
 
 

 
VUI LÒNG THAM KHẢO NGUYÊN TẮC KHUYẾN NGHỊ, THÔNG TIN CÔNG KHAI VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Ở CUỐI BÁO CÁO 
 

 

 

 

Quỹ ETF ngoại tập trung gom 

PDR, VNM, KBC và GEX 
 

 
 

Trong kỳ review quý 2/2021, danh mục FTSE Vietnam Index sẽ bổ sung thêm 2 

mã PDR, DXG và không loại bỏ mã cổ phiếu nào. Bên cạnh đó, VanEck Vectors 

Vietnam ETF (VNM ETF) sẽ bổ sung thêm mã KBC và cũng không loại bỏ cổ 

phiếu Việt Nam nào ra khỏi danh mục trong kỳ cơ cấu này. 

Dựa trên dữ liệu ngày 15/03/2021, chúng tôi dự đoán quỹ ETF ngoại sẽ tập trung 

bán ra HPG và VRE với khối lượng lần lượt là 13.4 triệu và 12.6 triệu cổ phiếu. 

Ở chiều ngược lại, PDR, VNM, KBC và GEX sẽ được mua mạnh với khối lượng 

tương ứng 4.3 triệu, 3.8 triệu, 3.6 triệu và 3.6 triệu cổ phiếu.  

Khối lượng mua dự kiến của 2 quỹ ETF  (tỷ đồng, %, cổ phiếu) 

STT Mã 
Giá thị 
trường 

FTSE  VNM 
Tổng khối 
lượng thay 

đổi 
Tỷ trọng 
hiện tại 

Tỷ trọng 
mới 

Khối lượng 
thay đổi 

 
Tỷ trọng 
hiện tại 

Tỷ trọng 
mới 

Khối lượng 
thay đổi 

1 APH 96,578  0.85   1.45   1,107,109    -   -   -  1,107,109  

2 BVH 442,424  -   -   -    1.94   1.16  (1,430,565) (1,430,565) 

3 DXG 126,980  -   0.58   2,158,262    -   -   -  2,158,262  

4 GEX 108,202  -   1.24   5,082,607    1.32   1.03  (1,468,180) 3,614,427  

5 HPG 1,534,050  14.07   8.52  (11,004,442)   6.02   5.00  (2,491,918) (13,496,360) 

6 KBC 186,495  1.60   1.55   (115,767)   -   1.32  3,798,419  3,682,652  

7 MSN 1,033,721  8.70   5.21  (3,640,137)   4.71   4.50   (259,612) (3,899,748) 

8 NVL 856,481  5.50   8.18   3,053,708    7.61   4.50  (4,404,307) (1,350,598) 

9 PDR 266,226  -   3.19   4,357,894    -   -   -  4,357,894  

10 PLX 704,474  2.03   0.84  (1,886,843)   -   -   -  (1,886,843) 

11 POW 326,691  1.20   1.91   4,682,299    2.15   1.56  (5,137,505) (455,206) 

12 PVD 101,913  0.86   1.23   1,391,436    -   -   -  1,391,436  

13 SBT 150,111  1.20   1.76   2,170,972    2.06   1.41  (3,191,816) (1,020,844) 

14 SSI 210,555  2.66   3.37   1,994,657    3.44   3.00  (1,404,332) 590,324  

15 STB 353,516  1.92   1.47  (2,096,168)   -   -   -  (2,096,168) 

16 TCH 89,303  0.77   1.09   1,227,305    1.26   0.88  (1,879,375) (652,070) 

17 VCB 3,545,687  5.26   6.86   1,536,227    5.89   4.50  (1,581,534) (45,307) 

18 VHM 3,266,487  15.58   15.00   (535,979)   7.48   8.00   569,825  33,846  

19 VIC 3,541,405  13.24   15.00   1,542,536  
 

 7.27   7.00   (280,873) 1,261,663  

20 VJC 699,325  3.98   2.27  (1,176,386)   2.85   2.00   (704,155) (1,880,541) 

21 VNM 2,100,405  12.32   15.00   2,447,023    6.73   8.00   1,357,423  3,804,446  

22 VRE 791,903  7.28   4.29  (7,870,291) 
 

 5.04   3.60  (4,757,768) (12,628,059) 
 

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, KIS 

Ghi chú: Dữ liệu ngày 15/03/2021 
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Báo cáo ETF 

 

 

 

 

Miễn Trừ Trách Nhiệm 
 

Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của CTCP 
Chứng khoán KIS Việt Nam công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người 
thực hiên và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt 
Nam. 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 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. 
 
Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. 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 đánh giá cá nhân hoặc 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. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư 
sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các 
nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ 
hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với 
quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên 
các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các 
tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.  
 
 
 
 
Bản quyền ⓒ 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam 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 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. 

  

 


