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VEOF 

▪ Tăng trưởng vốn đầu tư trong trung dài hạn, thu nhập cố định 

▪ Tập trung vào các công ty niêm yết có vốn hóa lớn và trung bình, tỷ trọng NAV ≥ 51% vào Chứng khoán niêm yết trên sàn, 

Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, tối đa 10% vào Chứng khoán OTC 

▪ Rủi ro cao 

VCBF – BCF 
▪ Tăng trưởng vốn đầu tư trong trung dài hạn 

▪ Đầu tư vào cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản tốt trên 2 sàn HOSE và HNX (tỷ trọng NAV có thể đến 100%) 

▪ Rủi ro cao 

VFMVF4 
▪ Tăng trưởng vốn đầu tư trong dài hạn 

▪ Đầu tư vào cổ phiếu đầu ngành (tỷ trọng NAV có thể đến 100%) và chứng khoán nợ (tỷ trọng NAV không vượt 20%) 

▪ Rủi ro cao 

MAFEQI 

▪ Tăng trưởng vốn đầu tư từ trung hạn đến dài hạn 

▪ Đầu tư vào cổ phiếu có yếu tố bền vững trong hoạt động, không phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế (tỷ trọng NAV tối thiếu 50%); 

cổ phiếu tăng trưởng mạnh (% tỷ trọng NAV còn lại); tiền mặt (tỷ trọng NAV dao động từ 0% - 49%) 

▪ Rủi ro cao 

SSI-SCA 
▪ Tăng trưởng vốn đầu tư dài hạn, thu nhập cố định 

▪ Đầu tư vào cổ phiếu (tỷ trọng NAV ~ 98%); phần còn lại sẽ được đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định  

▪ Rủi ro cao 

 
SSIAM 

VNX50 

▪ Hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNX50 trong tất cả các giai đoạn. 

▪ Áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu VNX50 để giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ 

Số Tham Chiếu 
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VFMVF1 
▪ Tìm kiếm sự tăng vốn trong dài hạn, thu nhập cố định, đa dạng hóa danh mục 

▪ Đầu tư vào chứng khoán vốn (tỷ trọng NAV ~80%), và chứng khoán nợ và tiền (tỷ trọng NAV ~20%) 

▪ Rủi ro trung bình 

VCBF – TBF 

▪ Tìm kiếm sự tăng vốn, thu nhập cố định, đa dạng hóa danh mục 

▪ Đầu tư vào cổ phiếu có định giá thấp và có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn (tỷ trọng NAV ~50% (+/-25%)); trái phiếu 

và tiền (tỷ trọng NAV ~50% (+/-25%)) 

▪ Rủi ro trung bình 

ENF 
▪ Tìm kiếm sự tăng vốn, thu nhập cố định, đa dạng hóa danh mục 

▪ Đầu tư vào cổ phiếu (tỷ trọng NAV 0% - 80%); trái phiếu (tỷ trọng NAV 0% - 80%) và tiền (tỷ trọng NAV 0% - 49%) 

▪ Rủi ro trung bình 
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VFF 

▪ Bảo toàn vốn, thu nhập cố định 

▪ Đầu tư trái phiếu và các chứng khoán có thu nhập ổn định thả nổi, trái phiếu doanh nghiệp và chứng từ có giá (tỷ trọng 

NAV ≥ 80%) 

▪ Rủi ro thấp 

Các hình thức quỹ mở 

Nguồn: VCBF 

 ◄Thu nhập cố định    Cổ phiếu ► 

 Bảo toàn vốn Thu nhập Thu nhập/Tăng trưởng Tăng trưởng Tăng trưởng hoàn toàn 

      

Rủi ro Thấp nhất Thấp Trung bình Cao Cao nhất 

Nguồn thu Lãi Cổ tức+Lãi Cổ tức+Lãi+Thặng dư vốn Cổ tức+Lãi+Thặng dư vốn Chủ yếu là Thặng dư vốn 

Lợi nhuậnkỳ vọng Thấp nhất Thấp Trung bình Cao Cao nhất 

Thời hạn Ngắn-Trung hạn Ngắn-Trung hạn Trung-Dài hạn Dài hạn Dài hạn 

 
BẢN TIN QUỸ MỞ TUẦN 07/01/2019 – 11/01/2019 

SSI CONTACT POINT 

Tel: 1900 545471 - 08 39141 678 Ext. 1 - 9 

 



 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN  Tel: (08) 3824 2897 (HCM) - (04) 3 936 6321 (HN) 

CẬP NHẬT NAV (ĐƠN VỊ: ĐỒNG) 

 

Quỹ mở Kỳ định giá 
VNIndex 
tại ngày 
định giá 

Biến 
động 

VNIndex 
trong kỳ 
định giá 

NAV/CCQ tại 
ngày định 

giá  

Tăng/giảmNAV/đơn 
vị quỹ so với kỳ 

trước 

% tăng 
tưởng 
YTD 

Biến động NAV/đơn vị quỹ 
trong vòng 1 năm 

Mức cao nhất 
Mức thấp 

nhất  

SSI-SCA 10/01/2019 10/01/2019 898,30 0,15% 17.176,41 1,26% -1,45% 22.419,05 16.517,10 

VEOF 08/01/2019 09/01/2019 896,99 0,83% 13.535,00 0,69% 0,08% 18.485,00 13.413,00 

MAFEQI 04/01/2019 06/01/2019 880,90 0,31% 11.114,00 0,41% -1,28% 16.822,00 11.316,00 

SSIAM VNX50 09/01/2019 10/01/2019 898,30 1,22% 12.012,90 0,19% 0,55% 15.888,60 11.739,24 

VFF 01/01/2019 07/01/2019 889,64 n.a 15.577,00 0,15% 0,15% 15.577,00 14.632,00 

VFMVF4 09/01/2019 10/01/2019 898,30 0,15% 15.986,89 0,04% -1,15% 22.219,28 15.945,64 

VFMVF1 09/01/2019 10/01/2019 898,30 0,15% 36.472,72 0,02% -1,00% 49.328,49 36.197,06 

VCBF-TBF 02/01/2019 08/01/2019 887,44 -0,57% 18.754,23 -1,07% -1,07% 21.133,94 18.164,55 

ENF 01/01/2019 03/01/2019 878,22 -1,60% 17.607,00 -1,71% -1,71% 22.281,00 17.107,00 

VCBF-BCF 02/01/2019 08/01/2019 887,44 -0,57% 17.391,64 -2,07% -2,08% 20.801,57 17.087,84 
 

(*) VFF là quỹ đầu tư trái phiếu nên dùng VNIndex để so sánh không mang lại sự tương quan hợp lý 
 (**) Do ngày 06/01/2019 là ngày chủ nhật nên chúng tôi dựa trên VNIndex tại ngày 04/01/2019 

 

BIỂU ĐỒ TĂNG GIẢM NAV (*) 

 

(*) NAV được nối ngang giữa 2 ngày gần nhất 

TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TÀI SẢN 

Qũy Ghi chú 
Tài 

sản (tỷ 
đồng) 

Trái 
phiếu 

Tiền & 
tương 
đương 

tiền 

Cổ 
phiếu 

5 cổ phiếu tỷ trọng lớn trong danh mục 

1 
Tỷ 

trọng 
2 

Tỷ 
trọng 

3 
Tỷ 

trọng 
4 

Tỷ 
trọng 

5 
Tỷ 

trọng 

VFMVF1 30/11/2018 1.099,0 0,0% 23,3% 76,7% MWG 10,8% PNJ 10,1% ACB 5,0% TCB 4,7% VHM 4,5% 

VFMVF4 30/11/2018 1.001,6 0,0% 9,5% 90,5% MWG 10,1% PNJ 8,3% HPG 5,5% FPT 5,1% TCB 5,1% 

VFF 30/11/2018 444,7 39,7% 38,0% 0,0% - -         

SSI-SCA 30/11/2018 446,3 0,0% 1,0% 99,0% HPG 12,5% CTD 6,9% FPT 4,9% DXG 4,8% MBB 4,5% 

SSIAM VNX50 30/11/2018 120,2 0,0% 0,4% 99,6% VIC 11,2% VNM 10,5% VHM 8,1% HPG 5,2% MSN 5,1% 

VEOF 30/11/2018 854,0 0,0% 15,7% 84,3% VHM 7,5% VNM 6,9% VCB 5,8% GAS 5,5% HPG 3,9% 

VCBF-BCF 30/11/2018 548,6 0,0% 1,2% 98,8% VNM 7,2% MBB 6,9% FPT 6,1% VSC 5,3% POW 4,3% 

VCBF-TBF 30/11/2018 285,7 0,0% 28,7% 71,3% VNM 6,0% MSN11718 5,3% FPT 4,2% VSC 4,0% MBB 4,0% 

ENF 30/11/2018 133,1 0,0% 41,7% 58,3% FPT 13,1% MBB 10,8% ACB 4,4% PNJ 4,4% REE 4,3% 

MAFEQI 30/11/2018 174,0 0,0% 6,5% 93,5% VHM 8,7% VNM 7,9% VIC 6,7% ACB 6,2% VCB 5,5% 

 6.000,00
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QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH (VEOF)   

Mục tiêu 

Quỹ tìm cơ hội tăng giá trị tài sản bằng cách tăng vốn và tăng 

cổ tức. 

Chiến lược 

Quỹ phân bổ tối thiểu 51% giá trị tài sản vào cổ phiếu niêm yết 
mức vốn hóa lớn có giá trị và tiềm năng tăng trưởng. 

Thông tin quỹ 

Tổng NAV(cuối T11/2018) 854 tỷ đồng 

GT đặt mua tối thiểu 2.000.000 đồng 

Kỳ giao dịch Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần 

Phí quản lý 1,75% NAV/năm 

Loại quỹ Cổ phiếu 

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất 

VHM 7,50% 

VNM 6,90% 

VCB 5,80% 

GAS 5,50% 

HPG 3,90% 

(cuối T11/2018) 

Phân bố tài sản 

Cổ phiếu 84,3% 

Tiền và tương đương tiền 15,7% 

(cuối T11/2018) 

Đặc trưng danh mục 

Số lượng chứng khoán 40 

(cuối T11/2018) 
 

 Benchmark: VNIndex  

 

Giá trị tài sản ròng (tại ngày 09.01.2019) 

 

Tên quỹ 
NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 

định giá 

NAV/đơn vị quỹ 
tại ngày định giá 

kỳ trước 

Tăng/giảm 
NAV/đơn vị quỹ 
so với kỳ trước 

Biến động NAV/ đơn vị quỹ trong năm 

Mức cao nhất Mức thấp nhất 

VEOF    13.535,00     13.442,00  0,69% 18.485,00 13.413,00 

 
 

 

 
 

Thông tin liên hệ 
 

(08) 3827 8535 
 

ir@vinawealth.com.vn  

 

 

 



 

 

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU VCBF (VCBF – BCF) 

Mục tiêu 

Mục tiêu đầu tư của quỹ chủ yếu là gia tăng phần vốn gốc 
trong trung hạn và dài hạn. 

Chiến lược 

Quỹ sẽ chủ yếu đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ 
phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và có thanh 
khoản tốt trên HSX và HNX. Cổ phiếu được xem là có vốn hóa 
thị trường lớn là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn 
vốn hóa thị trường của cổ phiếu có vốn hóa lớn thứ 100 được 
niêm yết trên HSX. Quỹ sẽ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng 
trưởng và chiến lược đầu tư giá trị. Quỹ sẽ sử dụng phương 
pháp tiếp cận từ dưới lên tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản 
của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư và lựa chọn các công 
ty trong nhiều ngành khác nhau. 

Thông tin quỹ 

Tổng NAV(cuối T11/2018) 548,61 tỷ đồng 

GT đặt mua tối thiểu 1.000.000 đồng 

Kỳ giao dịch Thứ 4 hàng tuần 

Phí bán (mức cao nhất) 3% 

Loại quỹ Cổ phiếu 

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất 

VNM 7,20% 

MBB 6,90% 

FPT 6,10% 

VSC 5,30% 

POW 4,30% 

(cuối T11/2018) 

Phân bố tài sản 

Cổ phiếu 98,76% 

Tiền & tương đương tiền 1,24% 

(cuối T11/2018) 

Đặc trưng danh mục 

Tỷ lệ chi phí hoạt động 2,18% 

Tỷ lệ vòng quay danh mục 20,90% 

Tỷ suất sinh lời trong năm n.a 

Số lượng chứng khoán 45 

(cuối T11/2018) 
 

 Benchmark: VNIndex  

 

Giá trị tài sản ròng (tại ngày 08.01.2019) 

 

Tên quỹ 
NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 

định giá 

NAV/đơn vị quỹ 
tại ngày định giá 

kỳ trước 

Tăng/giảm 
NAV/đơn vị quỹ 
so với kỳ trước 

Biến động NAV/ đơn vị quỹ trong năm 

Mức cao nhất Mức thấp nhất 

BCF    17.391,64     17.759,75  -2,07%               20.801,57   17.087,84  

 
 

Tình hình hoạt động (tại ngày 08.01.2019) 

 

Tên Quỹ 
NAV/1 CCQ 

(VNĐ) 
Thay đổi NAV 

(%) 
Tỷ suất lợi nhuận 

từ đầu năm 
Lũy kế 12 tháng Từ khi thành lập 

BCF    17.391,64  -2,07% -2,08% -12,60% 13,45% 

 
 

Phân bố tài sản theo ngành (vào cuối tháng 11/2018) 

 

 

 

Thông tin liên hệ 
 

 (08) 3827 0750 (HCM) – (04) 3936 4540 (HN) 
 

 investor@vcbf.com  

 

 

 



 

 

QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM (VFMVF4) 

Mục tiêu  

Mục tiêu của Quỹ VFMVF4 là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ 

tăng trưởng vốn gốc và cổ tức. 

Chiến lược 

Chiến lược đầu tư dạng mở là đầu tư năng động vào các loại 
chứng khoán vốn của các các doanh nghiệp hàng đầu hoạt 
động trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt 
Nam. Những doanh nghiệp được lựa chọn luôn nằm trong tốp 
20 doanh nghiệp hàng đầu của ngành, lĩnh vực mà doanh 
nghiệp đó đang hoạt động. Tỷ trọng đầu tư vào chứng khoán 
vốn của Quỹ VF4 có thể đạt tới 100% tổng tài sản của Quỹ.  

Quản lý danh mục đầu tư 

Ms. Lương Thị Mỹ Hạnh 

Thông tin quỹ 

Tổng NAV(cuối T11/2018) 1.001,64 tỷ đồng 

GT đặt mua tối thiểu 1.000.000 đồng 

Kỳ giao dịch Hàng ngày 

Phí quản lý 1,93% NAV/năm 

Loại quỹ Cổ phiếu 

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất 

MWG 10,1% 

PNJ 8,3% 

HPG 5,5% 

FPT 5,1% 

TCB 5,1% 

ACB 4,8% 

VJC 4,6% 

VCB 4,5% 

VHM 4,0% 

BID 3,8% 

(cuối T11/2018) 

Phân bố tài sản 

Cổ phiếu 90,50% 

Tiền & tương đương tiền 9,50% 

(cuối T11/2018) 

Đặc trưng danh mục 

P/E  12,3 

P/B  2,6 

Lợi tức cổ phiếu (%) 1,8 

ROE (%) 26,3 

Số lượng chứng khoán 31 

Hệ số beta 1 

(cuối T11/2018) 
 

 Benchmark: VNIndex  

 
 

Giá trị tài sản ròng (tại ngày 10.01.2019) 

 

Tên quỹ 
NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 

định giá 

NAV/đơn vị quỹ 
tại ngày định giá 

kỳ trước 

Tăng/giảm 
NAV/đơn vị quỹ 
so với kỳ trước 

Biến động NAV/ đơn vị quỹ trong năm 

Mức cao nhất Mức thấp nhất 

VF4      15.986,89       15.980,22  0,04%          22.219,28       15.945,64  

 
 

Tình hình hoạt động tháng 11/2018 

 

Tên Quỹ 1 tháng 3 tháng Lũy kế đầu năm Lũy kế 12 thán Từ khi thành lập 

VF4 -1,70% -9,10% -10,50% -7,10% 63,8% (*) 

(*) Bao gồm cổ tức đã chốt trả cho nhà đầu tư           

Phân bố tài sản theo ngành (vào cuối tháng 11/2018) 

 

 
 Thông tin liên hệ 

 

(08) 3825 1488  

ir@vinafund.com.vn  



 

 

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI) 

Mục tiêu 

Mục tiêu của Quỹ MAFEQI là đem đến sự tăng trưởng giá trị 
đầu tư vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn. Quỹ 
MAFEQI đầu tư vào danh mục cổ phiếu chủ yếu là cổ phiếu 
niêm yết với một tỷ trọng lớn trong danh mục tập trung vào các 
cổ phiếu tốt trong ngành có hoạt động kinh doanh ít phụ thuộc 
vào sự thay đổi của chu kỳ kinh tế và các ngành có tiềm năng 
tăng trưởng tốt. 

Chiến lược 

Chiến lược đầu tư của Quỹ MAFEQI được xây dựng trên nền 
tảng của một quy trình đầu tư cổ phiếu kết hợp cả yếu tố Từ 
Trên Xuống (Top Down – Phân tích tổng quan kinh tế và 
ngành) và Từ Dưới Lên (Bottom Up – Phân tích cơ bản công 
ty) với tầm nhìn từ trung đến dài hạn. Phân tích cơ bản công ty 
là cốt lõi của chiến lược đầu tư này. 

Thông tin quỹ 

Tổng NAV(cuối T11/2018) 173,99 tỷ đồng 

GT đặt mua tối thiểu 
500.000 đồng 

(bao gồm Phí Phát Hành) 

Kỳ giao dịch Thứ 2 hàng tuần 

Phí quản lý (mức cao nhất) 2% 

Loại quỹ Cổ phiếu 

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất 

VHM 8,72% 

VNM 7,89% 

VIC 6,66% 

ACB 6,18% 

VCB 5,49% 

 (cuối T11/2018) 

Phân bố tài sản 

Cổ phiếu 93,47% 

Tiền & tương đương tiền 6,53% 

 (cuối T11/2018) 

Đặc trưng danh mục 

Số lượng chứng khoán 47 

 (cuối T11/2018) 
 

 Benchmark: VNIndex  

 
 

Giá trị tài sản ròng (tại ngày 06.01.2019) 

 

Tên quỹ 
NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 

định giá 

NAV/đơn vị quỹ 
tại ngày định giá 

kỳ trước 

Tăng/giảm NAV 
đơn vị quỹ so 
với kỳ trước 

Biến động NAV/ đơn vị quỹ trong năm 

Mức cao nhất Mức thấp nhất 

MAFEQI 11.114,00 11.069,00 0,41% 16.822,00 11.316,00 

 
 

 

 

Thông tin liên hệ 
  

(08) 5416 0760  

manulifeamvn@manulifeam.com  



 

 

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG (SSI-SCA) 

 

Mục tiêu  

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn 
định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu 
của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững và các tài sản 
có thu nhập cố định. 

Chiến lược 

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung đầu tư 
vào danh mục các cổ phiếu niêm yết của các công ty có lợi thế 
cạnh tranh bền vững, có thị phần lớn, năng lực quản trị tốt, 
tình hình tài chính vững mạnh, có khả năng hoạt động tốt trong 
điều kiện thị trường không thuận lợi, và đang được định giá 
hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công 
ty.Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có 
chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các 
khoản thu nhập cố định cho Quỹ. 

Người điều hành quỹ 

Mr. Nguyễn Đức Minh  

Mr. Bùi Nam Giang   

Thông tin quỹ 

Tổng NAV (cuối T11/2018) 446,33 tỷ đồng 

GT đặt mua tối thiểu 2.000.000 đồng 

Kỳ giao dịch Thứ 5 hàng tuần 

Phí mua lại (tối đa) 1% 

Phí phát hành (tối đa) 1,5% 

Loại quỹ Cổ phiếu 

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất 

HPG 12,50% 

CTD 6,90% 

FPT 4,90% 

DXG 4,80% 

MBB 4,50% 

 (cuối T11/2018) 

Phân bố tài sản 

Cổ phiếu 99,01% 

Tiền & tương đương tiền 0,99% 

 (cuối T11/2018) 

Đặc trưng danh mục 

P/E (12 tháng) 9,3 

P/B  1,8 

Lợi tức cổ phiếu (%) 2,1 

ROE (%) 21,1 

 (cuối T11/2018) 
 

 Benchmark: VNIndex  

 
 

Giá trị tài sản ròng (tại ngày 10.01.2019) 

Tên quỹ 
NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 

định giá 

NAV/đơn vị quỹ 
tại ngày định giá 

kỳ trước 

Tăng/giảm 
NAV/đơn vị quỹ 
so với kỳ trước 

Biến động NAV/ đơn vị quỹ trong năm 

Mức cao nhất Mức thấp nhất 

SCA 17.176,41 16.963,16 1,26% 22.419,05 16.517,10 
 

Tình hình hoạt động tháng 11/2018 

Tên Quỹ 1 tháng Từ đầu năm 1 năm Từ khi thành lập 

SCA -1,90% -10,70% -6,60% 77,00% 
 

Phân bố tài sản theo ngành (vào cuối tháng 11/2018) 

 

 
 

 

Thông tin liên hệ  

  (04) 3936 6321  

 ssiam@ssi.com.vn  

 

 

 

mailto:ssiam@ssi.com.vn


 

 

QUỸ ETF SSIAM VNX50 (SSIAM-VNX50) 

Mục tiêu  

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 là hướng tới đạt 
hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số 
VNX50 trong tất cả các giai đoạn. 
 
Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm đảm bảo mức sai lệch 
so với Chỉ Số VNX50 liên tục trong 3 tháng gần nhất không 
vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của HSX là 10%. 

Chiến lược 

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi 
nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận của Chỉ Số VNX50 và không chủ 
động lựa chọn cổ phiếu dựa trên các nhận định về tình hình 
kinh tế vĩ mô, phân tích ngành và phân tích công ty. 
 
Tùy vào từng thời điểm, Quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư 
mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu VNX50 để giảm 
thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu. 

Người điều hành quỹ 

Mr.Nguyễn Minh Hạnh  

Mr.Nguyễn Quốc Bình   

Thông tin quỹ 

Tổng NAV (cuối T11/2018) 120,88 tỷ đồng 

Ngày Giao Dịch Hoán Đổi Hàng ngày 

Phí mua lại (tối đa) 0,1% 

Phí phát hành (tối đa) 0% 

Loại quỹ Cổ phiếu 

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất 

VIC 
11,20% 

VNM 10,50% 

VHM 8,10% 

HPG 5,20% 

MSN 5,10% 

 (cuối T11/2018) 

Phân bố tài sản 

Cổ phiếu 99,60% 

Tiền & tương đương tiền 
0,40% 

 (cuối T11/2018) 

Đặc trưng danh mục 

P/E  14,5 

P/B  2,3 

Số lượng chứng khoán 50 

 (cuối T11/2018) 
 

 Benchmark: VNIndex  

 

Giá trị tài sản ròng (tại ngày 10.01.2019) 

 

Tên quỹ 
NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 

định giá 

NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 
định giá kỳ 

trước 

Tăng/giảm 
NAV/đơn vị 
quỹ so với 
kỳ trước 

Biến động NAV/ đơn vị quỹ trong 
năm 

Mức cao nhất Mức thấp nhất 

SSIAM VNX50 12.012,90 11.990,61 0,19% 15.888,60 11.739,24 

 
 

Tình hình hoạt động tháng 11/2018 

Tên Quỹ 1 tháng 3 tháng Từ đầu năm 

Từ ngày kết thúc 

đăng ký góp vốn 

(17/11/2014) 

SSIAM VNX50 0,60% -7,20% -3,10% 24,60% 

(*)Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30,  

sau 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50. 

Phân bố tài sản theo ngành (vào cuối tháng 11/2018) 

 

 Thông tin liên hệ  

  (04) 3936 6321  

 ssiam@ssi.com.vn  

 

 

 

 

mailto:ssiam@ssi.com.vn


 

 

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) 

Mục tiêu  

Quỹ tìm cơ hội tăng giá trị tài sản bằng cách tăng trưởng vốn 
và tăng trái tức. 

Chiến lược 

Quỹ phân bổ tối thiểu 80% giá trị tổng tài sản vào trái phiếu 
chính phủ, trái phiếu chỉnh phủ bảo lãnh và giấy tờ có giá của 
các tổ chức tín dụng có mức tín nhiệm cao. 

Thông tin quỹ 

Tổng NAV(cuối T11/2018) 444,67 tỷ đồng 

GT đặt mua tối thiểu 2.000.000 đồng 

Kỳ giao dịch Thứ 3 hàng tuần 

Phí quản lý 1% 

Loại quỹ Trái phiếu 

Phân bố tài sản 

Trái phiếu 39,7% 

Tiền gửi có kỳ hạn 11,2% 

Cổ phiếu 0,0% 

Chứng chỉ tiền gửi 47,2% 

(cuối T11/2018) 
 

 Benchmark: Lãi suất tiền gửi VCB 12 tháng  

 

Giá trị tài sản ròng (tại ngày 07.01.2019) 

 

Tên quỹ 
NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 

định giá 

NAV/đơn vị quỹ 
tại ngày định giá 

kỳ trước 

Tăng/giảm 
NAV/đơn vị quỹ 
so với kỳ trước 

Biến động NAV/ đơn vị quỹ trong năm 

Mức cao nhất Mức thấp nhất 

VFF 15.577,00 15.553,00 0,15% 15.577,00 14.632,00 

 
 

 

Thông tin liên hệ  

(08) 3827 8535  

ir@vinawealth.com.vn  



 

 

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFMVF1) 

Mục tiêu  

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVF1 tìm kiếm lợi nhuận dài hạn 
từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào 
danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán 
vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt 
Nam. 

Chiến lược 

Trong điều kiện bình thường, Quỹ sẽ duy trì mục tiêu phân bổ 
đầu tư bao gồm khoảng 20% giá trị tài sản ròng của quỹ vào 
chứng khoán nợ và tiền, và khoảng 80% vào chứng khoán 
vốn. Quỹ kết hợp chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược 
đầu tư giá trị nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu 
các công ty có vốn hoá lớn và vừa, có tiềm năng tăng trưởng 
tốt. 

Quản lý danh mục đầu tư 

Ms. Lương Thị Mỹ Hạnh 

Thông tin quỹ 

Tổng NAV(cuối T11/2018) 1.098,96 tỷ đồng 

GT đặt mua tối thiểu 1.000.000 đồng 

Kỳ giao dịch Hàng ngày 

Phí quản lý 1,95% NAV/năm 

Loại quỹ Cân bằng 

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất 

MWG 10,8% 

PNJ 10,1% 

ACB 5,0% 

TCB 4,7% 

VHM 4,5% 

FPT 4,4% 

HPG 4,2% 

VCB 3,8% 

BID 3,5% 

VNM 3,2% 

 (cuối T11/2018) 

Phân bố tài sản 

Cổ phiếu 76,7% 

Tiền & tương đương tiền 23,3% 

 (cuối T11/2018) 

Đặc trưng danh mục 

P/E  12,2 

P/B  2,6 

Lợi tức cổ phiếu (%) 1,7 

ROE (%) 27 

Số lượng chứng khoán 28 

Hệ số beta 0,9 

 (cuối T11/2018) 
 

 Benchmark: VNIndex  

 
 

Giá trị tài sản ròng (tại ngày 10.01.2019) 

 

Tên quỹ 
NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 

định giá 

NAV/đơn vị quỹ 
tại ngày định giá 

kỳ trước 

Tăng/giảm 
NAV/đơn vị quỹ 
so với kỳ trước 

Biến động NAV/ đơn vị quỹ trong năm 

Mức cao nhất Mức thấp nhất 

VF1 36.472,72 36.464,59 0,02% 49.328,49 36.197,06 

 
 

Tình hình hoạt động tháng 11/2018 

 

Tên Quỹ 1 tháng 3 tháng Lũy kế đầu năm Lũy kế 12 tháng Từ khi thành lập 

VF1 -1,30% -8,30% -9,10% -5,30% 270,40% (*) 

(*) Bao gồm cổ tức đã chốt trả cho nhà đầu tư 

Phân bố tài sản theo ngành (vào cuối tháng 11/2018) 

 

 
 

Thông tin liên hệ 
 

(08) 3825 1488  

ir@vinafund.com.vn  



 

 

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF (VCBF - TBF) 

Mục tiêu 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VCBF-TBF là mang lại lợi nhuận dài 

hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập. 

Chiến lược 

Quỹ VCBF-TBF đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ 
phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và các trái 
phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, 
trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, hay trái phiếu niêm yết 
của doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt. 

Quỹ VCBF-TBF áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên 
trong đầu tư: nghĩa là đội ngũ đầu tư của quỹ sẽ gặp gỡ ban 
điều hành của các công ty, phân tích về công ty từ tình hình tài 
chính, mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh dài hạn cho 
đến các yếu tố chi tiết như sản phẩm, nguồn nguyên liệu, đối 
thủ cạnh tranh, thị phần, lợi nhuận, mức độ tăng trưởng,…Từ 
đó, đội ngũ đầu tư sẽ phân tích ngành để xác định vị thế của 
các công ty trong ngành mà công ty đang kinh doanh. Kế đến 
là phân tích tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới để xác định 
các ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty. Đối với 
cách đầu tư này, quỹ có thể quyết định mua và bán dựa trên 
cách đánh giá cho từng cổ phiếu riêng biệt. Chiến lược đầu tư 
này đặc biệt có thể tìm ra các loại cổ phiếu bị định giá thấp 
hơn giá trị thực và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn. 

Thông tin quỹ 

Tổng NAV (cuối T11/2018) 285,70 tỷ đồng 

GT đặt mua tối thiểu 1,000,000 đồng 

Kỳ giao dịch Thứ 4 hàng tuần 

Phí bán (mức cao nhất) 3,00% NAV/năm 

Loại quỹ Cân bằng 

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất 

VNM 6,00% 

MSN11718 5,30% 

FPT 4,20% 

VSC 4,00% 

MBB 4,00% 

(cuối T11/2018) 

Phân bố tài sản 

Cổ phiếu 71,30% 

Tiền & tương đương tiền 28,70% 

(cuối T11/2018) 

Đặc trưng danh mục 

Tỷ lệ chi phí hoạt động 1,97% 

Tỷ lệ vòng quay danh mục 27,07% 

Tỷ suất sinh lời trong năm n.a 

Số lượng chứng khoán 
                                      

44  

(cuối T11/2018) 
 

 Benchmark: VNIndex  

 
 

Giá trị tài sản ròng (tại ngày 08.01.2019) 

 

Tên quỹ 
NAV/đơn vị quỹ 
tại ngày định giá 

NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 
định giá kỳ 

trước 

Tăng/giảm 
NAV/đơn vị quỹ 
so với kỳ trước 

Biến động NAV/ đơn vị quỹ trong năm 

Mức cao nhất Mức thấp nhất 

TBF 18.754,23 18.956,63 -1,07% 21.133,94 18.164,55 

 
 

Tình hình hoạt động (tại ngày 08.01.2019) 

 

Tên Quỹ 
NAV/1 CCQ 

(VNĐ) 
Thay đổi NAV 

(%) 
Tỷ suất lợi nhuận 

từ đầu năm 
Lũy kế 12 tháng 

Từ khi thành 
lập 

TBF 18.754,23 -1,07% -1,07% -7,46% 15,41% 
 

 

Phân bố tài sản theo ngành (vào cuối tháng 11/2018) 

 

 

Thông tin liên hệ  

(08) 3827 0750 (HCM) – (04) 3936 4540 (HN)  

investor@vcbf.com  

 

 

 



 

 
Tài liệu này cung cấp thêm thông tin liên quan đến các Quỹ đầu tư. Tài liệu được sử dụng chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải tư 

vấn đầu tư hay một lời chào bán hay đề nghị mua bán bất kỳ chứng khoán nào. Không có bất kỳ sự hiểu biết, đại diện, bảo chứng hay bảo đảm 

nào, dù diễn đạt hay hàm ý, bởi bất kỳ người nào về tính chính xác, hợp lý hay đầy đủ của các thông tin, ý kiến nêu trong tài liệu này , các Quỹ đầu 

tư nêu trên và SSI không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một 

phần thông tin hoặc ý kiến trong tài liệu này. Tài liệu này dành cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện. Kết quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo 

lợi nhuận tương tự trong tương lai. Giá trị đầu tư và các Quỹ đầu tư trên có thể giảm và cũng có thể tăng. 

QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENT VIỆT NAM (ENF) 

 

Mục tiêu  

Mục tiêu của Quỹ ENF hướng đến việc gia tăng một cách ổn 
định và bền vững vốn đầu tư thông qua đadạng hóa các tài 
sản trong danh mục, bao gồm cổphiếu, trái phiếu, và tiền gửi 
ngân hàng. 

Chiến lược 

Chiến lược đầu tư của Quỹ là “phân bổ tài sản hợp lý” và 
“chọn lựa Tài sản Mục tiêu”. Quỹ sẽ áp dụng chiến lược phân 
bổ và cơ cấu tài sản một cách năng động để ứng phó với tình 
hình kinh tế vĩ mô và diễn biến của thị trường nhằm bảo toàn 
vốn và tận dụng tăng trưởng giá trị quỹ khi có cơ hội. Lĩnh vực 
ngành nghề dự định đầu tư: Quỹ dự định sẽ đầu tư vào nhiều 
ngành nghề khác nhau của nền kinh tế quốc dân. 

Thông tin quỹ 

Tổng NAV(cuối T11/2018) 133,1 tỷ đồng 

GT đặt mua tối thiểu 1.000.000 đồng 

Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần 

Phí quản lý 1,5% NAV 

Loại quỹ Cân bằng 

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất 

FPT 13,07% 

MBB 10,82% 

ACB 4,38% 

PNJ 4,37% 

REE 4,32% 

(cuối T11/2018) 

Phân bố tài sản 

Cổ phiếu 58,30% 

Tiền & tương đương tiền 41,70% 

(cuối T11/2018) 
 

 Benchmark: VNIndex  

 
 

Giá trị tài sản ròng (tại ngày 03.01.2019) 

 

Tên quỹ 
NAV/đơn vị 
quỹ tại ngày 

định giá 

NAV/đơn vị quỹ 
tại ngày định giá 

kỳ trước 

Tăng/giảm 
NAV/đơn vị quỹ 
so với kỳ trước 

Biến động NAV/ đơn vị quỹ trong năm 

Mức cao nhất Mức thấp nhất 

ENF 17.607,00 17.942,00 -1,87% 22.281,00 17.107,00 

 
 

Tình hình hoạt động đến ngày 30.11.2018 

 

Tên Quỹ 1 tháng 3 tháng 
Lũy kế đầu 

năm 
Lũy kế 52 

tuần 

Lũy kế 156 
tuần 

Từ khi thành 
lập 

ENF -1,35% -5,84% -7,27% -5,43% 51,89% 81,37% 
  

Thông tin liên hệ  

(08) 3910 2848  

cs.vn@eastspring.com  

 

 


