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Thông cáo báo chí 
 

CÁC SGDCK ASEAN GIỚI THIỆU BA CHỈ SỐ GIAO DỊCH ASEAN MỚI  
Bộ Chỉ Số FTSE ASEAN tổng hợp và tiêu chuẩn của khu vực ASEAN 

 
Kuala Lumpur, ngày 29 tháng 5 năm 2014 
 

Các SGDCK ASEAN công bố đưa thêm ba chỉ số giao dịch mới vào bộ chỉ số FTSE 
ASEAN gồm FTSE ASEAN All-Share Index, FTSE ASEAN Stars Index và FTSE ASEAN 
All Share Ex-Developed Index. 
 

Bộ chỉ số mới FTSE ASEAN bao gồm cả Việt Nam (trước đây bao gồm Thái Lan, 
Malaysia, Singapore, Indonesia và Philippines), sẽ làm tăng tính hấp dẫn và minh bạch của 
các thị trường chứng khoán ASEAN. Các SGDCK ASEAN tin rằng bộ chỉ số mới đầy đủ và 
phong phú sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho nhà đầu tư và nâng cao tính thanh khoản cho các 
thị trường khu vực ASEAN. 
 

Ông Charamporn Jotikasthira, Tổng Giám đốc SGDCK Thái Lan cho biết "Thị trường 
vốn ASEAN là một trong những khu vực tăng trưởng mạnh mẽ và sôi động nhất trên thế giới, 
giờ đây các nhà đầu tư sẽ chỉ cần một cổng để bước vào toàn bộ thị trường ASEAN. Các 
nhóm làm việc của chúng tôi đã nỗ lực để tạo ra các sản phẩm chung của ASEAN dành cho 
các nhà đầu tư cá nhân, và cũng tạo cơ sở cho sản phẩm ETF và các sản phẩm cấu trúc khác." 
 

Ông Donald Keith, Phó Tổng Giám đốc điều hành của FTSE nói "FTSE rất vui mừng 
được hợp tác và được chọn là đối tác xây dựng chỉ số của các SGDCK ASEAN. Các chỉ số 
được phát triển dựa trên phương pháp được công nhận trên toàn cầu và dựa trên các tiêu 
chuẩn minh bạch sẽ làm nền tảng thu hút đầu tư vào các thị trường ASEAN, giúp các nhà đầu 
tư trong khu vực và toàn cầu nhận diện rõ hơn các cơ hội trong khu vực phát triển rất năng 
động này." 
 

Bộ chỉ số mới FTSE ASEAN bao gồm chỉ số FTSE ASEAN All-Share Index là chỉ số 
tổng hợp đại diện cho 90-95% giá trị vốn hóa thị trường của các cổ phiếu niêm yết tại các 
SGDCK trong khu vực. Bộ chỉ số FTSE ASEAN ban đầu được khởi xướng kết hợp với hội 
nghị các Bộ trưởng tài chính ASEAN nhằm thúc đẩy ASEAN trở thành một nhóm thị trường 
chứng khoán chung của khu vực, có các tiêu chí để xây dựng sản phẩm tài chính chung đáp 
ứng các nhu cầu đầu tư. 
 

Ngoài ra, chỉ số FTSE ASEAN Stars Index được công bố lần này cũng là một bước 
phát triển mới của các thị trường cổ phiếu ASEAN. Trong khi chỉ số FTSE/ASEAN 40 Index 
(bao gồm 40 công ty lớn nhất niêm yết trên thị trường ASEAN) hiện tại vẫn sẽ tiếp tục được 
duy trì như là một phần của bộ chỉ số. 
 

Các chỉ số được tính toán và điều chỉnh dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tự do và 
tương ứng với bộ Tiêu chuẩn phân ngành ICB. Bộ chỉ số FTSE ASEAN Index bao gồm các 
chỉ số sau: 

 
• Chỉ số FTSE ASEAN All-Share Index 
Bao gồm các công ty niêm yết có qui mô lớn, vừa và nhỏ được tập hợp từ thành phần 
các chỉ số FTSE ASEAN Indonesia All-Share Index, FTSE ASEAN Philippines All-
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Share Index, FTSE ASEAN Vietnam All-Share Index, chỉ số FTSE Bursa Malaysia 
EMAS Index, FTSE SET All-Share Index và FTSE ST All-Share Index. 
 
• Chỉ số ngành FTSE ASEAN Sector Indices 
Được tính toán theo Ngành công nghiệp, qui mô ngành, áp dụng Chuẩn phân ngành. 
 
• Chỉ số FTSE/ASEAN 40 Index 
Bao gồm 40 công ty lớn nhất niêm yết trên thị trường ASEAN. 
 
• Chỉ số FTSE ASEAN Stars Index 
Bao gồm 30 công ty lớn nhất về vốn hóa và tính thanh khoản của mỗi quốc gia trong 
ASEAN, riêng Việt Nam gồm 15 công ty trên sàn HOSE, 15 công ty trên sàn HNX. 
Đối với Malaysia, Singapore, và Thái Lan, các công ty thuộc các chỉ số FTSE Bursa 
Malaysia KLCI , FTSE SET Large Cap Index, và STI đều có trong Chỉ số FTSE 
ASEAN Stars Index. Chỉ số FTSE ASEAN Stars Index sẽ có tổng cộng 180 công ty, 
được xem như là một phong vũ biểu và không được sử dụng làm cơ sở cho các sản 
phẩm đầu tư. 
• Chỉ số FTSE ASEAN All-Share Ex-Developed Index  
Bao gồm cổ phiếu của các nước, không kể cổ phiếu của nước đã phát triển, có trong 
chỉ số FTSE ASEAN All-Share Index, được tập hợp từ thành phần của các chỉ số 
FTSE Bursa Malaysia EMAS Index, FTSE ASEAN Indonesia All-Share Index, FTSE 
ASEAN Philippines All-Share Index, FTSE SET All-Share Index và FTSE ASEAN 
Vietnam All-Share Index. 

 
Từ khi khởi động tại Bali vào tháng 04 năm 2011, Hội nghị TGĐ các Sở GDCK 

ASEAN đã đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng. Trong số đó gồm Liên Kết Giao dịch ASEAN, 
website của các SGDCK ASEAN, ASEAN Stars và tổ chức các sự kiện Invest ASEAN. 
Tháng 4/2014, các SGDCK ASEAN đã chỉ định Deutsche Bank làm ngân hàng thanh toán và 
dịch vụ lưu ký hậu giao dịch. Các sáng kiến này đã nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư cá 
nhân và tổ chức về ASEAN như một dạng tài sản đầu tư mới. 
 

Để tham khảo thông tin về đầu tư vào ASEAN, các nhà đầu tư có thể vào trang web 
của các SGDCK ASEAN - www.aseanexchanges.com 
 

Bảy SGDCK ASEAN có tổng vốn hóa thị trường xấp xỉ 2.000 tỷ đô la và hơn 3.600 
công ty niêm yết. Trong số những công ty này có những công ty lớn và năng động nhất thế 
giới, dẫn đầu về các lĩnh vực tài chính ngân hàng, năng lượng, viễn thông, hàng hóa, sản xuất 
ôtô và các ngành công nghiệp khác. 
 
Về ASEAN Exchanges: 

ASEAN Exchanges là hợp tác của 07 Sở GDCK, từ Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hợp tác này nhằm xúc tiến sự phát triển của thị trường vốn 
khu vực ASEAN bằng cách đẩy mạnh hợp tác xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận 
thị trường ASEAN, tạo ra các sản phẩm ASEAN và thực hiện các sáng kiến đã đặt ra. 

Mục đích của hợp tác này nhằm gia tăng cơ hội đầu tư vào ASEAN đồng thời tăng 
tính thanh khoản giữa các thành viên. 

TGĐ các sở ASEAN gồm: Ông Dato’ Tajuddin Atan - Sở GDCK Malaysia, Bà Phan 
Thị Tường Tâm - Sở GDCK TP.HCM, Ông Trần Văn Dũng - Sở GDCK Hà Nội, Ông Ito 
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Warsito - Sở GDCK Indonesia, Ông Hans B.Sicat - Sở GDCK Philippine, Ông Magnus 
Bocker - Sở GDCK Singapore, và Ông Charamporn Jotikasthira - Sở GDCK Thái Lan. 
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 
Bursa Malaysia Berhad 
Looi Sze Yan (Ms) 
Strategic Communications 
Tel.  :  +603-2034 7447 
Mobile :  +6012-2509 106 
E-mail  :  sylooi@bursamalaysia.com 
 
Hochiminh Stock Exchange 
Nguyen Thi Viet Ha (Ms)  
Vice President, Research & Development Department 
Tel : (+84-8) 3821 7712 - 2101 
Fax : (+84-8) 3821 7452 
Mobile : (+84) 902 568 188 
E-mail : vietha@hsx.vn 
  
Hanoi Stock Exchange 
Nguyen Hoang Linh (Dr) 
Chief Administration Officer 
Tel : (+84-4) 3941 2626 ext. 808 
Fax : (+84-8) 3934 7818 
Mobile : (+84) 9040 00989 
E-mail : linh@hnx.vn 
 
Indonesia Stock Exchange 
Poltak Hotradero (Mr) 
Research and Development Division Head 
Tel: +6221 515 0515 ext. 4100 
Fax : +6221 515 0118 
E-mail: poltak.hotradero@idx.co.id 
 
The Stock Exchange of Thailand 
Kanokwan Khemmalai (Ms) 
Head, Corporate Communications Dept. 
Tel.  : +662-229-2048 
E-mail  : publicrelationsunit@set.or.th 
  
Singapore Exchange 
Carolyn Lim (Ms) 
Marketing & Communications 
Tel.  : +65 6236 8139 
E-mail  : Carolyn.lim@sgx.com 
 
The Philippine Stock Exchange, Inc. 
John Benette B. Mamangun (Mr) 
Investor Relations Officer 
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Head, Corporate Planning and Investor Relations Division 
Tel  : +632 6887524E-mail : jbmamangun@pse.com.ph 

 
 

 


