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Tại sao việc
phân loại thị
trường có thể
quan trọng
đối với các
nhà đầu tư?

MSCI công bố kết quả đánh giá thị trường chứng khoán
cho các quốc gia trên thế giới trong tháng 06 hàng năm
để xác định phân loại của mỗi quốc gia là thị trường phát
triển, mới nổi, cận biên hay độc lập. Một thành phần
quan trọng trong các quyết định của MSCI là về khả năng
tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN),
thay vì chỉ là một phân tích trừu tượng về các quy định
của mỗi quốc gia và MSCI đưa ra các công bố thận trọng
trước khi thực hiện các hành động để không làm cho
những người tham gia thị trường bất ngờ. Vì vậy có rất
nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới dựa vào những đánh
giá của MSCI để mua/bán cổ phiếu có trong danh mục.

Đánh giá Phân loại Thị trường Hàng năm dựa trên
Khung Phân loại Thị trường MSCI, nhằm phản ánh quan
điểm và thực tiễn của cộng đồng đầu tư quốc tế bằng
cách tạo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế của một
quốc gia và khả năng tiếp cận thị trường của quốc gia đó
trong khi duy trì sự ổn định của chỉ số. Khung bao gồm
các tiêu chí sau: Phát triển kinh tế, Quy mô và tính thanh
khoản, Khả năng tiếp cận thị trường cho NĐTNN.
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Nguồn: MSCI

Lịch trình nâng hạng %

Giai đoạn 1 11/2020 20

Giai đoạn 2 02/2021 25

Giai đoạn 3 05/2021 33

Giai đoạn 4 08/2021 50

Giai đoạn 5 11/2021 100



Danh sách ước tính
thay đổi tỷ trọng
các quốc gia khi
Kuwait được nâng
hạng lên thị trường
mới nổi

Quốc gia
Tỷ trọng sau

giai đoạn 01

Tỷ trọng khi

hoàn thành

VIỆT NAM 15.76% 28.76%

MOROCCO 11.79% 12.47%

ROMANIA 8.75% 10.26%

KENYA 7.89% 9.49%

BAHRAIN 8.30% 9.46%

NIGERIA 7.78% 7.80%

BANGLADESH 6.35% 6.37%

OMAN 4.37% 5.08%

KAZAKHSTAN 3.37% 3.88%

SRI LANKA 1.33% 2.19%

JORDAN 1.56% 1.83%

ESTONIA 0.81% 1.19%

CROATIA 0.39% 0.46%

MAURITIUS 0.36% 0.41%

LITHUANIA 0.06% 0.34%

KUWAIT 21.14% 0.00%



Thực trạng của Việt Nam theo đánh giá MSCI

• Giới hạn sở hữu nước ngoài: Các công ty trong một số lĩnh vực có điều kiện và lĩnh vực nhạy cảm phải tuân theo Giới hạn sở

hữu nước ngoài liên quan.

• Mức room khối ngoại: Thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng đáng kể bởi vấn đề room khối ngoại.

• Quyền bình đẳng đối với nhà đầu tư nước ngoài: Một số thông tin liên quan đến công ty không phải lúc nào cũng có sẵn

bằng tiếng Anh. Ngoài ra, quyền của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế do giới hạn sở hữu nước ngoài nghiêm ngặt được áp

dụng đối với cả tổng thể cũng như nhà đầu tư nước ngoài cá nhân.

• Mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối: Không có thị trường tiền tệ nước ngoài và có những ràng buộc đối với thị trường tiền

tệ trong nước (ví dụ: các giao dịch ngoại hối phải được liên kết với các giao dịch bảo đảm).

• Đăng ký tài khoản & thiết lập tài khoản: Việc đăng ký là bắt buộc và việc thiết lập tài khoản cần được sự chấp thuận của

VSD.

• Quy định thị trường: Không phải tất cả các quy định đều có thể tìm thấy bằng tiếng Anh.

• Công bố thông tin: Thông tin thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng được công bố bằng tiếng Anh và đôi khi không

đủ chi tiết.

• Thanh toán bù trừ: Không có cơ sở thấu chi và yêu cầu có đủ tiền trước cho các giao dịch.

• Khả năng chuyển nhượng: Các giao dịch ngoại hối và chuyển nhượng bằng hiện vật cần có sự chấp thuận trước của Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.



Danh sách ước tính thay đổi tỷ trọng các cổ phiếu tại thị
trường Việt Nam trong Chỉ số MSCI Frontier Markets 100

MÃ CK
Tỷ trọng sau

giai đoạn 01

Tỷ trọng khi

hoàn thành
MÃ CK

Tỷ trọng sau

giai đoạn 01

Tỷ trọng khi

hoàn thành

VNM 2.55% 4.51% GEX 0.19% 0.34%

VIC 2.50% 4.42% STB 0.18% 0.33%

VHM 2.22% 4.01% PLX 0.18% 0.33%

HPG 1.43% 2.60% POW 0.18% 0.33%

VCB 1.11% 2.03% GAS 0.15% 0.28%

MSN 0.88% 1.63% PDR 0.05% 0.27%

VRE 0.74% 1.23% KDC 0.05% 0.27%

VJC 0.59% 1.08% SBT 0.14% 0.26%

NVL 0.54% 1.02% HHS 0.13% 0.25%

SAB 0.42% 0.77% VGC 0.15% 0.24%

HDB 0.29% 0.54% KBC 0.12% 0.22%

BID 0.23% 0.42% VHC 0.12% 0.22%

SHB 0.22% 0.40% PVS 0.11% 0.20%

SSI 0.21% 0.39% BVH 0.09% 0.17%

Nguồn: MSCI



Báo cáo thường niên tháng 9 năm 2020 – Kết quả xếp hạng
phân loại thị trường FTSE

• Việt Nam đã được thêm vào Danh sách theo dõi vào tháng 9 năm 2018 để có thể phân loại lại
thành Thứ cấp.

• Trạng thái thị trường mới nổi. Việt Nam tiếp tục không đáp ứng tiêu chí “Chu kỳ giải quyết (DvP)”
hiện được đánh giá là “Hạn chế”. Điều này là do thực tiễn thị trường tiến hành kiểm tra trước khi
giao dịch để đảm bảo nguồn tiền sẵn có trước khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch.

• Vì theo tính chất của thị trường Việt Nam, thị trường chưa từng gặp phải các giao dịch thất bại, vì
thế tiêu chí "Thanh toán - Tỷ lệ hiếm khi giao dịch thất bại" không được xếp hạng.

• Ngoài ra, Nên cần được cải thiện hệ thống liên quan đến việc đăng ký tài khoản mới và cũng như
việc đề xuất một cơ chế quản lý hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch giữa các nhà
đầu tư ngoài nước đối với chứng khoán đã “full room” ngoại.

• FTSE Russell ghi nhận sự tương tác mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý thị trường Việt
Nam trong 12 tháng qua và ghi nhận nỗ lực của họ trong việc phát triển thị trường vốn. FTSE
Russell mong được tiếp tục có những cuộc trao đổi về thị trường.

• Việt Nam được giữ lại trong Danh sách theo dõi với tư cách là thị trường Biên giới và sẽ được xem
xét để có thể phân loại lại thành thị trường Mới nổi thứ cấp tại Đánh giá thường niên vào tháng 9
năm 2021.



Thực trạng của Việt Nam theo đánh giá FTSE Russell

Các tiêu chí thị trường mới nổi hạng II
Review 

09/2020

Review 

03/2020

Thị trường và môi trường pháp lý

Cơ quan quản lý TTCK chính thức chủ động giám sát TT Đạt Đạt

Không phản đối hoặc hạn chế đáng kể hoặc hình phạt áp dụng cho khoản đầu tư vốn

hoặc rút vốn và thu nhập
Đạt Đạt

Thị trường cổ phiếu

Môi giới: Cạnh tranh hiệu quả đảm bảo dịch vụ môi giới chất lượng cao Đạt Đạt

Chi phí giao dịch: chi phí ngầm định và chính thức phải hợp lý và cạnh tranh Đạt Đạt

Tính minh bạch: thông tin chuyên sâu về thị trường, có tính hiển thị và báo cáo quá

trình giao dịch kịp thời
Đạt Đạt

Lưu ký và thanh toán

Tỷ lệ các giao dịch thất bại hiến N/A N/A

Chu kỳ thanh toán (DvP) T+2 T+3

Trung tâm lưu ký chứng khoán Đạt Đạt

Lưu ký: Cạnh tranh hiệu quả đảm bảo dịch vụ lưu ký chất lượng cao Đạt Đạt

Nguồn: FTSE Russell



Cơ hội của thị trường Việt Nam

• Các quỹ lớn trên thế giới sẽ dựa vào những đánh giá và tỷ trọng của MSCI để mua cổ phiếu có

trong danh mục. Như vậy trong tháng 11/2020, dòng vốn ngoại sẽ có chiều hướng tích cực hơn khi

MSCI tăng dần tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tác động này sẽ

không ảnh hưởng quá lớn đối với thị trường Việt Nam hiện tại do quá trình nâng hạng cũng

được tiến hành theo từng giai đoạn.

• Các cổ phiếu được hưởng lợi lớn nhất là những cổ phiếu vốn hóa lớn đang nằm trong danh mục

chỉ số MSCI Frontier Markets 100 như VIC, VNM, VHM, HPG, VCB, MSN, VRE.

• Việt Nam hiện tại vẫn chưa được vào danh mục theo dõi của MSCI, nhưng điểm tích cực là FTSE

Russell đã thêm Việt Nam vào danh mục theo dõi. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng MSCI có thể sẽ

sớm xem xét nâng hạng thị trường sau khi Việt Nam được tăng mạnh tỷ trọng trong năm 2021.
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