
CÁCH TÍNH CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN.INDEX 

Tham khảo sách : Giáo trình Thị trường chứng khoán – Ts. Bùi Kim Yến 

- Công thức : 

VN.INDEX = 
 𝑸𝟏 × 𝑷𝟏

 𝑸𝟎 × 𝑷𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 

𝑄1: là khối lượng cổ phiếu đang lưu hành 

𝑃1: giá cổ phiếu hiện hành 

𝑄0: khối lượng cổ phiếu thời kỳ gốc 

𝑃0: giá cổ phiếu thời kỳ gốc 

- Ví dụ : 

Kết quả phiên giao dịch đầu tiên ngày 28/7/2000 : 

Tên công ty 
(1) 

Tên cổ phiếu 
(2) 

Giá thực hiện 
(3) 

Khối lượng CP 
niêm yết  
(4) 

Tổng giá trị 
(5)=(3)x(4) 

Cơ điện lạnh REE 16.000 15.000.000 240.000.000.000 

Cáp VLVT SAM 17.000 12.000.000 204.000.000.000 

Tổng    444.000.000.000 
 

VN.INDEX = 
𝟏𝟔.𝟎𝟎𝟎×𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎+𝟏𝟕.𝟎𝟎𝟎×𝟏𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟔.𝟎𝟎𝟎×𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎+𝟏𝟕.𝟎𝟎𝟎×𝟏𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 =

𝟒𝟒𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟒𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎 

 

Kết quả giao dịch ngày 2/8 : 

Tên công ty 
(1) 

Tên cổ phiếu 
(2) 

Giá thực hiện 
(3) 

Khối lượng CP 
niêm yết  
(4) 

Tổng giá trị 
(5)=(3)x(4) 

Cơ điện lạnh REE 16.600 15.000.000 249.000.000.000 

Cáp VLVT SAM 17.500 12.000.000 210.000.000.000 

Tổng    459.000.000.000 

 



VN.INDEX = 
𝟒𝟓𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟒𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟓𝟖 

Ta thấy từ ngày 28/7 -> 2/8 : chỉ số giá VN.INDEX tăng 103,58 – 100 = 3,58 

điểm 

 

- Trường hợp có thêm cổ phiếu mới tham gia. 

Ngày 4/8 : có thêm 2 cổ phiếu tham gia vào thị trường : 

Tên công ty 
(1) 

Tên cổ phiếu 
(2) 

Giá thực hiện 
(3) 

Khối lượng CP 
niêm yết  
(4) 

Tổng giá trị 
(5)=(3)x(4) 

Cơ điện lạnh REE 16.900 15.000.000 253.500.000.000 

Cáp VLVT SAM 17.800 12.000.000 213.600.000.000 

Giấy HP HAP 16.000 1.008.000 16.128.000.000 

Transimex TMS 14.000 2.200.000 30.800.000.000 

Tổng    514.028.000.000 

 

𝒅 = 𝒅𝟎 ×
𝑷 𝒓𝒆𝒆 × 𝑸 𝒓𝒆𝒆 + 𝑷 𝒔𝒂𝒎 × 𝑸 𝒔𝒂𝒎 +  𝑷 𝒉𝒂𝒑 × 𝑸 𝒉𝒂𝒑 + 𝑷 𝒕𝒎𝒔 × 𝑸 𝒕𝒎𝒔 

𝑷 𝒓𝒆𝒆 × 𝑸 𝒓𝒆𝒆 + 𝑷 𝒔𝒂𝒎 × 𝑸 𝒔𝒂𝒎 
 

- Chú thích : 

𝑑0:  Chỉ số chia gốc, là chỉ số nằm ở mẫu số trong công thức tính VN.INDEX lúc 

đầu.(trong ví dụ này 𝑑0 = 444.000.000.000 ) 

𝑑: chỉ số chia mới, nó sẽ là chỉ số nằm ở mẫu trong các lần tính VN.INDEX  bắt 

đầu từ ngay phiên có thêm các cổ phiếu mới. 

Cụm 
𝑃 𝑟𝑒𝑒  ×𝑄 𝑟𝑒𝑒  +𝑃 𝑠𝑎𝑚  ×𝑄 𝑠𝑎𝑚  + 𝑃 ℎ𝑎𝑝  ×𝑄 ℎ𝑎𝑝  +𝑃 𝑡𝑚𝑠  ×𝑄 𝑡𝑚𝑠  

𝑃 𝑟𝑒𝑒  ×𝑄 𝑟𝑒𝑒  +𝑃 𝑠𝑎𝑚  ×𝑄 𝑠𝑎𝑚  
 : tính theo giá hiện 

hành 

- Ta có : 

 𝑑 = 4444.000.000.000 ×
514.028.000.000

467.100.000.000
= 488.607.219.010 

 VN.INDEX = 
𝟓𝟏𝟒.𝟎𝟐𝟖.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟖𝟖.𝟔𝟎𝟕.𝟐𝟏𝟗.𝟎𝟏𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟓,𝟐 


