tế cho 
việc nâng hạng TTCK Kuwait. Cụ thể, MSCI đã nhận được các thông tin từ 
một số quỹ đầu tư quốc tế là họ đang gặp khó khăn trong việc mở tài khoản 
chứng khoán mới để giao dịch các cổ phiếu của Kuwait, do hoạt động này 
đang bị gián đoạn bởi dịch COVID-19. Vì vậy, MSCI cho rằng việc lùi ngày 
chính thức nâng hạng TTCK Kuwait lên mới nổi là cần thiết nhằm đảm bảo 
quá trình chuyển tiếp diễn ra trôi chảy cũng như đảm bảo sự công bằng giữa 

các quỹ đầu tư quốc tế và các nhà đầu tư chứng khoán bản địa. 

Do đó, Việt Nam sẽ phải chờ đến tháng 11 năm 2020 để trở thành 
cái tên nặng ký nhất trong MSCI Frontier Markets Index  

Do MSCI lùi ngày chính thức nâng hạng TTCK Kuwait lên mới nổi sang tháng 
11 năm 2020, Việt Nam sẽ phải đợi đến thời điểm đó để trở thành quốc gia 
lớn nhất trong chỉ số thị trường cận biên của MSCI (MSCI Frontier Markets 
Index). Trước đó, trong Báo cáo Chiến lược năm 2020, chúng tôi đã dự báo 
TTCK Việt Nam có thể được MSCI gia tăng tỷ trọng trong nhóm thị trường 
cận biên trong năm nay do Kuwait được thông báo nâng hạng lên nhóm thị 
trường mới nổi.  

Theo mô hình dự báo của MSCI, sau khi Kuwait chuyển lên nhóm TTCK mới 
nổi, tỷ trọng của Việt Nam trong Chỉ số MSCI Frontier Markets Index và MSCI 
Frontier Markets 100 Index có thể được tăng lên lần lượt là 25,2% và 30%, từ 
15,4% và 11,1% hiện tại. 

TTCK Việt Nam nhiều khả năng sẽ chưa được đưa vào danh sách theo 
dõi nâng hạng lên TTCK mới nổi trong năm 2020 

Dựa trên các tiêu chí của MSCI, TTCK Việt Nam đã đáp ứng tất cả các tiêu 
chí định lượng, tuy nhiên chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí định tính như: 

• Độ mở của thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và quyền bình 
đẳng của nhà đầu tư nước ngoài còn hạn chế (thể hiện chủ yếu qua 
giới hạn sở hữu nước ngoài). 

• Các hạn chế trong công bố thông tin bằng Tiếng Anh (tin tức, báo 
cáo của doanh nghiệp hay các quy định của Chính phủ)  

• Việc 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. 

• Thiếu một trung tâm thanh toán bù trừ chứng khoán độc lập và chưa 
thỏa mãn một số tiêu chí khác về giao dịch, chuyển nhượng chứng 
khoán, sản phẩm phái sinh. 

 

 

 

Ngày 16 tháng 4 năm 2020 

Chuyên viên phân tích:  

 
Đinh Quang Hinh  

 

 

 

hinh.dinh@vndirect.com.vn  
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Quy mô lượng vốn ngoại chảy vào TTCK Việt Nam sau khi Kuwait được 

nâng hạng có thể nhỏ hơn ước tính ban đầu của chúng tôi do ảnh 

hưởng của COVID-19  

Do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, nhà đầu tư quốc tế đã giảm thiểu 
mức độ ưa thích đối với các loại tài sản rủi ro, từ đó kéo theo làn sóng rút vốn 
mạnh khỏi các quỹ đầu tư vào thị trường cận biên, điển hình là các quỹ theo 
dõi các chỉ số thị trường cận biên của MSCI (hình 5). Theo ước tính của 
chúng tôi, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ theo dõi chỉ số MSCI Frontier 
Markets 100 Index và MSCI Frontier Markets Index tại ngày 9 tháng 4 năm 
2020 đạt khoảng 1.915 triệu US$,  đã giảm 37% so với thời điểm 10 tháng 12 
năm 2019. Do đó, quy mô lượng vốn đổ vào TTCK Việt Nam sau khi Kuwait 
được nâng hạng lên thị trường mới nổi có thể nhỏ hơn ước tính ban đầu của 
chúng tôi. Dựa trên số liệu hiện tại, chúng tôi ước tính dòng vốn từ các quỹ 
theo dõi thị trường cận biên của MSCI đổ vào TTCK Việt Nam sau khi Kuwait 
nâng hạng vào khoảng 120 triệu US$ (thấp hơn ước tính trước đó là 200 
triệu US$) (chúng tôi giả định giá trị tài sản ròng của các quỹ duy trì ở mức 
hiện tại).  

Hình 1: Tỷ trọng trong MSCI Frontier Markets 100 Index theo 

quốc gia (dữ liệu ngày 31 tháng 3 năm 2020)  

  

                                   Nguồn: MSCI Frontier Markets 100 Index 
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Hình 2: Tỷ trọng trong MSCI Frontier Markets Index theo quốc 

gia (dữ liệu ngày 31 tháng 3 năm 2020) 

 

                                          Nguồn: MSCI Frontier Markets Index 
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Hình 3: Diễn biến giá và số lượng chứng chỉ quỹ của Ishares 

MSCI Frontier 100 ETF 

 

 Nguồn: MSCI Frontier Markets 100 Index 

Hình 4: Ước tính tỷ trọng của Việt Nam sau khi Kuwait được 

nâng hạng   

 

Nguồn: MSCI Frontier Markets Index 
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Hình 5: Danh sách các quỹ theo dõi MSCI Frontier Markets Index và MSCI Frontier 
Markets 100 Index   

 
   Nguồn: các quỹ  

Cổ phiếu vốn hóa lớn là nhóm được hưởng lợi lớn nhất  

Các cổ phiếu Việt Nam hiện đang có trong danh mục của MSCI Frontier 
Markets Index và the MSCI Frontier Markets 100 Index sẽ được các quỹ 
ngoại theo dõi các chỉ số thị trường cận biên mua ròng sau khi Kuwait được 
nâng hạng lên thị trường mới nổi, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn đang 
chiếm tỷ trọng cao như VIC, VNM, VHM, HPG, VCB, MSN và VRE.  

Hình 6: Danh sách các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của IShares MSCI Frontier 
100 ETF (dữ liệu ngày 8 tháng 4 năm 2020)  

 
   Nguồn: Ishares MSCI Frontier 100 ETF 

Quỹ

Tài sản 

ròng 

(10/12/2019)

Tài sản 

ròng 

(09/04/2020)

Thay 

đổi

So sánh với hiệu 

suất của 

Schroder International Selection 

Fund Frontier Market Equity 
921             659             -28,4%

MSCI Frontier 

Markets Index

iShares MSCI Frontier 100 ETF 499             364             -27,0%
MSCI Frontier 

Markets 100 Index

Magna new frontiers fund 585             309             -47,2%
MSCI Frontier 

Markets Index

Harding loevner frontier emerging 

markets portfolio
291             189             -34,9%

MSCI Frontier 

Markets Index

Coeli SICAV I Coeli Frontier 

Markets
215             127             -41,1%

MSCI Frontier 

Markets Index

T.RowePrice Frontier Markets 

Equity Fund 
232             116             -49,8%

MSCI Frontier 

Markets Index

East Capital Global Frontier 

Markets
127             91              -28,0%

MSCI Frontier 

Markets Index

Morgan Stanley Institutional Fund, 

Inc. Frontier Markets Portfolio 
147             60              -59,5%

MSCI Frontier 

Markets Index

Tổng 3.017          1.915          -36,5%

Mã Tỷ trọng (%) Giá cổ phiếu (US$) SL cổ phiếu Giá trị (US$)

VIC 2,68 4,0 2.438.838 9.744.985

VNM 2,03 4,2 1.760.338 7.408.011

VHM 1,97 3,0 2.411.225 7.174.740

HPG 0,84 0,8 3.847.012 3.057.986

VCB 0,83 2,9 1.049.725 3.011.963

MSN 0,81 2,5 1.179.950 2.954.264

VRE 0,70 1,0 2.681.747 2.564.901

VJC 0,55 4,2 478.310 2.012.867

NVL 0,42 2,2 687.939 1.520.630

SAB 0,30 5,9 188.010 1.102.885

BID 0,25 1,6 553.650 893.136

STB 0,14 0,4 1.262.329 497.956

SSI 0,13 0,6 769.940 469.655

GAS 0,13 2,7 175.890 468.791

POW 0,13 0,4 1.287.370 467.339

TCH 0,12 0,9 506.580 442.517

VGC 0,12 0,7 636.940 435.908

GEX 0,12 0,6 686.821 433.551

HDB 0,12 0,9 480.760 422.006

PLX 0,10 1,6 227.910 372.019

SBT 0,10 0,6 627.948 360.353

KBC 0,10 0,5 702.300 356.748

PVS 0,09 0,5 624.898 316.101

VHC 0,08 1,1 267.520 303.625

BVH 0,06 2,0 110.750 225.031

VCI 0,06 0,7 335.890 219.881

PVD 0,06 0,4 541.600 210.424

ROS 0,02 0,2 372.092 63.268
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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% 

 

 

 

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 

 gia 

 

 

  

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 Khánh Hiền  -  Phó Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Đinh Quang Hinh – Chuyên viên phân tích Cao cấp 

Email: hinh.dinh@vndirect.com.vn 

 

 

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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