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Biến động của thị trường chứng khoán

● Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình thế giới có rất nhiều biến động như lạm phát, giá dầu và hàng hóa 

tăng, xung đột tại Ukraina, Cục dữ trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất,…đã ảnh hưởng đến thị trường 

chứng khoán toàn cầu
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Nguồn: Bloomberg, nghiên cứu và đánh giá của VinaCapital
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Sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư vào Việt Nam

VN ID MY PH SG TH

2021 14.9 18.9 15.9 19.9 14.5 18.3

2022F 13.1 19.1 15.3 16.1 13.3 17.6

2023F 10.4 17.4 13.8 13.9 11.6 15.7
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Nguồn: Bloomberg, nghiên cứu và đánh giá của VinaCapital

● VinaCapital có hơn 20.000 nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều loại sản phẩm tài chính, từ cổ 

phiếu của các công ty niêm yết, cổ phần của các công ty tư nhân đến trái phiếu và đầu tư mạo hiểm. 

● Bất chấp những biến động của thị trường, Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn 

nhất trên thế giới 

● Tuy nhiên, để thu hút thêm dòng vốn đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam phải được nâng lên Thị 

trường mới nổi



Classified: Internal

5 |

Khi nào Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi?

● Để được MSCI nâng hạng từ Thị trường cận biên lên Thị trường mới nổi đòi hỏi phải đáp ứng một số 

tiêu chí:

Tính thanh khoản Khả năng thanh toán dễ

dàng

Quản trị và quản lý
Tăng giới hạn tỷ lệ sở 

hữu nước ngoàiThông tin minh bạch
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Giới hạn sở hữu nước ngoài đang kìm hãm sự phát triển của Việt Nam

● Giới hạn sở hữu nước ngoài thu hẹp số

lượng cổ phiếu mà người nước ngoài có

thể đầu tư vào, khiến cho các nhà đầu tư

nước ngoài phải trả các khoản phí đắt đỏ

nếu muốn đầu tư thêm

● Ví dụ: lĩnh vực ngân hàng, thường đại

diện cho ngành lớn nhất và có tính thanh

khoản cao nhất trên thị trường, bị giới

hạn 30% vốn sở hữu nước ngoài

● Khi tính thanh khoản thấp, các ngân 

hàng sẽ bị định giá thấp hơn so với tiềm

năng và lợi nhuận của mình

FOL across ASEAN banks

Note: Thailand: FOL 25%: without approval; FOL <49%: BoT approval; FOL >49%: MoF approval

Sources: IFC


