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MÃ QUỸ

FUESSV30

Quỹ ETF SSIAM VN30 ETF hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời
thực tế của chỉ số VN30 trong tất cả các giai đoạn.

MÃ BLOOMBERG

FUESSV50 VN EQUITY

CHỈ SỐ THAM CHIẾU

VN30 Index

BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

22/06/2020

SÀN NIÊM YẾT

Sở giao dịch chứng khoán
TP. Hồ Chí Minh (HSX)

TIỀN TỆ

VNĐ

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Công ty Quản lý quỹ SSI
(SSIAM)

PHÍ QUẢN LÝ

0,60%

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động và đầu tư vào các cổ phiếu cấu thành
chỉ số VN30. Quỹ không hướng tới đạt hiệu quả vượt trội so với chỉ số VN30 hoặc
đưa các biện pháp phòng thủ khi TTCK Việt Nam giảm điểm.
Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn
các qũy có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.

CHỈ SỐ THAM CHIẾU – VN30 Index
Chỉ số VN30 là chỉ số bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất thị trường.
Chỉ số VN30 có giới hạn trọng lượng 10% đối với cổ phiếu riêng lẻ và 15% đối với
nhóm cổ phiếu liên quan.

TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ LƯU HÀNH 5.600.000
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

SSI, MAS, BSC

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Vietcombank – Hội sở

Chỉ số VN30 đại diện cho 74% vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng định
kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phần 6 tháng/lần.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ
SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU

30

HỆ SỐ P/E

11,43x

HỆ SỐ P/B

1,86x

ETF SSIAM VN30

1 tháng

Từ khi thành lập*

10.199,45

11,17%

1,99%

11,23%

1,72%

VN30 Index

Nguồn: Bloomberg, SSIAM

Tăng trưởng (%)

NAV/CCQ
(VNĐ)

Dữ liệu tại ngày 31/08/2020.
Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong
tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH (% NAV)
Tài chính

đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.
*Ngày thành lập: 22/06/ 2020.
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SSIAM VN30 ETF

SSIAM – CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Công ty Chứng khoán lớn nhất thị trường tính theo vốn hóa và doanh thu
Cổ đông lớn: Chủ tịch và gia đình nắm giữ 18,00%; Daiwa Securities nắm giữ 19,99%

SSIAM
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI – SSIAM được thành lập vào 2007, SSI góp vốn 100%
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KHUYẾN CÁO
Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM). Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của SSIAM. SSIAM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình
thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.
Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi về thông tin nhà đầu trong Phần A của Hồ Sơ Nhà Đầu Tư đã gửi SSIAM, kính đề nghị Quý Nhà Đầu Tư cập nhật cho chúng tôi
trong thời gian sớm nhất.
Tài liệu này không nên được sử dụng cho mục đích ghi nhận kế toán, thuế hay để đưa ra các quyết định đầu tư. Nhà Đầu Tư nên chú ý rằng kết qủa hoạt động trong
quá khứ không hàm ý đảm bảo cho kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai. Giá trị của một chứng chỉ quỹ và thu nhập của Quỹ có thể tăng hoặc giảm nên không
thể được bảo đảm bởi Công Ty Quản Lý Quỹ. Trường hợp Nhà Đầu Tư nghi ngờ về quyết định đầu tư của mình thì nên tìm hiểu thêm thông tin hoặc tham khảo ý kiến
chuyên gia để có quyết định đầu tư thích hợp.
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