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

  Ngày/Date: 22/01/2021

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 22/01/2021 như 
sau:
SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 
22/01/2021 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 : 22/01/2021

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

: 25/01/2021

Trong tuần này, thị trường trong nước lao dốc mạnh, chỉ thấp hơn một chút so với mức giảm 6,3% xảy ra vào tháng 3 năm 2020. Hôm thứ 
Ba, VN-Index giảm 60,94 điểm khi đóng cửa, tương đương mức giảm 5,11% đẩy chỉ số về 1.131 điểm. Trong khi đó, VN30 giảm 66,02 
điểm xuống 1.107,32 điểm. Mặc dù không có thông tin xấu nhưng thanh khoản thị trường vẫn lập kỷ lục trước áp lực bán ra khi tổng giá tr
khớp lệnh đạt 17.974 tỷ đồng. Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên thị trường bao gồm: VIC (-6,89%), VCB (-4,16%), VHM (-4,16%), BID (-
6,99%) và VNM (-4,94%) cho thấy mức bán ròng cổ phiếu blue-chip là nguyên nhân chính khiến thị trường giảm điểm.

Sự lo lắng của thị trường bắt nguồn từ hoạt động bán bao tiêu và tắc nghẽn giao thông trên sàn HSX. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
(UBCKNN) thừa nhận sự cố tắc nghẽn đầu tiên vào ngày 21/12 do một số lệnh giao dịch không thể chuyển đến HSX và vấn đề này vẫn 
tiếp diễn cho đến nay. Điều này về cơ bản phản ánh sự hoạt động tốt hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam do khả năng phục hồ
kinh tế mạnh mẽ của nó trong suốt đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này, một hệ thống lõi mới với vai trò là xương sống 
giao dịch sẽ được triển khai càng sớm càng tốt để thay thế hệ thống hiện tại. Nhờ sự trấn an này, VN-Index tăng 2,6% khi đóng cửa trong 
khi VN30 tăng 3,14% trong ngày thứ Năm. Tâm lý thị trường đảo chiều khi lực mua ròng lấn át áp lực bán ròng.

Trong một thông tin tích cực khác, Chính phủ đã ban hành nghị định mới để loại bỏ các quy định mơ hồ và không thể thực thi đã làm trì 
hoãn quá trình IPO/thoái vốn của DNNN từ nửa cuối năm 2018 cho đến nay. Nó đề cập đến các yếu tố quan trọng như định giá, kế hoạch 
sử dụng đất sau IPO, công bố thông tin và định giá trong thoái vốn của DNNN. Tuy nhiên, việc sửa đổi đó chưa được thực hiện ngay vì 
Thông tư hướng dẫn vẫn chưa được Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Chúng tôi duy trì quan điểm đây là giai đoạn cần tiếp tục thận trọng vì thị trường có thể quá nóng trong ngắn hạn mặc dù triển vọng tích 
cực trong trung và dài hạn. Rất nhiều cổ phần của SSI-SCA đang được xem xét để giải ngân với mức định giá hợp lý. Tỷ trọng cổ phiếu 
của quỹ SSI-SCA ở mức cao 90%, danh mục tài sản sinh lời cố định ở mức 10% trong tổng giá trị danh mục.

Within this week, the domestic market plunged strongly, just slightly lower than the 6.3% drop that occurred in March 2020. On Tuesday, 
VN-Index decreased by 60.94 points at closing, equivalent to a 5.11% decrease that pushed the Index to 1,131 points. Meanwhile, VN30 
decreased by 66.02 points to 1,107.32 points. Even though there was no bad news, market liquidity made a record under the selling 
pressure as total matched value reached VND17,974 billion. Large stocks that put pressure on the market include: VIC (-6.89%), VCB (-
4.16%), VHM (-4.16%), BID (-6.99%) and VNM (-4.94%), which showed that net sales of blue-chips stock were the main contributors to 
market’s decline.
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SSI-SCA 22,373.20 22,752.92 -1.67% 4.17% 123.73%

VN-INDEX 1,164.21 1,187.40 -1.95% 5.47% 92.44%



The market anxieties stemmed from sell-to-cover activities and the bottleneck in traffic at the HSX stock exchange. The State Securities 
Commission (SSC) acknowledged the first congestion on 21 December as several trading orders could not be delivered to HSX and this 
issue persists to the present day. In order to tackle this issue, a new core system as a trading backbone will be deployed as soon as 
possible to replace the existing system. Thanks to this reassurance, VN-Index increased by 2.6% at closing while VN30 rose by 3.14% on 
Thursday. The market sentiment reverses as net buying overwhelms the net selling pressures.

In other positive news, the government has issued new decree to remove vague and unenforceable rules that have delayed SOE 
IPO/divestment processes from 2H2018 until now. It addresses crucial factors such as valuation, post-IPO land usage plan, information 
disclosure and pricing in SOE divestment. However, such revisions have not been implemented immediately as the guideline Circular has 
not been issued since then by the Ministry of Finance and Ministry of Natural Resource and Environment.

We maintain our view that this is the period where we need to remain cautious as the market might overheat in the short-run despite the 
positive prospects in the medium and long-term. A lot of SSI-SCA’s holdings are being considered for disbursement at a reasonable 
valuation range. The equity proportion of SSI-SCA remains high at 90% of total asset.

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

HPG 11.85%

MWG 11.66%

FPT 10.66%

TCB 4.84%

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics

SCA VN-
INDEX

P/E 13.00x 18.94x

P/B 2.29x 2.49x

ROE 19.17% 13.73%

Lợi tức/ 
Dividend yield

2.77% 1.40%

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


