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DANH MỤC CỔ PHIẾU YS30 

Danh mục cổ phiếu YS30 là danh mục được thiết kế bởi đội ngũ Phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam 

(YSVN). Danh mục bao gồm 30 cổ phiếu trên cả 3 sàn HSX, HNX và Upcom. Điểm nổi bật của danh mục YS30 là hội tụ 

các cổ phiếu thỏa tiêu chí tăng trưởng theo hệ thống xếp hạng cổ phiếu Stock Rating của YSradar được phát triển độc 

quyền bởi YSVN. Đồng thời, danh mục YS30 cũng đáp ứng các tiêu chí vốn hóa và thanh khoản như nhóm danh mục 

VN30. 

Danh mục YS30 được xây dựng với mục tiêu là danh mục mẫu cho các nhà đầu tư tham khảo nhằm tăng tính tối ưu hiệu 

quả đầu tư với trường phái đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng và có tính thanh khoản cao. Có những quy tắc chọn 

lọc cổ phiếu mang tính khoa học và bao gồm các chỉ tiêu độc quyền của YSVN như:  

• Tư cách của cổ phiếu 

o CP không thuộc diện cảnh báo vi phạm công bố thông tin, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt trong vòng 3 tháng 

o Thời gian niêm yết CP >6 tháng (3 sàn HSX, HNX và UPCOM), >3 tháng (Top-5 GTVH) 

• Vốn hóa & Vốn hóa theo free-float 

o Top90% CP có vốn hóa theo free-float lớn. Bình quân giá trị vốn hóa hàng ngày trong 12 tháng gần nhất 

• GTGD & GTGD+KLGD Khớp lệnh 

o Bình quân của trung vị GTGD/GTGD khớp lệnh/KLGD khớp lệnh hàng ngày trong 12 tháng gần nhất 

o KLGD Khớp lệnh > 100,000 CP;  

o GTGD_KL > 9 tỷ (YS30 cũ); >10 tỷ (CP mới) 

• Tỷ lệ Free-float(f) 

o f(chưa làm tròn) >= 10%: đủ điều kiện 

o f(chưa làm tròn) <10%: Loại khỏi chỉ số  

* Ngoại trừ: GTVH_f >2,000 tỷ (YS30 cũ), GTVH_f >2,500 tỷ (CP mới) 

• Thanh khoản (Tỷ suất xoay vòng) 

o Loại CP mới: Tỷ xuất xoay vòng <0.05% 

o Loại CP YS30 cũ: Tỷ xuất xoay vòng <0.04% 

• Chỉ số Stock Rating _ YSradar 

o Điểm cơ bản >= 80 điểm 

o Bình quân Sức mạnh giá hàng ngày trong 6 tháng gần nhất >=80 điểm 

QUY TẮC CẬP NHẬT _ PHIÊN BẢN 1.1 

BẢNG SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CỦA DANH MỤC YS30 v1.0 và YS30 v1.1 

Tên chỉ số YS30 v1.0 YS30 v1.1 thay đổi 

Đặc điểm chung 
Gồm những công ty niêm yết trên 3 
sàn HoSE, HNX, UPCOM và đáp ứng 
các quy tắc cùng điều kiện sàng lọc 

 

Số lượng cổ phiếu 30  

Phương pháp tính 
Giá trị vốn hóa điều chỉnh theo free-

float 
 

Tiêu chí chọn lọc 

Tư cách cổ phiếu, tỷ lệ free-float, 
thanh khoản,  
Điểm cơ bản và Sức mạnh giá trung 
bình 6 tháng của YSradar >=80 

 

Thanh Khoản 
Tỷ suất xoay vòng chứng khoán >= 

0.05% 
 

Tỷ lệ FreeFloat >= 10%, trừ một vài trường hợp(*)  
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Giới hạn tỷ trọng vốn hóa 10% đối với cổ phiếu đơn lẻ  

Các kỳ xem xét 

Ngày chốt data: Ngày giao dịch cuối 
cùng của tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm 

Ngày công bố thay đổi cổ phiếu 
thành phần: Ngày giao dịch cuối 
cùng +2 ngày của tháng 1, 4, 7, 10 
hàng năm 

Ngày có hiệu lực áp dụng: Thứ Hai 
lần thứ 1 của tháng 2, 5, 8, 11 hàng 
năm 

Ngày chốt data: Thứ Sáu lần thứ 
3 của tháng 2, 5, 8, 11 hàng năm 

Ngày công bố thay đổi cổ phiếu 
thành phần: Thứ Sáu lần thứ 3 
của tháng 2, 5, 8, 11 hàng năm +2 
ngày 

Ngày có hiệu lực áp dụng: Thứ 
Sáu lần thứ 3 của tháng 2, 5, 8, 11 
hàng năm +3 ngày 

Tần suất xem xét Kỳ xem xét chính: 3 tháng/lần  

 

(*) Chi tiết trong Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index – Phiên bản 3.0 

TIMELINE CHI TIẾT THEO PHIÊN BẢN 1.1 

Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 

Ngày chốt data: (T) 

19/02/2021 

Ngày công bố: (T+2) 

21/02/2021 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

22/02/2021 

Ngày chốt data: (T) 

21/05/2021 

Ngày công bố: (T+2) 

23/05/2021 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

24/05/2021 

Ngày chốt data: (T) 

20/08/2021 

Ngày công bố: (T+2) 

22/08/2021 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

23/08/2021 

Ngày chốt data: (T) 

19/11/2021 

Ngày công bố: (T+2) 

21/11/2021 

Ngày hiệu lực: (T+3) 

22/11/2021 
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Global Disclaimer 
© 2018 Yuanta. All rights reserved. The information in this report has been compiled from sources we believe to be reliable, 
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to buy any securities. All opinions and estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are 
subject to change without notice.  
 
This report provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed herein constitutes an offer 
or invitation to make an offer to buy or sell securities or other investments. This material is prepared for general circulation 
to clients and is not intended to provide tailored investment advice and does not take into account the individual financial 
situation and objectives of any specific person who may receive this report. Investors should seek financial advice regarding 
the appropriateness of investing in any securities, investments or investment strategies discussed or recommended in this 
report. The information contained in this report has been compiled from sources believed to be reliable but no representation 
or warranty, express or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. This report is not (and should not 
be construed as) a solicitation to act as securities broker or dealer in any jurisdiction by any person or company that is not 
legally permitted to carry on such business in that jurisdiction.  
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the Securities Exchange Act of 1934, as amended and SEC staff interpretations thereof).  All transactions by a US person 
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Consulting. Yuanta research is distributed in Hong Kong by Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited, which is licensed 
in Hong Kong by the Securities and Futures Commission for regulated activities, including Type 4 regulated activity (advising 
on securities). In Hong Kong, this research report may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part 
or and any form or manner, without the express written  
 

 

 

 

 

  


