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Các hợp phần của ThematiX 
 

 
 

 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 

 

 

Baraka Investing ThematiX 

Alibaba  19% 

JnJ 12% 

EXXON  10% 

Procter 10% 

INTEL 8% 

Merck 7% 

PFIZER 7% 

Chevron 7% 

Medtronic 5% 

Salesforce 5% 
 Adobe 5% 
 NIKE 5% 

 

 

 
 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

          Covid-19 ThematiX 

JnJ 42% 

PFIZER 20% 

Gilead 10% 

Regeneron 8% 

SanofiUSA 8% 

Moderna 4% 

VirBiotechnology 3% 

 Novavax Inc 3% 

 Inovio Pharmaceuticals 2% 

 

Covid-19 ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ các nhà sản xuất thuốc và 
công ty công nghệ sinh học đã tiến hành các kế hoạch phát triển vắc xin hoặc phương 
pháp điều trị sự lây nhiễm do vi-rút corona (COVID-19). Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân 
bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của 
chúng. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu của các Công ty trên thị trường cụ thể dưới 
dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX Covid-19 từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 
giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 

 

Baraka Investing ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những Công ty 
thuộc các lĩnh vực khác nhau. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) 
cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể 
giao dịch cổ phiếu của các Công ty trên thị trường cụ thể dưới dạng một sản phẩm CFD 
đơn lẻ với ThematiX Đầu tư Baraka từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). 
Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 
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ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 

Crypto Stocks ThematiX 

Visa 33% 

Mastercard 23% 

Nvidia 23% 

IBM 8% 

Square 6% 
 CME 5% 
 DocuSign 2% 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 

     E-Commerce ThematiX 

AMZN 43% 

ALIBABA 41% 

Etsy 10% 

EBAY 4% 

BestBuy 2% 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

E-Commerce ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn, từ lĩnh vực Thương 
mại điện tử. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX 
được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể giao dịch 
cổ phiếu của các Công ty thương mại điện tử dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ 
với ThematiX Thương mại điện tử từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ 
(GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 

 

Crypto Stocks ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những Công ty hoạt 
động trong lĩnh vực tài chính và cho phép sử dụng Tiền điện tử. Tỷ trọng của mỗi cổ 
phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị 
trường của chúng. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu công nghệ dưới dạng một sản 
phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX Cổ phiếu Tiền điện tử từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ 
- 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 
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ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 
 

 
         
 
       Einhorn ThematiX 

GreenBrick 28% 

BrighthouseFin 13% 

Consol Energy 10% 

Office Depot 7% 

TECK 7% 

Livanova PLC 7% 

MichaelKors 5% 

Kyndryl Holdings 5% 

Southwestern Energy 5% 

GLD 5% 

Global Payments 4% 

Residero 4% 

 

 

 

 
 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 
 

          

          Guru-Buffet ThematiX 

APPLE 43% 

BANKOFAM 11% 

COCACOLA 9% 

Chevron 9% 

AMEX 8% 

KraftHeinz 5% 

Occidental  5% 

Moodys 3% 

Activision 3% 

USBancorp 2% 

Taiwan Semi 2% 

 

 

 
 

Guru-Buffet ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn có thể được đưa vào danh 
mục đầu tư của Warren Buffett. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) 
cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể 
giao dịch cổ phiếu của những Công ty này dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với 
ThematiX Bậc thầy Buffet từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ 
ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 
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ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 
 

 
Oil and Petroleum ThematiX 

Exxon 30% 

Chevron 24% 
ConocoPhill 11% 

TotalSE 10% 

BritishPetroleumNYSE 7% 

Occidental 5% 

Schlumberger 4% 

Devon Energy 4% 

ValeroEnergy 3% 
MarathonOil 1% 

NRG Energy 1% 

 
 

 
 
 

 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

Social Media ThematiX 

Meta 45% 

Google 30% 

Microsoft 10% 

Pinterest 10% 

Snap 5% 

 

 

 
 

 

 

 

Oil and Petroleum ThematiX là rổ các cổ phiếu được lựa chọn của những Công ty Dầu 
lớn được niêm yết trên sàn NYSE. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần 
trăm) cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng 
có thể giao dịch cổ phiếu của những Công ty này dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ 
với ThematiX Dầu từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ 
ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 

 

Social Media ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn, từ lĩnh vực Truyền thông 
Xã hội. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được 
xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể giao dịch các cổ 
phiếu truyền thông xã hội dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX truyền 
thông xã hội từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX 
này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 
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ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 

US Technology ThematiX 

APPLE 35% 

GOOGLE 28% 

 MICROSOFT 24% 

INTEL 7% 

IBM 6% 

 

 

 

 

 

 
 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

       Trillion Club ThematiX 

APPLE  24% 

MICROSOFT  23% 

GOOGLE 19% 

AMZN 17% 

META 11% 

TESLA 6% 

 

 

 

 

 

 

Trillion Club ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những công ty hàng đầu 
về vốn hóa thị trường, có vốn hóa thị trường trên 1 Nghìn tỷ. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, 
(phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường 
của chúng. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu của những Công ty này dưới dạng một 
sản phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX Câu lạc bộ Nghìn tỷ từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 
giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 

 

US Technology ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn, từ lĩnh vực Công nghệ. 
Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác định 
dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể giao dịch các cổ phiếu công 
nghệ dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX Công nghệ Mỹ từ thứ Hai đến 
thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ 
phiếu như sau: 
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ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

       Gold Rush ThematiX 

BarrickGold  33% 

FrancoNevada 23% 

SilverWheat 16% 

Agnico 13% 

Newmont 9% 

KinrossGold 6% 

 

 

 
 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

       EV Revolution ThematiX 

GM  25% 

Ford  18% 
Nio 18% 

Lucid Motors 12% 

XPENG 10% 

LiAuto 9% 
 MagnaInter 8% 

 

 

 

 

 

Gold Rush ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những Công ty tham gia 
vào việc thu mua, khai thác và phát triển vàng tại các quốc gia khác nhau trên toàn thế 
giới. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác 
định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu của 
những Công ty này dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX Đổ xô Đi tìm vàng 
từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một 
nhóm cổ phiếu như sau: 

 

EV Revolution ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những Công ty công 
nghệ tham gia vào việc thiết kế, chế tạo, phát triển và bán các loại xe điện thể thao đa 
dụng (SUV). Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX 
được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể giao dịch cổ 
phiếu của những Công ty này dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX Ô tô 
Điện (EV) từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này 
bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 
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ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

  
     Green Power ThematiX 

Brookfield  71% 

PlugPower 8% 
FSOLAR 6% 

Clearway 6% 

BloomEnergy 3% 

Jinkosolar 3% 
 SunPower 3% 

 

 

 

 
 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

   Streaming Giants ThematiX 

DISNEY 30% 

NETFLIX 27% 

Comcast 25% 

Activision 6% 

Roblox 4% 

ElectronArts 4% 
 Spotify 4% 

 

 

 

 

Green Power ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những Công ty công 
nghệ cung cấp giải pháp, thiết kế, chế tạo năng lượng mặt trời quang điện (PV) và bán 
các môđun pin mặt trời cadmium telluride giúp chuyển ánh sáng mặt trời thành điện cho 
các bộ tích phân và bộ điều khiển của các hệ thống năng lượng mặt trời PV. Tỷ trọng của 
mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn 
hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu của những Công ty này 
dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX Năng lượng tái tạo từ thứ Hai đến thứ 
Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu 
như sau: 

Streaming Giants ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những Công ty 
cung cấp dịch vụ giải trí cung cấp các sê-ri truyền hình, phim tài liệu, âm nhạc và phim 
truyện với nhiều thể loại và ngôn ngữ khác nhau. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ 
theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của 
chúng. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu của những Công ty này dưới dạng một sản 
phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX các Gã khổng lồ Phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu: 
13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 
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ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

  Bancos espanoles ThematiX 

Santander  45% 

Bbva 31% 

Caixabank 17% 

Bankinter  4% 

Sabadell 3% 

 

 

 

 
 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

          Travel ThematiX 

MARRIOTT 28% 

HILTON 21% 

LVSands 16% 

MGM 12% 

HostHotels 7% 

GamingLeis 6% 
 Hyatt 5% 
 WynnResorts 5% 

 

 

 

 

 

 

Bancos espanoles ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những Công ty 
cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngân hàng khác nhau cho khách hàng cá nhân và công ty, 
và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tây Ban Nha. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ 
theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của 
chúng. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu của những Công ty này dưới dạng một sản 
phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX Ngân hàng Tây Ban Nha từ thứ Hai đến thứ Sáu: 8:05 SA 
giờ - 4:25 CH giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 

Travel ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những Công ty cung cấp dịch 
vụ quản lý khách sạn, sở hữu, cho thuê, quản lý, phát triển, và nhượng quyền các khách 
sạn và khu nghỉ dưỡng. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho 
ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể giao 
dịch cổ phiếu của những Công ty này dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX 
Du lịch từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao 
gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 
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ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

  Blockchain Future ThematiX 

AMZN 55% 

NVIDIA 21% 
MasterCard 11% 

Square 4% 

IBM 4% 

CME 3% 
  DocuSign 2% 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

        
      Up in the Cloud ThematiX 

Salesforce  35% 

IBM  13% 

Snowflake  12% 

Zoom 10% 

Twilio 7% 

MICROSOFT  7% 

Datadog 6% 

Palantir  6% 

TradeDesk 4% 

 

 

Blockchain Future ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những Công ty 
công nghệ tạo ra các công cụ cho phép người bán chấp nhận thanh toán qua thẻ và cung 
cấp báo cáo và phân tích, cũng như thanh toán vào ngày tiếp theo. Họ cung cấp các sản 
phẩm phần cứng, những công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các giao dịch thanh 
toán, bao gồm xác thực, thanh toán bù trừ, và quyết toán, cũng như cung cấp các sản 
phẩm và dịch vụ liên quan. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho 
ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể giao 
dịch cổ phiếu của những Công ty này dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX 
Hợp đồng kỳ hạn Chuỗi khối từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch 
vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 

Up in the Cloud ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những công ty cung 
cấp các dịch vụ hoặc ứng dụng trên đám mây. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo 
tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. 
Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu của những Công ty này dưới dạng một sản phẩm 
CFD đơn lẻ với ThematiX Trên Đám mây từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ 
(GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau:   
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ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

       Binging ThematiX 

APPLE  47% 

AMZN  33% 

NETFLIX 6% 

DISNEY  6% 

Comcast 5% 

ATnT 3% 

 

 

 

 

 
 

ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

       Cannabis ThematiX 

Tilray 43% 

Canopy Growth 36% 

Cronos 9% 

Cara 6% 

Compass Diversified 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binging ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những công ty cung cấp 
dịch vụ phát video. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho 
ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể 
giao dịch cổ phiếu của những Công ty này dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với 
ThematiX Binging từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ 
ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 
 

Cannabis ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những công ty cần sa y tế. 
Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác định 
dựa trên Vốn hóa Thị trường của chúng. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu của những 
Công ty này dưới dạng một sản phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX Cần sa từ thứ Hai đến 
thứ Sáu: 13:31 giờ - 20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu 
như sau: 
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ThematiX TÊN ThematiX HỢP PHẦN ThematiX TỶ TRỌNG 

 
 

       Space Race ThematiX 

TrimbleNavig  49% 

Virgin Galactic  14% 

Iridium  12% 

ViaSat 9% 

Aerojet 9% 

MaxarTech 7% 

  

Space Race ThematiX là một rổ các cổ phiếu được lựa chọn từ những Công ty cung cấp 
các giải pháp tình báo mặt đất và hạ tầng không gian. Tỷ trọng của mỗi cổ phiếu, (phân 
bổ theo tỷ lệ phần trăm) cho ThematiX được xác định dựa trên Vốn hóa Thị trường của 
chúng. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu của những Công ty này dưới dạng một sản 
phẩm CFD đơn lẻ với ThematiX Cuộc đua Không gian từ thứ Hai đến thứ Sáu: 13:31 giờ - 
20:00 giờ (GMT). Dịch vụ ThematiX này bao gồm một nhóm cổ phiếu như sau: 


