
THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH CẬP NHẬT CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUẨN 

PHÂN NGÀNH TOÀN CẦU (GICS®) DO TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP TỪ NHỮNG 

THAY ĐỔI VỀ CẤU TRÚC CỦA GICS 

 

      MSCI Inc., nhà cung cấp các công cụ xây dựng danh mục và quản lý rủi ro cho các 

nhà đầu tư toàn cầu và S&P Dow Jones Indices, nhà cung cấp các chỉ số thị trường tài 

chính, đồng thời cũng là tổ chức cung cấp Chuẩn phân ngành cho các công ty niêm yết  

trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, vừa ra thông báo về danh sách 

cập nhật các thành phần của Chuẩn phân ngành toàn cầu (GICS) do tác động trực tiếp từ 

những thay đổi đã được thông báo trước đây về cấu trúc của GICS. Lĩnh vực Bất động 

sản (Real Estate Sector) sẽ được tạo mới, trước đây là một nhóm ngành thuộc lĩnh vực 

Tài chính (Financials Sector). Đây là lần đầu tiên một lĩnh vực mới được tạo ra dưới cấu 

trúc của GICS kể từ tời điểm bắt đầu năm 1999. Việc cập nhật này đồng thời cũng công 

nhận vai trò quan trọng của ngành bất động sản trong nền kinh tế toàn cầu. 

 

      Việc thay đổi cấu trúc của GICS sẽ được thực hiện ngay sau khi kết thúc giờ làm việc 

vào thứ Tư, ngày 31/08/2016. 

 

                       Cấu trúc hiện tại                        Sau 31/8/2016 

                                                                             

                    10 Lĩnh vực (Sector)                                                11 Lĩnh vực 

 

           24 Nhóm ngành (Industry Group)                  24 Nhóm ngành (Industry Group) 

 

                    67 Ngành (Industry)                                          68 Ngành (Industry) 

 

            156 Tiểu ngành (Sub - Industry)                       157 Tiểu ngành (Sub - Industry) 

 

     Các thay đổi trong cấu trúc của GICS bao gồm các thay đổi trong các lĩnh vực sau: 

 

1. Lĩnh vực tài chính (Financials Sectors – Mã 40) 

      Lĩnh vực tài chính trước đây bao gồm các nhóm Ngành Ngân hàng (Banks Industry 

Group), Nhóm ngành tài chính đa dạng (Diversified Financials Industry Group), Nhóm 

ngành Bảo hiểm (Insurance Industry Group) và Nhóm ngành Bất động sản (Real Estate 

Industry Group). Sau ngày 31/8, Nhóm ngành này sẽ được nâng cấp lên thành một Lĩnh 

vực chuyên biệt (Real Estate Sector). Sự thay đổi này cho thấy Bất động sản sẽ được xem 

là một loại tài sản chuyên biệt và là một động lực tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.  

      Ngành tín thác đầu tư bất động sản (Real  Estate  Investment  Trusts Industry) được 

đổi tên thành ngành Ngành tín thác đầu tư bất động sản cổ phần (Equity Real  Estate 

Investment Trusts (REITs) Industry). Tiểu ngành tín thác đầu tư bất động sản cho vay 

(Mortgage REITs) sẽ không còn thuộc Ngành tín thác đầu tư bất động sản cổ phần, và sẽ 



được nâng cấp thành một Ngành mới trong Lĩnh vực tài chính, dưới Nhóm ngành Tài 

chính đa dạng, với tên mới là Ngành Tín thác đầu tư bất động sản cho vay (Mortgage 

Real Estate Investment Trusts (REITs) Industry), đồng thời tiểu ngành dưới ngành này 

cũng được đặt tên là Tiểu ngành Tính thác đầu tư bất động sản cho vay (Mortgage REITs 

Sub-Industry).  

      Bên cạnh đó, trong ngành Thị trường vốn, thuộc Nhóm ngành Tài chính đa dạng, 

MSCI đã bổ sung một Tiểu ngành mới với tên gọi Dữ liệu Tài chính và các Sở Giao dịch 

Chứng khoán ( Financial Exchanges & Data), được tách ra từ Tiểu ngành Tài chính 

Chuyên biêt (Specialized Finance Sub- Industry), bao gồm các Sở Giao dịch chứng 

khoán và các nhà cung cấp sản phẩm, công cụ đầu tư tài chính và các tổ chức cung cấp 

xếp hạng tín nhiệm. Tổ chức MSCI và S&P Global cũng sẽ nằm trong Tiểu ngành này 

sau ngày 31/8/2016. 

 

2. Lĩnh vực Nguyên vật liệu (Materials Sector -  Mã 15) 

     Trong Lĩnh vực Nguyên vật liệu, Nhóm ngành Nguyên vật liệu, Ngành Kim loại và 

Khai khoáng, MSCI đã bổ sung một Tiểu ngành mới là Tiểu ngành Đồng (Cooper Sub-

Industry). Tiểu ngành này bao gồm các công ty chủ yếu liên quan đến đồng và khai thác 

khoáng sản, được tách ra từ Tiểu ngành trước đó là Tiểu ngành Kim loại và khai khoáng 

đa dạng. 

 

3. Lĩnh vực Hàng tiêu dùng (Consumer Discretionery – Mã 25) 

      Trong Nhóm ngành Bán lẻ (Retailing Industry Group), Ngành Bán lẻ qua Internet & 

Catalogue (Internet & Catalogue Retail Industry), tên gọi Tiểu ngành Bán lẻ qua 

Catalogue (Catalogue Retail Sub-Industry) sẽ không còn sử dụng nữa, và các công ty 

thuộc tiểu ngành này sẽ được gộp vào tiểu ngành Bán lẻ tiếp thị qua Internet (Internet 

Retail Sub-Industry), đồng thời tiểu đổi tên Tiểu ngành này thành Tiểu ngành Bán lẻ tiếp 

thị qua Internet và trực tiếp (Internet & Direct Marketing Retail Sub- Industry). Tiểu 

ngành này sẽ bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ bán lẻ chủ yếu qua Internet, đặt hàng 

qua email và TV. Tên của ngành cũng sẽ được đổi thành Bán lẻ tiếp thị qua Internet và 

trực tiếp (Internet & Direct Marketing Retail Industry). 

 

       Như vậy, cấu trúc mới của GICS sẽ bao gồm 11 lĩnh vực, 24 nhóm ngành, 68 ngành 

và 157 tiểu ngành. Với sự thay đổi này, việc phân ngành của một số công ty niêm yết trên 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM cũng sẽ được cập nhật lại phù hợp với việc thay đổi 

cấu trúc của GICS. Việc cập nhật này sẽ được tiến hành tự động kể từ sau ngày 

31/08/2016. 

 

GICS® (Global Industry Classification Standards – Chuẩn phân ngành toàn cầu) là chuẩn 

phân ngành được phát triển bởi tổ chức MSCI và S&P Dow Jones Indexes – nhằm cung 

cấp một công cụ đầu tư hiệu quả, chi tiết và linh hoạt để nhà đầu tư có thể nắm bắt được 

những thực tế và thay đổi nhanh chóng của các ngành, lĩnh vực. Sở Giao dịch Chứng 



khoán TP. HCM cũng đã chính thức phân ngành các công ty niêm yết theo chuẩn phân 

ngành GICS của MSCI từ ngày 25/01/2016. 

 

 

* Chuẩn Phân ngành Toàn cầu (GICS®) được phát triển bởi và là tài sản độc quyền của 

MSCI Inc. và Standard & Poor’s. GICS là một dịch vụ bản quyền của MSCI và S&P và 

đã được cấp quyền sử dụng cho HOSE 

 

(www.hsx.vn) 


