
Báo cáo người điều hành quỹ

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

* Nguồn: MAFMC, 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 31/08/2019 

Top 10 khoản
đầu tư

Ngành % NAV

VIC Bất động sản 8,5%

VHM Bất động sản 8,0%

FPT Công nghệ thông tin 7,1%

VCB Tài chính 6,9%

MBB Tài chính 4,9%

PLX Năng lượng 4,8%

VNM Tiêu dùng thiết yếu 4,8%

MWG 
Tiêu dùng không thiết

yếu
4,5%

PNJ 
Tiêu dùng không thiết

yếu
4,2%

VRE Bất động sản 3.8%

Phân bổ tài sản theo ngành
(%NAV)

Giá trị tài sản ròng (NAV)

Ngày định giá 31/08/2019

Giá trị tài sản ròng (VNĐ) 451,8 tỷ

NAV/CCQ (VNĐ) 9.988,78 

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 -0,10% N/A N/A N/A -0,11%

VN-Index -0,77% N/A N/A N/A -0,55%

Tháng 08/2019

⚫ Thị trường chứng khoán trong kỳ

Chiến tranh thương mại leo thang đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán trong tháng 8. Đáp lại

động thái áp dụng mức thuế 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 01 tháng 09 của

Mỹ, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp Mỹ và để tỷ giá CNY/USD vượt ngưỡng

cản tâm lý quan trọng 7.0. Ngay sau đó, Mỹ chính thức gắn mác cho Trung Quốc là "kẻ thao túng tiền

tệ" . Bên cạnh đó, một sự kiện khác là đường cong lãi suất Kho bạc Mỹ đảo ngược cảnh báo một cuộc

khủng hoảng sắp xảy ra. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong kỳ giảm mạnh nhưng sau đó phục hồi

và đóng cửa ở mức 984,06 điểm (-0,77% so với tháng trước). So với các thị trường chứng khoán khác

trong khu vực, diễn biến tại thị trường chứng khoán Việt Nam tương đối tích cực hơn. Tuy nhiên, ngưỡng

kháng cự 1.000 điểm vẫn chưa được vượt qua.

⚫ Hiệu suất đầu tư của Quỹ

Mirae Asset chính thức vận hành quỹ MAGEF kể từ ngày 29/07 tại thời điểm thị trường đang tiến tới

ngưỡng kháng cự 1.000 điểm. Chúng tôi lựa chọn đầu tư vào các cổ phiếu Blue chip lớn trong các ngành

ngân hàng, bất động sản, bán lẻ và công nghệ. Chúng tôi tin rằng đây là những cổ phiếu có vị trí hàng

đầu trong các lĩnh vực tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Trong tháng vận hành đầu tiên, hiệu suất

đầu tư của quỹ MAGEF vượt nhẹ so với chỉ số tham chiếu VN-Index (chênh lệch +0,67%) nhờ sự đóng

góp của một số cổ phiếu gần hết room FOL (giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài); trong khi

đó, ngành hàng không và ngân hàng hoạt động kém hiệu quả trong giai đoạn này.

⚫ Kế hoạch đầu tư

Chúng tôi cho rằng chiến tranh thương mại sẽ bớt căng thẳng trong giai đoạn tới khi Mỹ - Trung chuẩn bị

quay lại bàn đàm phán vào tháng 10. Bên cạnh đó, khả năng Fed cắt giảm lãi suất hơn nữa cũng là một

yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán. Về quản lý danh mục đầu tư, chúng tôi sẽ tập

trung vào một số lĩnh vực chính có tăng trưởng dài hạn và không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương

mại hoặc chu kỳ kinh tế.
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