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BẢN TIN ETF 

VN30 6T22: Dự kiến không thay đổi  

 
 

VN30 tăng trưởng nhạt nhòa so với các chỉ số khác trong năm 2021  

Tính đến 24/12/21, chỉ số VN30 đã tăng 38% so với đầu năm, vượt trội so với 
VNindex (tăng 31,8% so với đầu năm) nhưng xếp sau các chỉ số khác. Với 
dòng vốn chảy mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình kể từ T7/21 
đã giúp cho chỉ số VNSmallcap và VNMidcap trở thành những chỉ số có mức 
tăng tốt nhất, lần lượt tăng 96,4% và 67,4% so với đầu năm. VNDiamond và 
VNFinlead cũng tăng 57,3% và 50,0% so với đầu năm. 

Hình 2: Tăng trưởng các chỉ số tính từ đầu năm 2021 (tái cơ sở về 100 vào ngày 4/1/21) 

 
   Nguồn: BLOOMBERG 

 

Theo phân tích dòng vốn của chúng tôi, quỹ DCVFM VN30 ETF đã bị rút ròng 
hơn 1.100 tỷ đồng kể từ đầu năm tính đến 24/12/21. Việc rút ròng này có thể 
một phần là do cơ cấu dòng vốn sang quỹ ETF DCVFM VNDiamond. 

Hình 3: Dòng vốn vào/ra quỹ ETF DCFVM VN30 và DCVFM VNDiamond trong 2021(tỷ đồng) 

 
   Nguồn: BLOOMBERG 
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 Chỉ số VN30 sẽ được xem xét định kỳ vào T1/22 và có hiệu lực kể từ 

ngày 07/02/2022. 

 Chúng tôi ước tính sẽ không có thay đổi nào đối với chỉ số VN30 trong 

đợt xem xét định kỳ này. 

Báo cáo chuyên đề 
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Hình 1: Dòng vốn vào/ra các quỹ ETF trong 

năm 2021 (tỷ đồng) 

 

Dữ liệu tính đến ngày 24/12/21 

Nguồn: Bloomberg 
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Xem xét định kỳ VN30 6T22: Dự kiến không thay đổi 

Chỉ số VN30 sẽ được xem xét định kỳ vào T1/22 và có hiệu lực kể từ ngày 
07/02/2022. Chúng tôi dự kiến sẽ không có thay đổi thành phần chỉ số trong 
đợt xem xét định kỳ này vì tất cả các thành phần VN30 hiện đều đáp ứng các 
tiêu chí để ở lại VN30, dựa trên ước tính của chúng tôi. 

Các quỹ ETF tham chiếu trên chỉ số VN30, với tổng giá trị tài sản ròng là 11.250 
tỷ đồng (bao gồm ETF DCVFM VN30, ETF SSIAM VN30 và ETF FUEMAV30), 
sẽ cân đối lại danh mục đầu tư vào ngày giao dịch trước đó (28/1/2022). 

Hình 4: Danh mục ETF VN30 dựa trên ước tính của chúng tôi (Dữ liệu tính đến 22/12/21)  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

Một số cổ phiếu ngân hàng có cơ hội được thêm vào VN30 trong đợt xem 
xét định kỳ tiếp theo  

Chúng tôi nhận thấy một số cổ phiếu ngân hàng đã bỏ lỡ cơ hội được thêm 
vào rổ VN30 trong đợt xem xét định kỳ lần này, chủ yếu do đợt điều chỉnh giá 
gần đây làm giảm giá trị vốn hóa của các cổ phiếu. Trong khi đó, các cổ phiếu 
thành phần VN30 hiện tại vẫn đủ điều kiện để ở lại trong rổ VN30. 

Tuy nhiên, một số cổ phiếu ngân hàng sẽ nằm trong danh sách theo dõi của 
chúng tôi để có thể được thêm vào VN30 trong đợt đánh giá định kỳ nửa cuối 
năm 2022, nếu một trong những sự kiện này xảy ra: 

1) VIB và SSB lọt vào Top 20 công ty lớn nhất về giá trị vốn hóa thị trường 
(hiện tại, VIB và SSB lần lượt xếp thứ 22 và 24); hoặc là 

2) Bất kỳ cổ phiếu thành phần nào trong VN30 rơi khỏi Top 40 công ty 
lớn nhất về giá trị vốn hóa thị trường (Ví dụ, hiện tại KDH và PNJ lần 
lượt ở vị trí thứ 36 và 37). 

Hình 5: Các thay đổi có thể xảy ra trong đợt xem xét định kỳ VN30 nửa cuối năm 2022, dựa trên ước tính của chúng tôi (dữ liệu tính đến 
ngày 22/12/2021)  

  
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

Cổ 

phiếu

Tỷ trọng hiện tại 

(24/12/21)

Giá trị hiện tại (tỷ đồng - 

tại ngày 24/12/21)
Tỷ trọng mới (%) Giá trị mới (tỷ đồng)

Tỷ trọng thay 

đổi (%)

Giá trị mua/bán 

ròng (tỷ đồng)

Khối lượng 

mua/bán ròng

Trung vị giá trị giao dịch 

trong T12/21 (tỷ đồng)

Ước tính số 

ngày giao dịch

TCB 7,8% 880,1 8,3% 939,0 0,52% 58,9                  1.205.308             382,81                            0,2                    

VPB 6,8% 764,2 7,3% 817,0 0,47% 52,8                  1.571.493             632,62                            0,1                    

NVL 4,1% 461,4 4,5% 506,5 0,40% 45,0                  385.992                498,01                            0,1                    

MWG 4,3% 483,9 4,7% 525,6 0,37% 41,6                  308.827                93,79                              0,4                    

HPG 8,0% 897,0 8,3% 933,6 0,33% 36,6                  812.480                735,33                            0,0                    

FPT 5,3% 590,8 5,5% 616,6 0,23% 25,8                  271.135                110,10                            0,2                    

PLX 0,4% 48,4 0,7% 73,4 0,22% 25,0                  473.355                68,34                              0,4                    

VNM 5,1% 576,2 5,3% 600,7 0,22% 24,5                  287.174                135,21                            0,2                    

HDB 2,7% 303,9 2,9% 327,4 0,21% 23,5                  843.332                155,35                            0,2                    

SAB 0,6% 66,4 0,8% 87,6 0,19% 21,2                  143.708                19,23                              1,1                    

STB 3,5% 397,3 3,7% 416,7 0,17% 19,4                  702.168                347,87                            0,1                    

PNJ 1,1% 127,2 1,3% 144,6 0,16% 17,5                  184.811                37,94                              0,5                    

MBB 4,2% 470,4 4,3% 483,5 0,12% 13,1                  472.522                208,48                            0,1                    

ACB 5,5% 619,0 5,6% 631,9 0,12% 13,0                  396.268                93,69                              0,1                    

BVH 0,2% 24,8 0,3% 35,3 0,09% 10,5                  186.415                40,75                              0,3                    

VIC 7,7% 869,9 7,8% 879,6 0,09% 9,7                   97.182                  329,79                            0,0                    

SSI 2,4% 266,7 2,4% 274,6 0,07% 7,8                   153.260                845,43                            0,0                    

VRE 1,6% 182,3 1,7% 189,9 0,07% 7,5                   239.416                248,54                            0,0                    

POW 0,6% 67,5 0,7% 74,9 0,07% 7,4                   387.205                476,00                            0,0                    

CTG 1,7% 190,2 1,7% 192,0 0,02% 1,8                   56.391                  229,80                            0,0                    

GVR 0,5% 52,9 0,5% 52,5 0,00% (0,4)                  (9.946)                   99,16                              0,0                    

VJC 2,5% 280,2 2,5% 279,6 -0,01% (0,6)                  (5.149)                   95,66                              0,0                    

BID 0,6% 63,0 0,5% 58,6 -0,04% (4,4)                  (101.768)               77,65                              0,1                    

KDH 1,7% 187,9 1,6% 181,8 -0,05% (6,1)                  (118.781)               76,29                              0,1                    

GAS 0,8% 86,7 0,7% 76,7 -0,09% (10,0)                 (105.013)               78,84                              0,1                    

PDR 1,5% 172,2 1,4% 156,2 -0,14% (16,0)                 (169.327)               431,01                            0,0                    

VCB 2,8% 311,7 2,3% 264,0 -0,42% (47,7)                 (620.908)               79,77                              0,6                    

TPB 2,7% 299,4 2,0% 224,8 -0,66% (74,6)                 (1.962.472)            226,83                            0,3                    

VHM 6,3% 710,1 5,5% 618,6 -0,81% (91,5)                 (1.067.660)            395,44                            0,2                    

MSN 6,2% 697,8 5,3% 591,1 -0,95% (106,7)               (627.683)               170,81                            0,6                    

Cổ 

phiếu

Giá trị vốn hóa trung bình từ 

T1/21 - T12/21

Thứ hạng giá trị 

vốn hóa
Ghi chú

VIB 59.044                                     22                      

SSB 47.313                                     24                      

SHB 46.843                                     26                      

KDH 23.236                                     36                      

PNJ 21.228                                     37                      

Các cổ phiếu ngân hàng này hiện đang nằm trong Top 30 lớn nhất về vốn hóa thị trường và đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để 

được thêm vào VN30. Nếu có cổ phiếu thành phần nào của VN30 bị loại hoặc các cổ phiếu ngân hàng này có thể lọt vào Top 

20 về vốn hóa thị trường thì khả năng cao sẽ được thêm vào chỉ số VN30.

Các cổ phiếu này sẽ bị loại khỏi VN30 nếu rơi khỏi Top 40 về giá trị vốn hóa thị trường trong đợt xem xét định kỳ tiếp theo. 

file:///C:/Users/Ba.N/Downloads/www.vndirect.com.vn


 

 
a 

 

 

VNDIRECT Research 

www.vndirect.com.vn  3 

 

 
 

 
 

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 

 

 
  
 

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  -  Giám đốc Phân tích 
Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Phan Như Bách – Chuyên viên phân tích 
Email: bach.phannhu@vndirect.com.vn 
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