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Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

     5,969,071       99,047,900,892        5,709,211     114,512,245,720 

- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết 
danh mục cổ phiếu bị giảm giá/rủi ro)      5,907,788       98,424,341,890        4,209,211       99,249,745,720 

+ Cổ phiếu 1         198,920         4,501,041,213 

+ Cổ phiếu 2         108,560         8,054,929,312 

+ Cổ phiếu 3         410,000         9,808,799,000           410,000         9,808,799,000 

+ Cổ phiếu 4             5,000              70,105,000 

+ Cổ phiếu 5           15,000            124,686,750 

+ Cổ phiếu 6           70,000         2,342,767,081             70,000         2,342,767,081 

+ Cổ phiếu 7           64,700         1,578,046,470 
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết 
danh mục trái phiếu bị giảm giá/rủi 
ro)                    -                               -   

- Chứng chỉ quỹ (chi tiết danh mục 
chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro)           61,283            623,559,002        1,500,000       15,262,500,000 
  + Đơn vị Quỹ ĐTCK Con Hổ Việt 
Nam              61,283            623,559,002        1,500,000       15,262,500,000 
- Chứng khoán khác (chi tiết danh 
mục chứng khoán khác bị giảm 
giá/rủi ro)             

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn         933,463       (4,609,131,891)        1,980,000       (5,937,066,081)

02 - Các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn

Cuối kỳ Đầu kỳ

 
 

03 - Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ Cuối kỳ Đầu kỳ

- Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty 
đầu tư chứng khoán              664,131,418         1,290,086,401 

- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư              776,083,741            910,694,494 

- Phải thu phí thưởng hoạt động       

- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán              440,486,270            335,981,179 

- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác       

Cộng           1,880,701,429         2,536,762,074 
 

 

04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu kỳ

- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia            1,246,710,000 

- Phải thu người lao động       

- Phải thu nội bộ khác       

- Phải thu khác               989,443,302             425,963,889 

Cộng            2,236,153,302             425,963,889 
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25- Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác Cuối kỳ Đầu kỳ

25.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước        665,548,338,742      638,070,588,801 

- Cổ phiếu niêm yết (Chi tiết cổ phiếu niêm yết bị giảm giá/rủi ro)        142,971,219,072      148,456,596,015 

     + Cổ phiếu 1          1,170,238,899 

     + Cổ phiếu 2          6,313,318,263 

     + Cổ phiếu 3            1,502,432,093 

     + Cổ phiếu 4        10,725,776,569 

     + Cổ phiếu 5            3,319,119,107 

     + Cổ phiếu 6               851,275,000 

     + Cổ phiếu 7          2,749,618,249 

     + Cổ phiếu 8          17,415,899,289 

     + Cổ phiếu 9          13,221,552,625 

     + Cổ phiếu 10            6,582,110,855          9,077,819,339 

     + Cổ phiếu 11          2,994,945,690 

     + Cổ phiếu 12          2,246,915,325 

     + Cổ phiếu 13             856,282,500 

     + Cổ phiếu 14            5,686,286,657          3,914,685,235 

     + Cổ phiếu 15          17,136,953,622 

     + Cổ phiếu 16          6,205,002,529 

     + Cổ phiếu 17            3,642,147,729 

     + Cổ phiếu 18          1,102,651,500 

     + Cổ phiếu 19            1,399,251,061             328,492,000 

     + Cổ phiếu 20            8,158,978,137 

     + Cổ phiếu 21               435,510,673          8,444,118,208 

     + Cổ phiếu 22            5,707,698,725          2,651,850,812 

     + Cổ phiếu 23          13,286,589,146        14,597,114,166 

     + Cổ phiếu 24          4,099,490,025 

     + Cổ phiếu 25            1,506,285,985          1,506,285,985 

- Cổ phiếu không niêm yết        259,521,884,360      297,521,884,360 

- Trái phiếu

- Chứng chỉ quỹ

- Tiền gửi có kỳ hạn        263,055,235,310      192,092,108,426 

- Chứng khoán phái sinh
25.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài           8,511,938,786          6,890,616,445 

- Cổ phiếu niêm yết (Chi tiết cổ phiếu niêm yết bị giảm giá/rủi ro)            8,511,938,786          6,890,616,445 
     + Cổ phiếu 1            1,725,990,108                              -   
     + Cổ phiếu 2            3,261,214,495                              -   
     + Cổ phiếu 3                                -               280,420,000 
     + Cổ phiếu 4                                -               639,958,500 

 

Các khoản phải thu/phải trả của nhà đầu tư ủy thác Cuối kỳ Đầu kỳ

26. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác          22,108,212,354          3,434,567,495 

27. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác            1,666,473,508          7,381,441,109 
 

 






