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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 30/06/2020, theo GICS 

Top 10 khoản đầu tư Ngành % NAV

VCB Tài chính 8,3%

VNM Tiêu dùng thiết yếu 8,2%

MWG Tiêu dùng không thiết yếu 6,1%

MSN Tiêu dùng thiết yếu 4,5%

HPG Vật liệu 4,3%

FPT Công nghệ thông tin 4,2%

ACB Tài chính 4,2%

VHM Bất động sản 4,1%

MBB Tài chính 3,4%

VTP Công nghiệp 3,4%

Phân bổ tài sản theo ngành (%NAV)

Giá trị tài sản ròng (NAV)

Ngày định giá 30/06/2020

Giá trị tài sản ròng (VNĐ) 434 tỷ

NAV/CCQ (VNĐ) 8.424,13    

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 -3,83% 19,67% -12,53% -12,53% N/A -15,76%

VN-Index -4,55% 24,54% -14,14% -14,14% N/A -16,61%
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Báo cáo người điều hành quỹ tháng 06/2020
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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

Trong tháng 6, thị trường chứng khoán toàn cầu chủ yếu đi ngang hoặc tăng nhẹ, bỏ qua những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn

cầu và sự xuất hiện của làn sóng Covid thứ hai ở một số nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc. Tại Mỹ, Fed tuyên bố giữ lãi suất ở

mức 0 - 0,25% trong năm 2020 - 2022, quan ngại về nguy cơ kinh tế suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp cao và dự báo nước này có thể

mất hai năm để phục hồi. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã tăng mạnh vào đầu tháng 6 nhờ tin tức hỗ

trợ là Quốc hội đã phê chuẩn hiệp định EVFTA và EVIPA giữa Việt Nam và EU. Ngoài ra, Quốc hội cũng đã thông qua một số luật và

quy định quan trọng bao gồm Luật Đầu tư sửa đổi, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư

(PPP), Hiệp định bảo vệ đầu tư và Nghị quyết giảm thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020. Những luật mới này sẽ tạo ra một

nền tảng cho sự phát triển trong tương lai của đất nước. Với một chuỗi các ngày được ghi nhận không có trường hợp mắc mới Covid

nào trong cộng đồng, Thủ tướng đã phê chuẩn mở lại các dịch vụ giải trí như quán bar và karaoke, khuyến khích du lịch trong nước

và lên kế hoạch nối lại chuyến bay quốc tế đến các khu vực an toàn (được xác định là 30 ngày không phát hiện trường hợp mắc

mới). Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các chuyến bay quốc tế đã không được nối lại. Về cuối tháng, do sự bùng

phát lại của dịch Covid trên toàn thế giới và tin tức bất lợi của GDP quý 2 thấp, chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay đầu

giảm với Vn-Index (-4,6% mom), HNX (-0,045% mom).

⚫ Hiệu suất đầu tư của Quỹ

Thị trường đã chạm đáy vào tháng 3 và tăng trưởng mạnh từ tháng 4 đến đầu tháng 6 với mức tăng hơn 35%. Do đó, không có gì

đáng ngạc nhiên khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã sẵn sàng chốt lãi. Đến cuối tháng 6, thị trường đã đóng cửa với sự sụt giảm của hầu

hết các lĩnh vực trừ ngành dịch vụ tiêu dùng. Với diễn biến đó, chúng tôi chủ yếu duy trì phân bổ vào các ngành tăng trưởng bền

vững, tập trung vào việc tái cơ cấu trong ngành. Ngân hàng là ngành chúng tôi theo chiến lược đó trong kỳ tái cơ cấu này. Ngoài ra,

chúng tôi đã tăng tỷ trọng vào một số cổ phiếu riêng lẻ với tiềm năng dài hạn như lĩnh vực vật liệu và bất động sản trong khi giảm

tỷ trọng các cổ phiếu không hiệu quả trong ngành hàng tiêu dùng. Nhờ duy trì phân bổ ít hơn vào ngành tài chính và bất động sản,

trong khi phân bổ nhiều hơn vào một số cổ phiếu riêng lẻ ngành công nghệ, chăm sóc sức khỏe và bất động sản, trong tháng này,

hiệu quả đầu tư của quỹ MAGEF vượt nhẹ so với chỉ số tham chiếu là 0,72%.

⚫ Kế hoạch đầu tư

Chúng tôi cho rằng tác động tiêu cực của Covid 19 có thể kéo dài đến cuối năm 2020 hoặc thậm chí xa hơn. Tuy nhiên, xu hướng

chung là tất cả các quốc gia sẽ cố gắng kiểm soát dịch và dần trở lại trạng thái bình thường. Trong tháng tới, các nhà đầu tư có thể

chờ đợi thông báo về gói kích thích mới từ Mỹ. Trong khi đó, các quốc gia khác có thể sẽ có các gói và chính sách kích thích riêng

để thúc đẩy nền kinh tế của họ. Như vậy, chúng tôi nghiêng về khả năng tình hình sẽ sớm chạm đáy và trở lại tăng trưởng trong

trung và dài hạn.

Khi Việt Nam ngày càng kết nối với nền kinh tế toàn cầu, trong giai đoạn này, suy thoái kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng

đến kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn vào dữ liệu vĩ mô gần đây, chúng tôi không nhận thấy các tín hiệu bi quan đáng chú ý. Ngược

lại, chúng tôi nhìn thấy sự phục hồi. Trong tháng tới, hầu hết các doanh nghiệp sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 2. Mặc dù không

kỳ vọng một kết quả vượt trội trong giai đoạn này, chúng tôi có xu hướng theo dõi sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh hàng

tháng của các doanh nghiệp. Sự bi quan do kết quả kinh doanh kém hiệu quả của thị trường có thể tạo ra cơ hội để tích lũy các cổ

phiếu cơ bản tốt trong dài hạn với mức định giá hợp lý.
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