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QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM |MAGEF

* 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 30/09/2019, theo GICS 

Top 10 khoản
đầu tư

Ngành % NAV

VIC Bất động sản 8,1%

VHM Bất động sản 8,0%

MWG
Tiêu dùng không

thiết yếu
7,5%

VCB Tài chính 7,1%

MSN Tiêu dùng thiết yếu 5,8%

MBB Tài chính 4,8%

ACB Tài chính 4,6%

VNM Tiêu dùng thiết yếu 4,2%

PNJ
Tiêu dùng không

thiết yếu
4,0%

FPT Công nghệ thông tin 3,8%

Phân bổ tài sản theo ngành
(%NAV)

Giá trị tài sản ròng (NAV)

Ngày định giá 30/09/2019

Giá trị tài sản ròng (VNĐ) 460,1 tỷ

NAV/CCQ (VNĐ) 10.171,76 

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.

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.

Hiệu suất đầu tư

1 tháng 3 tháng
Từ đầu

năm
1 năm

Từ khi
thành lập

MAGEF 1,83% N/A N/A N/A 1,72%

VN-Index 1,27% N/A N/A N/A 0,72%

Tháng 09/2019

⚫ Thị trường chứng khoán trong kỳ

Thị trường chứng khoán Việt Nam đầu tháng 9 đã có những diễn biến ngược chiều so với các thị trường thế giới, với

chỉ số VN-Index và thanh khoản giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng

trong kỳ, đặc biệt là ở các cổ phiếu trụ cột. Tuy nhiên sau đó, thị trường dần hồi phục nhờ xu hướng cắt giảm lãi

suất của các NHTW trên thế giới, điển hình là Fed hay ECB. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng không đứng ngoài

xu hướng trên đã cắt giảm nhẹ 0,25% các lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu và lãi suất cho vay qua đêm trong

thanh toán điện tử liên ngân hàng. Mặc dù chúng tôi nhận thấy động thái này không làm thay đổi căn bản các điều

kiện thị trường, nhưng điều đó cho thấy Chính phủ sẵn sàng đưa ra các biện pháp kích thích nền kinh tế nói chung

và thị trường chứng khoán đánh giá đây là một tín hiệu khả quan.

Một thông tin khác trong tháng 9 là thị trường chứng khoán Việt Nam chưa được đưa vào nhóm thị trường mới nổi

thứ cấp (secondary emerging) của FTSE trong kỳ đánh giá này. Tuy nhiên kết quả này không nằm ngoài kỳ vọng của

nhà đầu tư. Trái lại, thị trường chứng khoán đã có diễn biến tích cực vào cuối tháng nhờ chiến tranh thương mại hạ

nhiệt và một số thông tin vĩ mô sớm trong nước khả quan như số liệu xuất khẩu ròng tốt hơn, GDP 9 tháng cao nhất

trong 9 năm gần đây.

⚫ Hiệu suất đầu tư của Quỹ

Trong kỳ, chúng tôi đã gia tăng đầu tư vào các nhóm ngành ngân hàng, hàng tiêu dùng và bán lẻ trong khi giảm tỷ

trọng đầu tư của Quỹ vào các nhóm ngành hàng không, công nghệ, năng lượng và một số cổ phiếu riêng lẻ trong

ngành công nghiệp và thủy sản. Do đó, tăng trưởng của quỹ MAGEF trong tháng 9 vượt nhẹ với chỉ số tham chiếu

VN-Index khoảng 0,56%.

⚫ Kế hoạch đầu tư

Dữ liệu vĩ mô quý III củng cố niềm tin của chúng tôi rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng vượt trội so

với các nền kinh tế khác trong năm 2019. Chúng tôi lạc quan rằng vẫn còn nhiều dư địa để Chính phủ duy trì đà tăng

trưởng tốt này. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi một số chỉ tiêu phản ánh sức khỏe của nền kinh tế trong

thời gian tới như xu hướng PMI, giải ngân đầu tư công, tốc độ tăng trưởng tín dụng. Kết quả kinh doanh quý III

đang được công bố và chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này để đánh giá danh mục đầu tư cho kỳ tái cơ cấu sắp tới.
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MAGEF VN-Index VND 10.171,76


