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DISCLAIMER: This document is issued by VietFund Management (VFM). This document is a review of some information related to macro-economic, securities market in Vietnam and the funds managed by VFM. This

document is neither a prospectus nor an offer or invitation to apply for fund certificates and neither this document nor anything contained herein shall form the basis of any contract of commitment whatsoever. The

information related to Vietnam macro-economic and securities market contained in this document is for background purposes only and is subject to updating, revision and amendment, and no representation or warranty,

express or implied, is made, and no liability whatsoever is accepted by VietFund Management, or any other person, in relation thereto.

Quỹ hoán đổi danh mục VFMVN DIAMOND ETF mô phỏng chỉ số tham chiếu Vietnam Diamond Index, bao gồm các công ty đã được niêm yết trên
sàn chứng khoán Hồ Chí Minh. Các mã chứng khoán trong bộ chỉ số Vietnam Diamond Index được xét chọn theo những tiêu chí như sau: vốn hóa
thị trường, giá trị giao dịch, tỉ lệ P/E và tỉ lệ sở hữu nước ngoài (FOL).
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VFMVN Diamond ETF sử dụng danh mục chứng khoán cơ cấu để theo dõi và mô phỏng
chỉ số tham chiếu Vietnam Diamond Index.

Mục tiêu chung của Quỹ

Phương pháp xây dựng chỉ số

TỈ LỆ TỰ DO CHUYỂN NHƯỢNG (FREE-FLOAT)

Cổ phiếu có tỉ lệ tự do chuyển nhượng (f) ≤ 10% sẽ bị loại
(trừ khi f ≤ 10% nhưng vốn hóa thị trường được chuyển

nhượng tự do (FFMC) lớn hơn trung bình của top 90% FFMC)

CHỈ TIÊU VỀ THANH KHOẢN

Tỉ suất quay vòng chứng khoán (turnover ratio) tối
thiểu đạt 0.05% (với cổ phiếu được chọn mới) và

0.04% (với cổ phiếu trong rổ hiện tại)

ĐIỀU KIỆN SÀNG LỌC

ĐIỀU KIỆN NIÊM  YẾT

Cổ phiếu không nằm trong diện: vi phạm điều luật thông báo công khai, 
bị cảnh báo hoặc đình chỉ giao dịch trong vòng 3 tháng gần nhất hoặc

được niêm yết lần đầu trong 6 tháng gần nhất (ngoại trừ trường hợp với
cổ phiếu Top 5 - niêm yết lần đầu trong 3 tháng gần nhất)

Danh mục chứng khoán cơ cấu
STT Mã Ngành % NAV

1 FPT Thiết bị phần cứng và công nghệ 16.3%

2 MWG Bán lẻ 11.9%

3 TCB Ngân hàng 11.5%

4 VPB Ngân hàng 13.8%

5 MBB Ngân hàng 9.6%

6 PNJ Dệt may và thiết bị tiêu dùng 7.9%

7 KDH Bất động sản 6.6%

8 REE Hàng hóa công nghiệp 4.4%

9 GMD Vận tải 3.5%

10 DXG Bất động sản 3.0%

11 TPB Ngân hàng 4.3%

12 CTG Ngân hàng 2.9%

13 NLG Bất động sản 2.8%

14 CTD Hàng hóa công nghiệp 1.4%

Chỉ số
Vietnam 

Diamond Index
VNI

Chỉ số PE 5.87 10.33

Chỉ số PB 1.10 1.51

Lợi suất cổ tức (%) 2.56 2.78

Beta 1.1 1.0

Độ lệch chuẩn (%) 22.2 17.0

Hệ số Sharpe -1.3 -2.2

Thống kê danh mục đầu tư
(tại ngày 31/03/20)

Cổ phiếu mới:
Giá trị của tỉ lệ (%) cổ
phiếu còn lại mà nhà
đầu tư nước ngoài có

thể sở hữu
<= VND 500 tỉ

Cổ phiếu mới
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài

(FOL) >= 95%
Cổ phiếu trong rổ hiện

tại:
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài

(FOL) >= 90%

Cổ phiếu mới
Giá trị giao dịch hàng ngày
>=VND 5 tỉ hoặc VND 15 tỉ

(đối với cổ phiếu không nằm
trong VNALLSHARE)

Cổ phiếu trong rổ hiện tại
Giá trị giao dịch hàng ngày

>= VND3bn

Vốn hóa thị trường
>= VND 2,000 tỉ

Hoặc VND 5,000 tỉ
(đối với cổ phiếu
không nằm trong

VNALLSHARE)

0 <= P/E <= 3x
P/E trung bình của

Top25 FOL

VN DIAMOND



27/02 Ngày cấp giấy chứng nhận chào bán

03/03 Ngày đầu tiên nhận đăng ký góp vốn

23/03
Ngày cuối cùng nhận đăng ký góp vốn
Giá NAV tại ngày đầu tiên: 
VND10,000/chứng chỉ quỹ

24/03 Ngày góp vốn đầu tiên

26/03 Ngày góp vốn cuối cùng

16/04
Ngày cấp giấy phép thành lập quỹ
(ước tính)

15 May
Ngày niêm yết Quỹ trên HOSE 
(ước tính)
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Tỉ suất lợi nhuận của Vietnam Diamond Index và VN-Index 
Tại ngày 31 March 2020 (%)

1 tháng 3 tháng
Từ

31/12/19
12 

tháng
2 năm 3 năm 5 năm

Vietnam Diamond Index -33.0 -33.5 -33.4 -24.5 -39.5 -0.9 58.6

VN-Index -24.9 -31.1 -31.1 -32.4 -43.6 -8.3 20.2

Biểu đồ kết quả hoạt độngPhân bố tải sản (tại ngày 31/3/2020)

Ngân hàng, 
42.2%

Thiết bị phần 
cứng và công 
nghệ, 16.3%

Bất động 
sản, 12.4%

Bán lẻ, 
11.9%

Dệt may và 
thiết bị tiêu 
dùng, 7.9%

Hàng hóa 
công nghiệp, 

5.8%

Vận tải, 3.5%

Lịch trình dự kiến của Quỹ

Số lượng trong 1 lô
chứng chỉ quỹ

100,000 chứng chỉ quỹ

Đăng ký tối thiểu 1 lô chứng chỉ quỹ

Phương thức góp vốn
Hoán đổi cổ phiếu sang 
chứng chỉ quỹ

Danh mục chứng khoán
cơ cấu chính thức

Ngày 24, tháng 3, 2020

Phí đăng ký 0%

Lệ phí bán chứng chỉ quỹ

0% nếu bán qua các tổ
chức tạo lập thị trường
(MM)

0.15% nếu bán theo
phương thức đổi rổ
trực tiếp

Thông tin chào bán lần đầu ra 
công chúng (IPO)

Thời hạn đăng ký
góp vốn

(20 ngày)

Thời hạn góp vốn
(3 ngày)

Thủ tục niêm
yết trên sàn
chứng khoán

(~30 ngày)
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Thủ tục cấp
giấy phép

thành lập quỹ
(~20 ngày)
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Kết quả hoạt động (%) – 5 năm

VNI VN30 VN DIAMOND
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Cách thức góp vốn
Thông qua các thành viên
lập quỹ

Thành viên lập quỹ BVSC, HSC, VCSC

Số lượng góp vốn tối
thiểu

1 lô chứng chỉ quỹ

Ngày đầu tiên nhận
đăng ký góp vốn

03/03/2020

Ngày cuối cùng nhận
đăng ký góp vốn

23/03/2020

Thủ tục tham gia góp vốn cho người

nước ngoài

Do nhà đầu tư nước ngoài không được phép mua các cổ phiếu trong danh mục bị hạn
chế tại giá thị trường của cổ phiếu đó, cách thức góp vốn hoán đổi danh mục cổ phiếu
lấy chứng chỉ quỹ là không thể.

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn tham gia IPO thông qua các dịch vụ ủy quyền
của các Thành viên lập quỹ.

Tóm tắt quy trình tham gia góp vốn (IPO)

Cách thức hoạt động

Nhà đầu tư
Thành viên

lập quỹ
Danh mục chứng

khoán cơ cấu
Chứng chỉ
quỹ ETF

VFM

① Lập hợp đồng dịch
vụ

② Thanh toán chi phí
đặt cọc

③Mua chứng khoán

④ Giao dịch hoán đổi
tại Trung tâm lưu ký
chứng khoán (VSD)

⑤ Trao quyền sở hữu
chứng khoán cơ cấu

⑥ Phát hành chứng chỉ
quỹ ETF cho Thành viên lập

quỹ

⑥ Trao quyền sở hữu
chứng chỉ quỹ ETF cho nhà

đầu tư

Thông tin liên lạc

MR LU MINH HIEP

Tel: +84 28 3914 6888 - Ext: 948

Mobile: +84 98 325 6878

Email: LuMinhHiep@baoviet.com.vn

MR TRAN TAN DAT

Direct: +84 28 3825 8523

Email: dat.tt@hsc.com.vn

MR NGUYEN QUOC DUNG

Direct: +84 28 3914 2410

Mobile: +84 908 298 208 

Email: dung.nguyen@vcsc.com.vn


