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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 31/03/2020, theo GICS 

Top 10 khoản đầu tư Ngành % NAV

VNM Tiêu dùng thiết yếu 8,9%

VCB Tài chính 8,7%

MWG Tiêu dùng không thiết yếu 6,1%

MSN Tiêu dùng thiết yếu 5,8%

ACB Tài chính 4,4%

VIC Bất động sản 4,4%

VHM Bất động sản 4,0%

FPT Công nghệ thông tin 3,8%

MBB Tài chính 3,8%

PNJ Tiêu dùng không thiết yếu 3,4%

Phân bổ tài sản theo ngành (%NAV)

Giá trị tài sản ròng (NAV)

Ngày định giá 31/03/2020

Giá trị tài sản ròng (VNĐ) 321 tỷ

NAV/CCQ (VNĐ) 7.039,52  

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 -21,5% -26,9% -30,8% -26,9% N/A -29,6%

VN-Index -24,9% -31,1% -33,5% -31,1% N/A -33,0%
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Báo cáo người điều hành quỹ tháng 03/2020
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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 đã lao dốc trong tháng 3, cùng chiều với hầu hết các thị trường lớn trên thế giới. Nguyên nhân là

đại dịch Covid đang lây lan nhanh chóng ở một số nước phát triển tại châu Âu và Mỹ, trong khi đó, may mắn thay, tình hình dịch

bệnh ở Trung Quốc nơi virus Covid được phát hiện lần đầu tiên đã được kiểm soát. Để đấu tranh chống đại dịch đang lan tràn,

Chính phủ các nước đã thực hiện các biện pháp cách ly xã hội, hạn chế người dân di chuyển và đóng cửa biên giới. Tại Việt Nam,

Chính phủ đã đưa ra thông báo về giai đoạn tiếp theo của dịch bệnh, với số người nhiễm bệnh gia tăng ở hai thành phố lớn là Hà

Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, sự bất đồng giữa hai thành viên lớn của Opec+ là Nga và Ả Rập Saudi đã gây ra một cuộc chiến về giá dầu khiến cho

mặt hàng này giảm hơn 50% giá trị trong tháng 3. Kết quả là, ngành dầu khí tiếp tục giảm trong tháng này.

Trước nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, Chính phủ các nước trên thế giới đã công bố các gói cứu trợ với quy mô lớn chưa từng

thấy, trị giá khoảng 7.000 tỷ USD. Thông tin này đã góp phần ngăn chặn sự sụt giảm mạnh của thị trường. Kết thúc tháng 3, VN-

Index đóng cửa ở mức 662,53 điểm, giảm 24,9% so với tháng trước.

⚫ Hiệu suất đầu tư của Quỹ

Trong bối cảnh đại dịch ngày càng diễn biến tồi tệ trong tháng 3, thị trường chứng khoán đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi

tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu của Quỹ trong tháng. Đến cuối tháng 3, tỷ lệ tiền mặt nắm giữ là hơn 22%. Chúng tôi chủ yếu giảm

tỷ trọng ngành ngân hàng và bất động sản trong khi gia tăng nhẹ tỷ trọng ở ngành tiêu dùng. Bên cạnh đó, chúng tôi duy trì danh

mục đầu tư không nắm giữ cổ phiếu ngành dầu khí. Nhờ những phản ứng trên, hiệu suất đầu tư của quỹ MAGEF vượt trội 3,4% so

với chỉ số tham chiếu VN-Index trong tháng 3.

⚫ Kế hoạch đầu tư

Tình hình đại dịch vẫn còn nhiều phức tạp. Mỹ và một số nước châu Âu có thể chứng kiến mức độ lây nhiễm cao nhất trong 15-20

ngày tới. Tuy nhiên, việc thiếu thiết bị y tế và khẩu trang có thể kéo dài sự lây lan của dịch bệnh. Gần đây, đã có thêm thông tin về

loại thuốc hiệu quả để chữa bệnh, trong khi đó việc sản xuất vắc-xin chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm. Tin tích cực là Chính phủ các

nước trên khắp thế giới đang thể hiện quyết tâm kiềm chế tình hình thông qua việc cam kết hỗ trợ nền kinh tế với các gói kích thích

tiền tệ và tài khóa. Do đó, tác động tiêu cực ngắn hạn đối với nền kinh tế có thể giảm đi. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng việc quản lý

danh mục đầu tư vẫn cần được thực hiện một cách thận trọng để bảo vệ tài sản của khách hàng, đồng thời tập trung theo dõi các

tín hiệu sớm của sự phục hồi.
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