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BẢN TIN ETF 

Kết quả xem xét định kỳ các chỉ số HOSE 

 
 

BCM sẽ thay thế KDH trong chỉ số VN30 kể từ tháng 2/2023 

HOSE đã công bố kết quả xem xét định kỳ các chỉ số HOSE và công bố rổ chỉ 
số VN30 mới vào ngày 16/01/2023, có hiệu lực từ ngày 06/02/2023. Theo đó, 
BCM đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được đưa vào rổ VN30 trong khi KDH, 
cổ phiếu nhỏ nhất về bình quân giá trị vốn hóa thị trường trong năm được đưa 
ra khỏi chỉ số trong đợt xem xét định kỳ lần này. Sau đợt xem xét định kỳ lần 
này, số lượng cổ phiếu ngân hàng và bất động sản lần lượt đạt 11 và 7, chiếm 
tỷ trọng 45,7% và 15,1% vốn hóa điều chỉnh freefloat trong VN30. 

Kể từ đầu năm đến nay, VNFinlead là chỉ số tăng trưởng mạnh nhất với 13% 
so với đầu năm nhờ sự phục hồi của ngành ngân hàng. Chỉ số VN30 tăng 9,8% 
từ đầu năm đến nay, theo sau là VNIndex (8,1% so với đầu năm) và 
VNDiamond (5,4% so với đầu năm). 

Hình 2: Giá trị vốn hóa điều chỉnh freefloat theo ngành trong VN30 sau review T2/2023 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HOSE 

    
 

 

Các ETF sẽ tiến hành tái cấu trúc danh mục ngay sau Tết Nguyên đán 

Các quỹ ETF tham chiếu các chỉ số VN30, VNDiamond và VNFinlead, với tổng 
giá trị tài sản ròng hiện tại là 32.046 tỷ đồng (gồm ETF DCVFM VN30, ETF 
FUEMAV30, ETF KIM Growth VN30, ETF DCVFM VNDiamond và ETF SSIAM 
VNFinlead), sẽ cấu trúc lại danh mục trong giai đoạn từ 27/01/2023 đến 
02/03/2023, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. 

Chúng tôi ước tính tổng giá trị mà các ETF sẽ thực hiện tái cấu trúc sắp tới lên 
đến khoảng 3.500 tỷ đồng, xấp xỉ 35% giá trị giao dịch bình quân trong 10 ngày 
giao dịch gần đây. VNDiamond ETF, quỹ ETF lớn nhất hiện nay xét về giá trị 
tài sản ròng sẽ thực hiện tái cấu trúc nhiều nhất, với khoảng 80% tổng giá trị 
tái cấu trúc của các quỹ ETF. Chúng tôi cho rằng hoạt động tái cấu trúc của 
các quỹ ETF có thể giúp thị trường hưng phấn hơn trong những ngày giao dịch 
đầu xuân. 

 Ngày 16/01/23, HOSE đã công bố rổ chỉ số VN30 mới, theo đó BCM sẽ 

thay thế KDH và hiệu lực từ ngày 06/02/23. 

 Dựa trên kết quả xem xét định kỳ chỉ số VN30, VNDiamond và VNFinlead, 

chúng tôi ước tính MWG, GMD và OCB là các cổ phiếu được mua mạnh, 

trong khi MSB, MBB và TCB là các cổ phiếu bị bán mạnh bởi các quỹ ETF. 

Báo cáo chuyên đề 
 
 

18/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Hiệu suất các chỉ số trong T1/2023 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, 
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Chúng tôi ước tính MWG, GMD và OCB là các cổ phiếu được mua mạnh bởi 
các quỹ ETF với khối lượng lần lượt là 18,9 triệu cổ phiếu (73 tỷ đồng), 9,2 
triệu cổ phiếu (431,5 tỷ đồng) và 6,2 triệu cổ phiếu (108 tỷ đồng). Trong khi đó, 
MSB, MBB và TCB có thể là những cổ phiếu bị các ETF bán ra nhiều nhất với 
11,0 triệu cổ phiếu (146 tỷ đồng), 7,3 triệu cổ phiếu (135 tỷ đồng) và 3,7 triệu 
cổ phiếu (103 tỷ đồng). 

Hình 3: Các hoạt động điều chỉnh của ETF sau đợt xem xét định kỳ T2/23 dựa trên ước tính của chúng tôi (dữ liệu ngày 16/01/2023) 

 
 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
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MWG 0,1% 9,9 235.600 4,1% 783,8 18.707.400 0,0% 0,0 0 793,7 18.943.000 1.627.510     11,6

GMD 0,0% 0,0 0 2,2% 431,5 9.180.900 0,0% 0,0 0 431,5 9.180.900 388.160        23,7

OCB 0,0% 0,0 0 0,6% 116,5 6.696.700 -0,2% -8,6 -492.800 107,9 6.203.900 647.420        9,6

NVL 0,4% 34,1 2.501.500 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 34,1 2.501.500 14.787.440   0,2

VIB -0,2% -13,6 -608.300 0,2% 36,4 1.632.200 0,2% 7,0 312.000 29,8 1.335.900 3.911.740     0,3

EIB 0,0% 0,0 0 0,0% -5,3 -197.700 1,1% 41,0 1.531.100 35,7 1.333.400 3.112.800     0,4

POW 0,2% 13,7 1.159.400 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 13,7 1.159.400 9.788.080     0,1

DHC 0,0% 0,0 0 0,2% 34,3 883.200 0,0% 0,0 0 34,3 883.200 170.580        5,2

LPB 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 0,3% 12,6 856.600 12,6 856.600 12.623.470   0,1

VCB 0,1% 11,5 131.200 0,0% 0,0 0 0,8% 31,4 360.200 42,9 491.400 1.188.540     0,4

BCM 0,3% 29,6 360.900 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 29,6 360.900 116.760        3,1

VHM 0,2% 14,9 290.600 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 14,9 290.600 1.243.470     0,2

PDR 0,0% 2,8 207.100 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 2,8 207.100 9.130.200     0,0

VND 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 0,1% 3,1 204.200 3,1 204.200 18.372.480   0,0

MSN 0,2% 17,7 186.000 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 17,7 186.000 514.040        0,4

SAB 0,3% 26,9 142.800 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 26,9 142.800 124.760        1,1

PLX 0,1% 4,8 130.500 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 4,8 130.500 884.550        0,1

VIC 0,1% 7,0 126.800 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 7,0 126.800 1.490.310     0,1

HCM 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 0,0% 1,7 73.700 1,7 73.700 4.475.260     0,0

BVH 0,1% 7,8 161.700 0,0% 0,0 0 -0,1% -4,6 -95.900 3,2 65.800 374.740        0,2

VCI 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 0,0% 1,6 56.000 1,6 56.000 5.541.470     0,0

BID -0,1% -7,4 -166.600 0,0% 0,0 0 0,2% 9,1 204.500 1,7 37.900 1.900.330     0,0

VNM 0,0% -1,1 -14.300 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 -1,1 -14.300 1.296.830     -0,0 

GVR 0,0% -1,3 -83.600 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 -1,3 -83.600 2.429.620     -0,0 

VRE 0,0% -2,5 -87.500 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 -2,5 -87.500 1.645.150     -0,1 

VJC -0,1% -11,0 -102.200 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 -11,0 -102.200 326.940        -0,3 

TPB 0,2% 17,5 796.300 -0,2% -32,4 -1.472.900 0,3% 12,1 551.300 -2,8 -125.300 5.308.830     -0,0 

GAS -0,2% -13,9 -134.400 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 -13,9 -134.400 211.690        -0,6 

SSB 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 -0,1% -4,9 -145.100 -4,9 -145.100 1.030.400     -0,1 

CTG 0,0% -1,1 -38.000 0,0% 0,1 2.400 -0,1% -3,6 -120.000 -4,7 -155.600 3.963.160     -0,0 

HDB 0,0% 4,1 243.100 0,0% 0,0 0 -0,3% -10,0 -590.600 -5,9 -347.500 1.714.270     -0,2 

STB 0,0% 0,2 7.600 0,0% 0,0 0 -0,4% -16,6 -651.400 -16,4 -643.800 14.382.180   -0,0 

HPG -0,2% -15,2 -751.600 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 -15,2 -751.600 23.336.070   -0,0 

NLG 0,0% 0,0 0 -0,2% -32,1 -1.255.400 0,0% 0,0 0 -32,1 -1.255.400 1.095.900     -1,1 

SSI 0,0% 1,0 51.800 0,0% 0,0 0 -0,8% -28,6 -1.472.300 -27,6 -1.420.500 12.263.470   -0,1 

SHB 0,0% 0,0 0 0,0% 0,0 0 -0,4% -15,3 -1.427.300 -15,3 -1.427.300 16.714.810   -0,1 

KDH -1,1% -102,5 -3.889.300 0,3% 59,1 2.242.800 0,0% 0,0 0 -43,4 -1.646.500 1.656.090     -1,0 

REE 0,0% 0,0 0 -0,6% -118,4 -1.670.100 0,0% 0,0 0 -118,4 -1.670.100 291.610        -5,7 

FPT 0,3% 30,3 374.800 -1,0% -188,1 -2.327.400 0,0% 0,0 0 -157,8 -1.952.600 759.830        -2,6 

VPB 0,8% 73,8 3.805.700 -0,6% -121,5 -6.264.300 -0,3% -9,7 -500.700 -57,4 -2.959.300 23.077.180   -0,1 

PNJ 0,0% 0,0 0 -1,5% -293,9 -3.358.500 0,0% 0,0 0 -293,9 -3.358.500 219.010        -15,3 

ACB 0,1% 9,0 360.800 -0,5% -98,2 -3.929.900 0,0% -1,8 -73.900 -91,1 -3.643.000 2.984.930     -1,2 

TCB 0,1% 5,4 192.800 -0,7% -143,1 -5.090.900 0,9% 34,1 1.212.500 -103,6 -3.685.600 3.245.020     -1,1 

MBB -0,1% -5,9 -320.400 -0,8% -157,6 -8.520.100 0,8% 28,4 1.532.800 -135,2 -7.307.700 8.570.970     -0,9 

MSB 0,0% 0,0 0 -0,6% -124,5 -9.396.400 -0,6% -21,7 -1.638.600 -146,2 -11.035.000 2.248.010     -4,9 
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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 

 

 
  
 

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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Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 
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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

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