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VN30-Index cơ cấu danh mục kỳ 2 năm 2019 

 Dựa trên dữ liệu ngày 28/06/2019, chúng tôi ước tính rằng BID, PLX và BVH sẽ được thêm vào trong 

đợt cơ cấu danh mục lần này. Ngược lại, CII, DPM và DHG có thể bị loại ra vì DHG có tỷ lệ free float 

dưới 10% sau khi Taisho nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 51% vào tháng 04/2019. Bên cạnh đó, CII và 

DPM đáp ứng tất cả các tiêu chí nhưng không nằm trong top 30 công ty có vốn hóa lớn nhất. 

 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) có thể mua mạnh BID và PLX với khoảng 3.4 triệu và 1.1 triệu cổ 

phiếu. Ở chiều bán, TCB, HPG, VPB và MBB đứng đầu danh sách. 

Kết quả sẽ được công bố chính thức vào ngày 15/07 và danh sách mới sẽ có hiệu lực vào ngày 05/08. 
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Tỷ trọng theo ngành 

 

  

Nguồn: Bloomberg, Stoxplus, KIS 

Tỷ trọng ước tính của E1VFVN30 (dựa vào dữ liệu ngày 05/07/2019) 

STT Mã Giá (đồng) 
Vốn hóa  
(tỷ đồng) 

Tỷ trọng 
 hiện tại 

Tỷ trọng mới % thay đổi 
Khối lượng 

 thay đổi 
Chú ý 

1 VIC 116,700 400,273 7.94% 7.96% 0.02% 12,009   

2 VHM 86,000 288,058 4.89% 4.91% 0.02% 16,174   

3 VNM 126,200 219,764 9.39% 10.00% 0.61% 328,099   

4 VCB 72,600 269,265 3.49% 4.01% 0.52% 488,463   

5 GAS 103,600 198,285 1.61% 1.48% -0.13% -86,899   

6 SAB 280,000 179,559 3.18% 4.01% 0.83% 202,069   

7 BID 32,800 112,134 0.00% 1.67% 1.67% 3,458,009 Thêm mới 

8 MSN 85,000 99,360 6.41% 6.66% 0.25% 201,861   

9 TCB 21,350 74,652 7.86% 7.23% -0.63% -2,000,487   

10 CTG 21,150 78,750 1.02% 1.17% 0.15% 492,614   

11 VRE 35,750 83,255 2.55% 2.13% -0.42% -799,616   

12 HPG 22,300 61,572 5.99% 5.51% -0.48% -1,476,054   

13 PLX 64,500 75,517 0.00% 1.13% 1.13% 1,184,270 Thêm mới 

14 VJC 129,500 70,139 5.69% 5.23% -0.46% -243,291   

15 BVH 82,900 58,103 0.00% 0.87% 0.87% 708,942 Thêm mới 

16 NVL 60,300 56,518 3.19% 2.95% -0.24% -272,760   

17 VPB 19,400 47,661 5.41% 4.97% -0.44% -1,534,182   

18 MBB 21,300 45,015 4.38% 4.02% -0.36% -1,132,035   

19 MWG 95,400 42,242 4.45% 4.09% -0.36% -255,063   

20 HDB 26,250 25,751 2.92% 2.88% -0.04% -108,642   

21 FPT 46,600 31,608 4.09% 4.00% -0.09% -125,987   

22 STB 11,400 20,562 3.17% 3.06% -0.11% -631,222   

23 ROS 29,350 16,659 0.81% 0.74% -0.07% -150,950   

24 EIB 18,350 22,560 2.89% 2.86% -0.03% -120,154   

25 PNJ 74,500 16,589 2.15% 2.10% -0.05% -44,492   

26 SSI 25,350 12,907 1.26% 1.15% -0.11% -283,721   

27 CTD 105,200 8,035 0.72% 0.66% -0.06% -39,657   

28 REE 33,350 10,340 0.92% 0.85% -0.07% -147,638   

29 SBT 17,150 9,006 0.73% 0.67% -0.06% -233,423   

30 GMD 27,150 8,062 1.11% 1.02% -0.09% -222,284   

 Sum   2,642,202 98.22% 100.00%       
 

Nguồn: Bloomberg, Stoxplus, KIS  
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Khuyến cáo 

Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS được nêu trong báo cáo. Báo cáo này được 

viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các chuyên gia hoặc các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam. 

Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, 

chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho 

riêng mình các nhà đầu tư nên dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm 

thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. 

Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi giả định các thông tin này là đầy đủ và chính 

xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này. KIS không đưa ra, một cách ẩn ý hay rõ ràng, bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không 

chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác và đẩy đủ của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này. 

Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm đưa ra báo  cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc 

nào mà không cần báo trước. 

KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các công ty được đề cập đến trong báo cáo này. Ngoài 

ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên quan đến việc viết hay phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng 

khoán hoặc chứng khoán phái sinh (bao gồm quyền chọn) của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh của công ty có liên 

quan theo cách phù hợp hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này. Vì thế, nhà đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc 

và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi ích mà điều đó có thể ảnh hưởng đến nhận định. 

Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của 

KIS. 

 


