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

  Ngày/Date: 13/11/2020

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 13/11/2020 như 
sau:
SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 13/11/2020
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 : 13/11/2020

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

: 16/11/2020

Với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, GDP Việt Nam được dự báo tăng trưởng từ 2,5 - 3% cho 2020 và từ 6,3 - 11,2% cho 2021. Đối với thị 
trường chứng khoán trong nước, theo nhận định của nhóm nghiên cứu, cuối năm sẽ là thời điểm tìm kiếm cơ hội đầu tư cho năm 2021. 
Điểm sáng là doanh thu thuần ở nhóm VN30 đã cho thấy mức tăng trưởng dương 4,5% trở lại.

Theo SSI Research, môi trường lãi suất thấp và điểm sáng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục tác động tích cực đến thị trường 
chứng khoán trong trung và dài hạn. Kỳ vọng này cũng được củng cố qua diễn biến dòng vốn đầu tư và các chỉ tiêu vĩ mô của Việt Nam 
trong tháng 10 như sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và đầu tư công…bên cạnh đó là tín hiệu tích cực từ FDI so với các tháng trước. 
Đáng chú ý, VN-Index đang dần thoát khỏi xu hướng đi ngang sau khi giai đoạn tích lũy để cân bằng cung cầu. Chỉ số đang được hỗ trợ 
mạnh ở vùng 900 - 906 điểm và kỳ vọng sẽ phục hồi lại đà tăng hướng lên vùng kháng cự 970 - 990 điểm.

Nhằm cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận, tỷ trọng cổ phiếu của quỹ SSI-SCA vẫn được duy trì tại mức 70%. Danh mục tài sản sinh lời cố 
định chiếm 13% tổng giá trị danh mục. Tỷ trọng tiền mặt được xem xét giải ngân khi xác nhận được rủi ro từ TTCK thế giới không có 
nhiều tác động tới TTCK VN hoặc khi mặt bằng định giá được điều chỉnh trở nên hấp dẫn hơn. Chúng tôi có lý do để tin rằng thị trường sẽ 
có sự điều chỉnh khi P/E quay trở lại vùng trước đại dịch và động lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục.

With a well-managed disease control system, Vietnam's GDP is forecasted to grow from 2.5 - 3% for 2020 and from 6.3 to 11.2% for 2021. 
According to research analysts and their views on the domestic stock market, the year-end period will provide investment opportunities for 
2021. One of the highlights point out to the 4.5% revenue growth of VN30.

According to SSI Research, the low interest-rate environment and the optimistic recovery prospects will continue to yield positive results 
for the stock market in the medium and long term. This outlook is also strengthened by the investment capital inflows and October’s 
macroeconomic indicators such as industrial production, import-export turnover and public investment .. In addition, there are positive 
signals from FDI in comparison to the previous months. Notably, VN-Index is gradually ending the sideways trend after an accumulation 
period to balance between supply and demand. The Index is solidly supported at 900 - 906 points and is expected to recover and move to 
the resistance level at 970 - 990 points.

To balance between risk and return, equity is maintained at over 70% of SSI-SCA, while fixed-income assets account for 13% of the 
portfolio. We believe in the positive market outlook in the medium-long term, thanks to low-cost capital, macroeconomic stability, and the 
recovery of businesses in 2021. We seek disbursement opportunities in the coming time, with focus on the beneficiaries of fiscal policy, 
and the post-COVID-19 industrial recovery.

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 18,696.37 18,300.53 2.16% 3.25% 86.96%

VN-INDEX 959.28 937.75 2.30% -0.18% 58.56%

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

HPG 8.46%

MWG 7.94%

BONDHDG 7.01%

FPT 6.01%

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics

SCA
VN-

INDEX

P/E 11.05x 16.41x

P/B 1.94x 2.09x

ROE 19.40% 13.39%

Lợi tức/ 
Dividend yield 2.76% 1.54%

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


