
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
SSI ASSET MANAGEMENT CO.LTD

  Ngày/Date: 10/07/2020

Kính gửi Nhà Đầu Tư: Trinity Securities Company Limited
Dear Investor
SSIAM gửi Quý Nhà Đầu Tư thông tin Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ SSI-SCA tại ngày giao dịch 10/07/2020 như 
sau:
SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 10/07/2020
as follows:

Tên quỹ
Fund’s name

: QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
: SSI Sustainable Competitive Advantage Fund

Mã quỹ
Fund’s code

: SSI-SCA

Công ty quản lý quỹ
Fund management company

: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
: SSI Asset Management Co., Ltd.

Ngân hàng giám sát
Supervisory bank

: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Ngày giao dịch
Dealing date

: 10/07/2020

Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp 
theo
Next fund certificate trading date

: 13/07/2020

Tại Việt Nam, việc đẩy mạnh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đang là vấn đề nóng tại nghị trường, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ 
đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn, đồng thời đưa ra nhiều chế tài cụ thể để triển khai kế hoạch. Bên cạnh đó, Chính 
phủ cũng đề nghị Bộ Tài Chính đề xuất thêm các gói kích thích tài khóa, tiếp tục giãn thuế, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp để tạo thêm 
nguồn lực cho xã hội tiếp tục hồi phục kinh tế. Tỷ lệ nợ công của Việt Nam đã giảm dưới mức 55%, nên mức bội chi ngân sách và nợ 
công có thể được đẩy lên khoảng 3 – 4% trong năm nay nhằm hỗ trợ nền kinh tế nhưng vẫn không gây ảnh hưởng tới các tỷ lệ an toàn tài 
chính quốc gia. Trong bối cảnh hồi phục kinh tế sau dịch Covid-19 chưa thực sự ro ràng, kịch bản kinh tế Việt Nam nửa cuối 2020 sẽ phụ 
thuộc vào 3 yếu tố thúc đẩy chính bao gồm: Tốc độ thực hiện đầu tư công; làn sóng dịch chuyển của các doanh nghiệp quốc tế ra khỏi 
Trung Quốc do căng thẳng Mỹ - Trung; và các chính sách điều hành nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng nhà nước.

In Vietnam, accelerating the speed of disbursement of public investment is one of the main topics in the parliament. The Prime Minister 
directed localities to continue promoting capital disbursement. In addition, the Government also suggested the Ministry of Finance to 
propose additional fiscal stimulus packages, continue to reduce tax for businesses to create more resources for the society in order to 
speed up the economic recovery. Vietnam's public debt ratio has fallen below 55%, so the budget deficit and public debt may be raised to 
about 3-4% this year to support the economy but the National financial safety ratio would not be affected. In the context that the economic 
recovery after the Covid-19 pandemic is not really clear, Vietnam's economic scenario in the second half of 2020 will depend on three 
main factors: the speed of public investment implementation; the movement of international businesses out of China due to US-China 
tensions; and loosened monetary management policies of the State Bank.

Quý Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch chứng chỉ quỹ tại Bản Cáo Bạch của Quỹ trước khi tiến hành giao dịch. Nếu 
có bất cứ thắc mắc liên quan đến cách thức giao dịch, xin vui lòng liên hệ SSIAM hoặc các Đại Lý Phân Phối của Quỹ. 

Investors should read the Fund’s Prospectus carefully and understand how to invest in the Fund. For any enquiries, kindly contact SSIAM 
or the Fund’s Distributors.

Trân trọng cảm ơn Quý Nhà Đầu Tư!
Yours sincerely, 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)

1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
T: (+84 - 24) 3 936 6321| F: (+84 - 24) 3 936 6337 | E: ssiam@ssi.com.vn | W: www.ssiam.com.vn
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SSI-SCA 16,778.73 16,589.23 1.14% -7.34% 67.79%

VN-INDEX 876.46 842.38 4.05% -8.80% 44.87%

CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS Mã chứng khoán / 
Ticker

VHM362021 7.73%

HPG 6.96%

MWG 6.62%

FPT 5.99%

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics

SCA VN-
INDEX

P/E 9.42x 14.08x

P/B 1.81x 1.96x

ROE 21.71% 14.93%

Lợi tức/ 
Dividend yield

3.04% 1.82%

Thông báo này được gửi tới địa chỉ email của bạn vì bạn là khách hàng của SSIAM
Nếu bạn không còn muốn nhận thông báo này nữa nhấn vào đây


