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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 31/10/2022, theo GICS 

Top 10 khoản đầu tư Ngành % NAV

FPT Công nghệ thông tin 10,5%

VCB Tài chính 7,0%

MBB Tài chính 6,6%

REE Công nghiệp 6,3%

MWG Tiêu dùng không thiết yếu 5,9%

ACB Tài chính 4,9%

MSN Tiêu dùng thiết yếu 4,8%

GAS Dịch vụ tiện ích 4,7%

ACV Công nghiệp 4,5%

VHC Tiêu dùng thiết yếu 3,9%

Phân bổ tài sản theo ngành (%NAV)

Giá trị tài sản ròng (NAV)

Ngày định giá 31/10/2022

Giá trị tài sản ròng (VNĐ) 388 tỷ

NAV/CCQ (VNĐ) 11.999,66 

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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Báo cáo người điều hành quỹ tháng 10/2022

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

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

Tháng 10 lại là một tháng đầy biến động của chỉ số VN-Index khi giảm mạnh 9,20% và chạm mức thấp nhất trong gần hai năm qua.

Áp lực bán gia tăng trong nhiều ngày liền và thị trường chứng khoán Việt Nam đang phải đối mặt với những lo ngại lớn cả về trong

nước và quốc tế. Lạm phát cao và nguy cơ suy thoái của các nền kinh tế lớn tiếp tục kéo thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh.

Vấn đề trái phiếu doanh nghiệp một lần nữa trở nên nghiêm trọng hơn khi Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - một trong những tập

đoàn lớn nhất Việt Nam (chưa niêm yết), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng - bị bắt giữ. Tâm lý thận trọng

lan rộng ra thị trường và càng bị ảnh hưởng mạnh bởi sự mất giá 4,2% của VND so với USD trong tháng 10 và lần điều chỉnh thứ hai

liên tiếp lãi suất điều hành lên 100 điểm cơ bản của Ngân Hàng Nhà Nước. Bị bao phủ bởi nhiều yếu tố bất ổn, tháng 10 đã chứng

kiến dòng tiền rút ra đáng kể khỏi thị trường chứng khoán.

Trong tháng 10, áp lực bán chi phối thị trường và sự thận trọng của nhà đầu tư được thể hiện qua dữ liệu thanh khoản thị trường.

Thanh khoản thị trường trong tháng 10 sụt giảm mạnh 31,1% so với tháng trước với giá trị giao dịch trung bình tổng hợp trên 3 sàn

đạt 10.693 tỷ đồng. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 2.068 tỷ đồng trên HSX và 239 tỷ đồng trên Upcom trong

khi mua ròng 481 tỷ đồng trên HNX.

⚫ Hiệu suất đầu tư của Quỹ

ất cả các nhóm ngành đều ghi nhận hiệu suất đầu tư tiêu cực trong tháng 10, trong đó các nhóm ngành giảm điểm nhiều nhất là Vật

liệu cơ bản (-20,7%), Công nghiệp (-14,5%) và Năng lượng (-13,3%) do những lo ngại về nhu cầu giảm tốc và suy thoái kinh tế. Tiêu

dùng không thiết yếu (-12,6%) và Bất động sản (-11,4%) là những lĩnh vực khác bị tác động tiêu cực do lo ngại lạm phát cao và môi

trường lãi suất tăng. Những nhóm ngành còn lại cũng ghi nhận hiệu suất kém tích cực với mức giảm từ -3% đến -7% trong tháng 10.

Trong giai đoạn này, chúng tôi đã tích lũy cổ phiếu của các công ty vững chắc trong lĩnh vực Tiện ích và Tiêu dùng thiết yếu với kỳ

vọng đóng vai trò phòng thủ tốt trong bối cảnh thị trường sụt giảm. Đồng thời, chúng tôi cũng giảm các cổ phiếu trong lĩnh vực Bất

động sản và Tài chính mà không đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi cho giai đoạn sắp tới. Do vậy, hiệu suất của quỹ MAGEF kỳ này

vượt trội hơn so với chỉ số tham chiếu là 1,20%.

⚫ Kế hoạch đầu tư

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tháng 10, với Tiêu dùng phục hồi khi doanh số bán lẻ tăng 17,15% so với cùng kỳ và

chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,27% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong tháng

10 đạt 3,2 tỷ USD – là mức đăng ký FDI hàng tháng cao nhất kể từ tháng 4/2021. PMI Việt Nam đạt 50,6 trong tháng 10, thấp hơn

mức 52,5 vào tháng 9, tiếp tục đánh dấu 13 tháng có sự cải thiện mặc dù có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. CPI tháng 10 tăng 0,15%

so với tháng trước và 4,3% so với cùng kỳ chủ yếu do mức học phí cao hơn vào đầu năm học mới; tuy nhiên, CPI bình quân 10 tháng

đầu năm 2022 vẫn được kiểm soát ở mức 2,9% so với cùng kỳ.

Hiện tại, bị tác động bởi một số khó khăn vĩ mô trong bối cảnh thanh khoản thắt chặt và môi trường lãi suất tăng, tâm lý thận trọng

vẫn có khả năng tạo ra áp lực bán trên thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cơ hội đầu tư dài hạn

là rất hấp dẫn với mức định giá thị trường hiện tại ở mức P/E 10,9 lần và P/E năm 2023 là 8,3 lần; theo đó nhà đầu tư sẽ dần lấy lại

niềm tin sau giai đoạn bất ổn hiện nay. Nhiều cổ phiếu của các công ty vững chắc đang giao dịch ở mức giá trị sổ sách trong khi vẫn

còn nhiều triển vọng kinh doanh tốt. Trọng tâm đầu tư của chúng tôi sẽ là các công ty có sự tăng trưởng tích cực trong năm 2023 và

có tính chất phòng thủ, bao gồm lĩnh vực Tiêu dùng và Tiện ích.
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