
 

 
CỔ PHIẾU NVL TIẾP TỤC VÀO DANH MỤC CHỈ SỐ VN30 

 

(TP HCM, ngày 18/7/2017) - Sau hơn 6 tháng niêm yết với những thành tích hoạt động ổn định, 

mã cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland đã chính thức vào Chỉ số VN30 kỳ 2 năm 2017, theo 

công bố của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP HCM (HSX).  

 

Trong danh mục cổ phiếu thành phần Chỉ số VN30 có hiệu lực từ 24/7/2017 đến 19/1/2018 thì NVL 

là 1 trong 2 công ty bất động sản duy nhất trong danh sách với khối lượng lưu hành tính chỉ số là 589 

triệu cổ phiếu, tỷ lệ free-float là 35% và giới hạn tỷ trọng vốn hóa là 100%.  

 

VN 30 là Chỉ số được xây dựng từ rổ cổ phiếu thành phần của VN All-share gồm 30 công ty có giá 

trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu, đáp ứng các tiêu chí sàng lọc về tư cách cổ phiếu, tỷ lệ free 

float lớn hơn 10% và thanh khoản với tỷ suất vòng quay chứng khoán lớn hơn hoặc bằng 0,05%. 

Hàng năm, danh mục cổ phiếu thành phần của VN 30 sẽ được thay đổi theo định kỳ tháng 1 và 7 và 

được công bố ít nhất 5 ngày làm việc trước thứ 2 lần thứ 4 của tháng 1 và 7.  

 

Từ các tiêu chí lựa chọn nêu trên, VN30 sẽ bao gồm những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất, 

vì vậy giá cả của các cổ phiếu trong rổ VN30 sẽ phản ánh tốt nhất mối quan hệ cung cầu cổ phiếu.  

 

Ngoài những thành tích ấn tượng về giá trị vốn hóa, sự tăng trưởng vượt trội của các chỉ số trong 

hoạt động kinh doanh, tầm ảnh hưởng đến Index, đáp ứng tỷ lệ free float, thanh khoản…, để được 

chọn vào VN 30, cổ phiếu NVL cũng tuân thủ đầy đủ và minh bạch về quy định công bố thông tin cho 

cổ đông và nhà đầu tư, không chỉ phù hợp những quy định của pháp luật Việt Nam mà còn hướng 

đến những tiêu chuẩn quốc tế cao hơn như Asean Scorecard, đảm bảo nhu cầu thông tin của nhà 

đầu tư nước ngoài với những tiêu chí khắt khe hơn.  

 

Trước đó vào tháng 6/2017, NVL cũng đã chính thức vào danh mục FTSE Vietnam All-Share Index, 

FTSE Vietnam Index với tỷ trọng lần lượt là gần 4% và 7%. Trước đó, các Chỉ số quan trọng khác 

trên thị trường chứng khoán cũng đã chọn cổ phiếu NVL trong đợt cơ cấu danh mục với tỷ trọng 

trong top đầu như MVIS Vietnam Index (7%), MSCI Vietnam Index (5%) và MSCI Vietnam Investable 

Market Index (IMI) (4%).  


