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

  Ngày/Date: 20/11/2020

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 20/11/2020 như 
sau:
SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 20/11/2020
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 : 20/11/2020

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

: 23/11/2020

Bộ trưởng Singapore - Chan Chun Sing hôm thứ Năm đã đưa ra tuyên bố rằng Đông Nam Á có thể đạt được lợi ích khi chuỗi cung ứng 
thay đổi trong thời kỳ đại dịch. Vì “hầu hết các quốc gia Châu Á có thể giảm thiểu số lượng lây nhiễm, Châu Á sẽ là một động lực tăng 
trưởng khả dĩ trong tương lai”. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam tăng thêm 0,8% từ 
1,6% lên 2,4%, một mức cao nhất trên thế giới. Do các hành động tài khóa và tiền tệ nhanh chóng của quốc gia nhằm giảm thiểu tác động 
kinh tế do đại dịch gây ra, “một sự phục hồi mạnh mẽ được kỳ vọng vào năm 2021. Dự kiến tăng trưởng sẽ tăng thêm lên 6,5% khi quá 
trình bình thường hóa hoạt động kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục”, Era Dabla-Norris cho biết, trưởng phái đoàn tại Việt Nam và trưởng 
phòng phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Quỹ tiền tệ Quốc tế.

Thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng, nhưng biến động gia tăng do chỉ số VN-Index biến động mạnh trong phiên hôm qua. 
Đóng cửa, VN-Index tăng 0,48% lên 973,53 điểm. Trong khi đó, khối lượng giao dịch tăng lên 450 triệu cổ phiếu, tương đương 9.849 tỷ 
đồng. Triển vọng thị trường trở nên lạc quan trong ngắn hạn với các cổ phiếu tài chính là động lực chính của thị trường như VCB (+3,0%), 
CTG (+1,7%), VPB (+2,4%) và BID (+0,9%).

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.

Singapore minister – Chan Chun Sing made a statement on Thursday that Southeast Asia could gain as supply chains shift during the 
pandemic. Since “most of the Asian countries are able to keep their infection numbers down, Asia will be a possible engine of growth going 
forward”.  The International Monetary Fund has revised upward its forecast for Vietnam’s 2020 GDP growth by 0.8 percentage points from 
1.6% to 2.4% - a level among the highest in the world. Due to the nation’s swift fiscal and monetary actions to mitigate the economic fallout 
of the pandemic, “a strong recovery is expected in 2021. Growth is projected to strengthen further to 6.5% as normalization of domestic 
and foreign economic activity continues”, said Era Dabla-Norris, mission chief to Vietnam and division chief in IMF’s Asia Pacific 
department.

Vietnam stock market maintained its uptrend, but the volatility increased as the VN-Index fluctuated strongly during the session yesterday. 
At closing, VN-Index gained 0.48% to close at 973.53 points. Meanwhile trading volume increased to 450 million shares or VND9,849bn. 
Market outlook has become optimistic in the short term with financial stocks being the main driver of the market such as VCB (+3.0%), 
CTG (+1.7%), VPB (+2.4%) and BID (+0.9%). 

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 19,156.54 18,696.37 2.46% 5.79% 91.57%

VN-INDEX 983.26 959.28 2.50% 2.32% 62.53%

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

HPG 9.27%

MWG 7.83%

FPT 7.31%

BONDHDG 6.86%

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics

SCA VN-
INDEX

P/E 11.14x 16.83x

P/B 1.96x 2.14x

ROE 19.40% 13.39%

Lợi tức/ 
Dividend yield 2.56% 1.53%

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


