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Chỉ số VNMidcap Ngày cập nhật: 29/07/2016 

VNMidcap là chỉ số vốn hóa đo lường mức tăng trưởng của 70 công ty có quy mô vừa trong VNAllshare. 

Đặc điểm chỉ số  Thông tin cơ bản 

 

Số lượng cổ phiếu thành phần 70 

Giá trị vốn hóa (Tỷ đồng) 195,768 

Giá trị vốn hóa có điều chỉnh free-float (Tỷ đồng) 92,238 

Trung bình 1,318 

Cao nhất 10,973 

Thấp nhất 129 

Trung vị 1,011 

Tỷ trọng vốn hóa của công ty lớn nhất trong rổ 11.90% 

Tỷ trọng vốn hóa của 10 công ty lớn nhất trong rổ 42.19% 

Ngày cơ sở: 24/01/2014 

Giá trị cơ sở: 560.19 

Hình thức tính: ỉ số tổng thu nhập 

Tần suất tính:  

- VN30: Theo thời gian thực (1 phút/ lần) 

- VN30TRI: Cuối ngày giao dịch (1 ngày/lần) 

Giới hạn tỷ trọng vốn hóa: 10% 

Phương pháp tính: -float. 

Đơn vị tiền tệ: VND 

 

Độ biến động chỉ số 

 
3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 

VNMid 5.92% 7.79% 13.14% 25.23% 37.64% 
 

Độ tương quan chỉ số với VN-Index 

 
3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 

VNMid 74.09% 74.54% 81.00% 80.15% 82.56% 
 

Tăng trưởng chỉ số  

 Tăng trưởng (%) Tăng trưởng bình quân năm (%) 

 2013 2014 2015 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 3 năm 5 năm 

VNMid 31.35% 20.42% 17.19% 0.71% 13.18% 21.21% 26.73% 87.53% 133.61% 23.32% 18.49% 
 

Tỷ trọng vốn hóa thị trường theo ngành 10 công ty đứng đầu theo vốn hóa thị trường 

 

 
Lưu ý:  

"VN30", "VNMidcap", "VNSmallCap", "VN100", "VNAllshare" và "VNAllshare 

Sector" (gọi chung là "HOSE-Index") là thương hiệu đã được đăng ký, thuộc sở 

hữu độc quyền của Sở GDCK Hồ Chí Minh (HOSE). Chỉ khi có sự chấp thuận của 

HOSE thì Bộ chỉ số HOSE-Index mới có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm 

liên quan như quỹ đầu tư theo chỉ số, sản phẩm phái sinh, … . Để biết thêm thông tin 

xin vui lòng liên hệ qua e-mail: index@hsx.vn 

Bản công bố này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. HOSE đã nỗ lực hết mức có 

thể để cung cấp thông tin chính xác, tuy nhiên sẽ không có nghĩa vụ pháp lý hoặc 

trách nhiệm nào cho HOSE cũng như ban giám đốc, cán bộ, nhân viên, đối tác hoặc 

người nhượng quyền của HOSE liên quan đến sai sót hoặc tổn thất gây ra bởi việc 

sử dụng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào thuộc công bố này. 
 

 

Cổ 

phiếu  
Ngành 

GTVH điều chỉnh free-

float (Tỷ đồng) 

Tỷ 

trọng 

1 EIB Tài chính 10,973 11.90% 

2 CTD Công nghiệp 5,194 5.63% 

3 PNJ Hàng tiêu dùng 4,088 4.43% 

4 BMP Công nghiệp 3,706 4.02% 

5 VSC Công nghiệp 2,943 3.19% 

6 KDH Tài chính 2,923 3.17% 

7 VHC 
Hàng tiêu dùng thiết 

yếu 
2,665 2.89% 

8 DRC Hàng tiêu dùng 2,346 2.54% 

9 PGD Dịch vụ tiện ích 2,065 2.24% 

10 DHG Chăm sóc sức khỏe 2,011 2.18% 

  
Tổng cộng 38,915 42.19% 

5 ngành đứng đầu theo vốn hóa thị trường 

 

Ngành Số lượng công ty 
GTVH điều chỉnh free-float (Tỷ 

đồng) 
Tỷ trọng 

Công nghiệp 20 29,252 31.71% 

Tài chính 17 27,322 29.62% 

Hàng tiêu dùng 11 12,003 13.01% 

Hàng tiêu dùng thiết 

yếu 
5 7,762 8.42% 

Nguyên vật liệu 6 6,092 6.61% 
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* Các chỉ số trên được giả lập tái cơ sở thành 100 vào thời điểm 29/07/2013
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