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* Nguồn: MAFM, Hiệu suất đầu tư tính từ ngày thành lập quỹ 23/07/2019.

* Hiệu suất trong quá khứ không hàm ý đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

* Chỉ số tham chiếu của Quỹ là VN-Index.

* Tại ngày 28/02/2021, theo GICS 

Top 10 khoản đầu tư Ngành % NAV

FPT Công nghệ thông tin 8,3%

MWG Tiêu dùng không thiết yếu 7,8%

VIC Bất động sản 6,1%

VHM Bất động sản 5,6%

TCB Tài chính 4,9%

ACB Tài chính 4,9%

HPG Vật liệu 4,8%

VNM Tiêu dùng thiết yếu 4,7%

VCB Tài chính 4,2%

MBB Tài chính 4,1%

Phân bổ tài sản theo ngành (%NAV)

Giá trị tài sản ròng (NAV)

Ngày định giá 28/02/2021

Giá trị tài sản ròng (VNĐ) 639 tỷ

NAV/CCQ (VNĐ) 12.216,37

Mục tiêu & chiến lược đầu tư

⚫ Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu

nhập của các khoản đầu tư.

⚫ Đầu tư chủ động tập trung vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch có

vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị

trường chứng khoán Việt Nam.
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MAGEF 10,95% 15,71% 33,49% 8,20% 36,24% 22,16%

VN-Index 10,59% 16,49% 32,53% 5,85% 32,45% 18,09%
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Báo cáo người điều hành quỹ tháng 02/2021
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Tài liệu này được phát hành bởi Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và không cấu thành hoặc được sử dụng làm
một phần của bất kỳ lời chào mời hay cam kết nào. Thông tin trong tài liệu này được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, tuy nhiên
chúng tôi không cam kết đảm bảo tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của những thông tin và ý kiến nêu ra tại đây. Do đó, trong
mọi trường hợp, tài liệu này sẽ không được sử dụng làm bằng chứng trách nhiệm pháp lý cho kết quả đầu tư của Quý khách hàng.

⚫ Thị trường chứng khoán trong kỳ

Thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng tốt nhất trong tháng 2, tăng 10,6% so với tháng trước,

mức tăng cao nhất trong chín tháng gần đây. Thị trường thực ra đã điều chỉnh vào cuối tháng 1 khi dịch Covid bất ngờ bùng phát tại

tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn khi lan rộng sang các tỉnh khác. Chính phủ Việt Nam một lần nữa

đã hành động nhanh chóng và quyết đoán. Dịch bệnh nhờ vậy đã được kiểm soát hiệu quả sau đó. Sau kỳ nghỉ Tết, chỉ số Vn-Index

đã vận động theo xu hướng tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu do quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed và khả năng chính

quyền Tổng thống Biden thông qua gói kích thích mới. Tâm lý tích cực của thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi thông tin trong nước về

việc Việt Nam sẽ nhận được hàng triệu liều vắc xin Covid 19 cũng như tiến độ tiêm chủng sẽ nhanh chóng được thực hiện vào cuối

quý 1. Vn-Index đã đóng cửa tháng ở mức 1.168,47 điểm với thanh khoản thấp hơn do kỳ nghỉ Tết dài.

⚫ Hiệu suất đầu tư của Quỹ

Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm trong tháng này, đặc biệt là dầu khí, ngân hàng và vật liệu cơ bản. Trong kỳ, chúng tôi đã bổ

sung lĩnh vực dầu khí và bất động sản trong khi giảm tỷ trọng nhóm hàng tiêu dùng và công nghiệp. Chúng tôi cũng hiện thực hóa

một phần lợi nhuận ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Mặc dù tỷ trọng chung toàn nhóm ngân hàng bị giữ thấp hơn, việc giữ tỷ trọng lớn

các ngân hàng đơn lẻ có kết quả tốt hơn so với mức tăng chung của ngành đã mang lại kết quả tốt cho toàn bộ danh mục. Tình

huống tương tự cũng diễn ra trong nhóm ngành vật liệu xây dựng. Nhờ vào các yếu tố kể trên, MAGEF tăng nhẹ so với chỉ số tham

chiếu mặc dù tỷ trọng cổ phiếu của Quỹ là khá thận trọng.

⚫ Kế hoạch đầu tư

Do giá cả hàng hóa và lợi suất trái phiếu tại các nước phát triển tăng, các nhà đầu tư có thể cảm thấy lo ngại về nguy cơ lạm phát.

Tuy nhiên có vẻ vẫn còn quá sớm để xem xét yếu tố này. Sau hai năm suy thoái do Covid, sự phục hồi của giá hàng hóa và sự gia

tăng của lợi tức kho bạc có thể được hiểu là một tín hiệu của sự phục hồi hơn là lạm phát.

Trong khi đó, các chỉ báo vĩ mô trong tháng 2 cho thấy một bức tranh nhiều thái cực. Do kỳ nghỉ Tết dài, chỉ số sản xuất công nghiệp

IIP, đầu tư công và thặng dư thương mại giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, một số điểm sáng trong giải ngân vốn FDI và chỉ

số PMI vẫn ổn định vững chắc, doanh thu bán lẻ và chỉ số CPI cũng như vậy.

Sự xuất hiện của vắc xin vào cuối tháng 2 là một thông tin tích cực. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để công dân cả nước được tiêm

chủng. Một kịch bản tương tự đối với các quốc gia khác. Vì kỳ vọng phục hồi vẫn còn ở phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các

cơ hội đầu tư mới và áp dụng chiến lược tái cấu trúc danh mục phù hợp để đảm bảo lợi ích cho khách hàng dựa trên quan điểm khá

tích cực.
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