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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 31/05/2020, theo GICS 

Top 10 khoản đầu tư Ngành % NAV

VCB Tài chính 8,5%

VNM Tiêu dùng thiết yếu 8,0%

MWG Tiêu dùng không thiết yếu 6,2%

MSN Tiêu dùng thiết yếu 5,1%

FPT Công nghệ thông tin 4,3%

HPG Vật liệu 4,3%

ACB Tài chính 4,1%

VHM Bất động sản 4,0%

MBB Tài chính 3,4%

VIC Bất động sản 3,3%

Phân bổ tài sản theo ngành (%NAV)

Giá trị tài sản ròng (NAV)

Ngày định giá 31/05/2020

Giá trị tài sản ròng (VNĐ) 451 tỷ

NAV/CCQ (VNĐ) 8.759,32   

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 8,35% -2,31% -10,50% -9,05% N/A -12,41%

VN-Index 12,40% -2,01% -10,95% -10,04% N/A -12,63%
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Báo cáo người điều hành quỹ tháng 05/2020
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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

Hiệu ứng “Sell in May and go away” đã không xảy ra trong năm nay khi Vn-Index đã trở thành chỉ số có mức tăng trưởng tốt nhất

trong tháng 5 trên toàn cầu với mức đóng cửa tăng 12,4% mom. Thị trường chứng khoán đã có sự khởi đầu tích cực vào tháng 5

khi Bộ Tài Chính cho biết họ đang theo đuổi nhiều giải pháp cho thị trường chứng khoán, bao gồm tăng hạn mức tín dụng cho

ngành chứng khoán và cho phép một số công ty FDI được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Dù số bệnh

nhân Covid-19 bị nhiễm hoặc tử vong vẫn duy trì ở mức cao trong tháng 5 trên toàn cầu, Việt Nam tiếp tục thành công trong việc

giữ đảm bảo không có ca tử vong vì Covid nào, thậm chí còn tiến tới dần gỡ bỏ các quy định về giãn cách xã hội trên phương tiện

giao thông công cộng, khuyến khích du lịch nội địa và xem xét mở chuyến bay quốc tế đến các đối tác quan trọng cũng như các

quốc gia chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Một số biện pháp hỗ trợ cho thị trường từ phía NHNN cũng được triển khai khi lần thứ

hai trong năm tổ chức này đã ban hành quyết định cắt giảm lãi suất để hỗ trợ các ngân hàng trong việc cung cấp chi phí vốn thấp

hơn. Mặc dù Chính phủ cho thấy sự thận trọng khi điều chỉnh các mục tiêu vĩ mô năm, nhà đầu tư trên thị trường, chủ yếu là nhà

đầu tư trong nước, đã lại cho thấy niềm tin vào một viễn cảnh sáng lạn hơn. Thanh khoản của thị trường đạt mức cao nhất trong

hai năm với giao dịch trung bình hàng ngày đạt 6.140 tỷ đồng (264,6 triệu USD). Các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm bán ròng về

1.135 tỷ đồng (48,9 triệu USD) tại sàn HSX và 1,555 tỷ đồng (11 triệu USD) tại sàn HNX trong tháng 5, tương ứng với -81% mom và

-37% mom trên hai sàn.

⚫ Hiệu suất đầu tư của Quỹ

Trong vài tháng qua, Việt Nam đã thành công trong việc triển khai các biện pháp cách ly đại dịch và đẩy mạnh khôi phục nền kinh

tế. Để đón cơ hội phục hồi này, chúng tôi đã tăng tỷ trọng cổ phiếu trong lĩnh vực ngân hàng, tái cơ cấu danh mục theo hướng nắm

giữ những cổ phiếu được hưởng lợi. Hơn nữa, chúng tôi cũng tăng đầu tư vào các cổ phiếu trong nhiều lĩnh vực khác nhau với kỳ

vọng các cổ phiếu này sẽ đạt kết quả kinh doanh khả quan khi nền kinh tế phục hồi, cụ thể là ngành bán lẻ dầu khí, tiện ích, công

nghệ, hậu cần và bất động sản cũng như một số cổ phiếu riêng lẻ mà chúng tôi tin rằng có thể ghi nhận kết quả kinh doanh tốt

trong thời gian tới. Đồng thời, chúng tôi đã giảm tỷ trọng phần bán lẻ sau khi xem xét hoạt động kinh doanh của nhóm này do vẫn

chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Chúng tôi cũng tiếp tục duy trì tỷ trọng cao trong lĩnh vực tiêu dùng bằng cách tái cơ cấu nhóm

ngành này. Mặc dù sự gia tăng tỷ trọng ngành ngân hàng và phân bổ nhiều hơn vào ngành tiêu dùng đã góp phần đáng kể vào mức

tăng trưởng tốt của MAGEF, tuy nhiên việc phân bổ thấp hơn mức toàn thị trường vào ngành bất động sản, vật liệu cơ bản và dầu

khí đã khiến MAGEF kém hiệu quả hơn 4,05% so với chỉ số tham chiếu Vn-Index trong tháng 5.

⚫ Kế hoạch đầu tư

Kể từ khi hình thành đáy vào tháng 3, Vn-Index đã tăng hơn 30%, đánh dấu sự hồi phục nhanh chóng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, sẽ

rất khó để duy trì tâm lý tích cực như vậy trong giai đoạn sắp tới khi dữ liệu vĩ mô vào tháng 5 phản ánh nhiều khó khăn mà dịch

Covid-19 mang lại cho nền kinh tế của chúng ta. Trên toàn cầu, mặc dù có một số tin tốt liên quan đến các loại thuốc cụ thể đã

được thử nghiệm thành công ở Mỹ hoặc sẽ được đưa vào điều trị ở Nga, câu chuyện hậu Covid-19 gần đây xuất hiện nhiều căng

thẳng giữa các nền kinh tế lớn. Chúng tôi tin rằng sự biến động này thể hiện cả thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam.

Trong tháng 6, chúng tôi nghiêng về xu hướng các phiên điều chỉnh hơn so với tháng trước. Theo phương pháp đầu tư giá trị, chúng

tôi coi đây là cơ hội để lựa chọn cổ phiếu cơ bản dài hạn tốt. Vì vậy, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục đánh giá tình hình chung cũng

như các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chuẩn bị cho việc tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới..
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