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Bộ chỉ số ngành VNAllshare Sector Ngày cập nhật: 31/08/2022 

Bộ chỉ số ngành VNAllshare Sector bao gồm các chỉ số ngành với các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllShare được phân ngành theo chuẩn phân ngành Global 

Industry Classification Standard (GICS®). 

Top-5 ngành tăng trưởng tốt nhất trong 12 tháng qua  Thông tin cơ bản 

 

Ngày cơ sở: 25/01/2016 

Giá trị cơ sở: 533.49 

Hình thức tính: 

Chỉ số giá 

Tần suất tính: 

Theo thời gian thực (1 phút/ lần) 

Giới hạn tỷ trọng vốn hóa:  

Không áp dụng 

Phương pháp tính:  

Giá tri ̣ vốn hóa thi ̣ trường điều 

chỉnh free-float. 

Đơn vị tiền tệ: VND 

Tăng trưởng chỉ số  
     

Chỉ số ngành 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 

VNAllShare Energy 15.51% -2.80% -26.04% 2.13% 

VNAllShare Materials 9.27% -10.81% -32.70% -32.18% 

VNAllShare Industrials 3.79% -6.72% -23.97% 6.97% 

VNAllShare Consumer Discretionary 14.02% 0.15% 4.22% 28.53% 

VNAllShare Consumer Staples 6.23% 2.94% -3.27% 3.59% 

VNAllShare Health Care -3.60% -3.16% -10.91% -9.95% 

VNAllShare Financials 5.51% 1.18% -18.74% -7.32% 

VNAllShare Real Estate 2.87% -8.46% -17.86% -13.63% 

VNAllShare Utilities 5.23% 2.82% -3.94% 21.80% 

VNAllShare Information Technology 4.73% -4.99% 10.40% 14.60% 
 

Đặc điểm chỉ số  

 Năng 

lượng 

Nguyên 

vật liệu 

Công 

nghiệp 

Hàng tiêu 

dùng 

Hàng tiêu 

dùng thiết 

yếu 

Chăm 

sóc sức 

khỏe Tài chính 

Bất động 

sản 

Dịch vụ 

tiện ích 

Công nghệ 

thông tin 

Số lượng cổ phiếu 

thành phần 
10 52 87 36 29 9 37 43 15 4 

Giá trị vốn hóa 

(Tỷ đồng) 
77,167  364,168  372,699  183,347  574,424  15,408  1,808,543  963,967  312,199  113,931  

Giá trị vốn hóa có 

điều chỉnh free-

float (Tỷ đồng) 

16,575  136,815  187,719  121,152  219,177  5,995  787,778  355,588  37,268  89,917  

Tỷ trọng trong 

VNAllshare (%) 
0.85% 6.98% 9.58% 6.18% 11.19% 0.31% 40.21% 18.15% 1.90% 4.59% 
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Tăng trưởng chỉ số từ 31/08/2021 đến 31/08/2022
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* Các chỉ số trên được giả lập tái cơ sở thành 100 điểm vào ngày 31/08/2021

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 Thành phố 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 thông 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. 

 


