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  Ngày/Date: 31/12/2020

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 31/12/2020 như 
sau:
SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 31/12/2020
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

: 31/12/2020

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

: 04/01/2021

Về tin tức trong nước, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) dự đoán nền kinh tế Việt Nam sẽ tiến lên vị trí thứ 19 trong 
bảng xếp hạng của World Economic League Table vào năm 2035. Theo dự báo, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng bình quân 7% trong 
giai đoạn 2021-2025. Do công tác ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả, GDP tăng trưởng dương 2,91% trong năm nay, theo số liệu của Tổng 
cục Thống kê. Mặc dù đây là con số thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn thuộc hàng cao nhất thế giớ
trong năm nay. Cụ thể là, GDP tăng 3,68% trong Q1, 0,39% trong Q2, 2,69% trong Q3 và 4,48% trong Q4. 

Ngoài ra, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn thứ hai vào Mỹ trong năm 2020, với kim ngạch xuất khẩu tăng đến 24,5%, ước tính đạt 
giá trị 76.4 tỷ USD. Theo GSO, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam 
xuất siêu 19,1 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng điện tử, phụ tùng và đồ gỗ, bên cạnh các mặt hàng truyền thống như dệt may, da 
giày và thuỷ sản.

Chỉ số VN-Index tiếp tục hướng về mốc 1.100 điểm, vốn được xem là mốc cản tâm lý cho thị trường chung hiện tại. Nhóm ngành dầu khí 
với các mã tiêu biểu như PVS, OIL, PVD, PVT, GAS, PLX và BSR là điểm sáng của thị trường, mặc dù đà tăng không được duy trì lâu. 
Bên cạnh đó, các cổ phiếu ngành bất động khu công nghiệp tiếp tục tăng tốt như KBC, ITA nhưng cũng bắt đầu gặp lực bán chốt lời. Nhìn 
chung, thị trường đang cố gắng chinh phục mốc 1.100 với thông tin hỗ trợ đáng chú ý là HOSE quyết định nâng lô giao dịch tối thiểu lên 
100 để giảm đầu lệnh xuống, giúp giảm áp lực cho hệ thống. Tuy nhiên, khi chạm đến mốc 1.100 điểm thì thị trường lại xuất hiện đợt “xả” 
tương tự như phiên 23/12. Lực bán chốt lời chủ yếu tập trung ở các blue-chips. Hệ thống HSX lại bị nghẽn khi gần hết phiên giao dịch 
ngày 30/12. Tuy vậy, việc nghẽn lệnh này lại tình cờ giúp thị trường không giảm sâu hơn. Nhìn chung, mốc 1.100 điểm là khả thi với VN-
Index nhưng chắc chắn sẽ có những đợt chốt lời của nhà đầu tư do tâm lý muốn hiện thực hóa một phần lợi nhuận cho ngày cuối năm. 

Câu chuyện về hệ thống giao dịch sẽ sáng tỏ hơn bắt đầu từ đầu năm 2021 khi quy chế giao dịch mới được HOSE ban hành. Song song 
đó, việc nghỉ Tết Tây 3 ngày là tương đối rộng để các thông tin về lợi nhuận bắt đầu được đưa ra và “tiêu hóa”. Có thể nhận thấy triển 
vọng thị trường trong trung và dài hạn là khá sáng sủa. Chúng tôi tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu của quỹ SSI-SCA ở mức cao gần 80%, 
danh mục tài sản sinh lời cố định ở mức 11% trong tổng giá trị danh mục. Các thông tin về kết quả lợi nhuận đang được cập nhật, xử lý để 
có thể tìm kiếm được cơ hội dầu tư thích hợp trong thời gian tới.

In terms of domestic news, the Centre for Economics and Business Research (CEBR) predicts Vietnam’s economy to move to the 19th

position in the rankings of the World Economic League Table in 2035. GDP growth is expected to reach an average of 7% p.a between 
2021 and 2025. Thanks to effective Covid-19 containment, Vietnam’s GDP grew by 2.91% this year, according to General Statistics 
Office’s data. Though the figure was the lowest during the 2011-2020 period, Vietnam’s growth remains among the world’s highest this 
year. Specifically, GDP expanded by 3.68% in the Q1, 0.39% in Q2, 2.69% in Q3 and 4.48% in Q4.
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SSI-SCA 21,344.10 21,187.98 0.74% 17.87% 113.44%

VN-INDEX 1,097.54 1,078.90 1.73% 14.21% 81.42%



Additionally, Vietnam became the second largest exporter to the US in 2020, with export turnover surging above 24.5%, reaching an 
estimated value of USD76.4 billion. According to GSO, Vietnam’s total export turnover reached USD 281.5 billion, up by 6.5% YoY. 
Vietnam concluded its trade surplus at USD 19.1 billion, thanks to exports such as shipped electronics, spare parts and wooden products 
besides the traditional ones such as textiles, footwear and aquatic products.

VN-Index continued to move towards 1,100 points, which was previously considered the resistance benchmark amongst general market. 
Stocks in oil and gas industry, namely PVS, OIL, PVD, PVT, GAS, PLX and BSR were the highlight of the week, yet this growth 
momentum was short-lived. In addition, industrial real estate stocks, such as KBC and ITA continue to have a good week, although there 
was some profit-taking pressure as 2020 was coming to an end. The market is on track to surpass 1,100 points, especially when HOSE 
plans to raise the minimum to 100 trading lots per day in the effort to release pressure on the system. However, when reaching the 1,100 
level, a “selling pressure” similar to one on December 23 recurred. Most selling force was focused on blue-chip stocks. HSX system had a 
minor crash at the end of the trading session on December 30. However, this glitch inadvertently prevents the market from falling any
further. Overall, the 1,100 points benchmark is feasible, but there will likely be profit-taking pressure since investors wish to realize 
additional profits as the year wraps up.

Vision of a new trading system will start to clear up in 2021, once HOSE introduces their new transaction regulations. The three-day new 
year holiday is long enough for the market to digest all profit-related information. Meanwhile, we are positive about the market’s medium 
and long-term prospects. We decide to maintain SSI-SCA’s equity level at 80%, while fixed income asset at 11% of the total portfolio. 
Information on profits will be assessed and taken into account when we seek for appropriate investment opportunities in the coming time.

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

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

MWG 9.99%

HPG 9.47%

FPT 7.95%

BONDHDG 6.03%

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics

SCA
VN-

INDEX

P/E 12.38x 18.48x

P/B 2.10x 2.37x

ROE 18.40% 13.61%

Lợi tức/ 
Dividend yield

2.69% 1.46%

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


