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Tại sao cần nâng hạng lên Thị trường mới nổi?

• Gửi thông điệp rõ ràng về sự phát triển kinh

tế của Việt Nam

• Nhiều quỹ quốc tế không được đầu tư vào

các thị trường cận biên nên việc nâng hạng

thành thị trường mới nổi sẽ khiến nhiều nhà

đầu tư có quyền được rót vốn vào thị trường

Việt Nam

• Khi nâng hạng thì dòng vốn đầu tư mới có

thể lên tới 10 tỷ USD*

• Nhờ đó, ngành ngân hàng có thể đạt được

mức định giá cao hơn, xứng đáng với lợi

nhuận cao mang lại

(*) Nguồn: HSBC, 5/2022



Classified: Internal

2 |

Các hành động khác để cải thiện thị trường vốn

● Thúc đẩy quá trình cổ phần hóa/ tư nhân hóa

● Tạo khuôn khổ pháp lý/ thuế cho các quỹ hưu trí độc lập - chìa khóa để chuyển dịch sang đầu tư dài hạn

● Khuyến khích chuyển đổi từ đầu tư đơn lẻ sang các quỹ quản lý chuyên nghiệp và có thể giảm thiểu 

biến động trong dài hạn

● Tăng cường các quy định pháp luật về chứng khoán để đẩy mạnh tính minh bạch và trách nhiệm giải 

trình – điều này rất quan trọng trong việc giữ vững lòng tin của các nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam

Nguồn: Các công bố công khai về quỹ, nghiên cứu và đánh giá của VinaCapital
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Kết luận

• Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu hút và tăng cường đầu tư trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn 
nhiều điểm có thể cải thiện

• Tiếp tục cải cách sẽ giúp đảm bảo Việt Nam vẫn là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong khu vực và thế 
giới, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài cũng như đóng góp vào sự tăng trưởng không 
ngừng của đất nước
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