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THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ 

CƠ CẤU DANH MỤC TẠI NGÀY 31/10/2021 (%NAV) 

MÔ TẢ VỀ QUỸ 

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

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động và đầu tư vào các cổ phiếu cấu thành 
chỉ số VNFIN LEAD. Quỹ không hướng tới đạt hiệu quả vượt trội so với Chỉ số 
VNFIN LEAD hoặc đưa ra 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 quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ. 

CHỈ SỐ THAM CHIẾU – VNFIN LEAD Index 

Chỉ số VNFIN LEAD là chỉ số bao gồm tối thiểu 10 cổ phiếu, được lựa chọn từ các 
cổ phiếu thành phần thuộc chỉ số ngành tài chính - 

VNAllShare Financials index (viết tắt VNFIN) đạt tiêu chí lựa chọn với giới hạn tỷ 
trọng 15% đối với cổ phiếu đơn lẻ, có giá trị giao dịch tối thiểu 10 tỷ đồng và tỷ 
suất quay vòng tối thiểu 0,1%. 

Chỉ số VNFIN LEAD đại diện cho 26,3% vốn hóa của 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 phẩn 6 tháng/lần. 

 

TÊN QUỸ SSIAM VNFIN LEAD ETF 

CHỈ SỐ THAM CHIẾU  VNFIN LEAD Index 

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

BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG 24/02/2020 

QUY MÔ QUỸ 2.889,79 tỷ Đồng (~125,6 triệu 
USD) (tại ngày 31/10/2021) 

TIỀN TỆ VNĐ 

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) 

GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ 0,65% 

TỔNG SỐ LƯỢNG CCQ 
LƯU HÀNH 128.900.000 

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ 

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU 19 

HỆ SỐ P/E 11,19x 

HỆ SỐ P/B 2,03x 

Nguồn: Bloomberg, SSIAM 

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ 

(*) Ngày kết thúc đăng ký góp vốn: 10/01/2020. 
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 đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu. 
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VNFIN LEAD  ETF SSIAM VNFIN LEAD VN-Index

  
NAV/CCQ 

(VNĐ) 

Tăng trưởng (%) 

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm 
Từ ngày 
thành lập 

ETF SSIAM 
VNFIN LEAD 20.437,00 3,04% -1,89% 50,72% 104,37% 

VNFIN LEAD   3,25% -1,62% 52,54% 108,67% 
 

Ngân hàng 
TM, 50.36%

Ngân hàng TM 
thuộc sở hữu 

Nhà nước, 
5.80%

Công ty chứng 
khoán, 
20.05%

Công ty bảo 
hiểm, 0.32%

Tiền, 1.50%
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SSIAM VNFIN LEAD ETF 

  CẬP NHẬT TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 
 
Thị trường chứng khoán trong tháng 10 phục hồi mạnh mẽ – VNIndex kết thúc tháng ở mức cao kỷ lục 1.444 điểm (+7,68% trong tháng), sau 
khi vượt ngưỡng kháng cự tâm lý 1.400 điểm. Chỉ số tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhóm vốn hoá nhỏ và vốn hoá trung bình (lần lượt 
tăng 16,5% và 9,5%). Tất cả các ngành trong nền kinh tế đều ghi nhận tăng trưởng tích cực trong tháng 10: Tiện ích (+21,7% so với tháng 
trước), Công nghiệp (+12,9%), Bất động sản (+11,1%) và Vật liệu (+9,9%) dẫn dắt chỉ số, trong khi Tài chính (+3,1%) và Tiêu dùng 
(+5,4%) bị tụt hậu phía sau. 
 
Nhìn chung, thị trường đang giao dịch dựa trên tâm lý tích cực của nhà đầu tư khi nền kinh tế hoạt động trở lại. Sau một thời gian áp dụng 
chính sách giãn cách xã hội nghiêm ngặt, cuộc sống bình thường mới, dù không còn như trước đây, đã mang đến niềm lạc quan mới mẻ. Cả 
Hà Nội lẫn TP.HCM, cũng như các trung tâm kinh tế và công nghiệp lớn đã mở cửa trở lại, kết hợp với số lượng ca nhiễm nằm trong tầm kiểm 
soát và tốc độ tiêm chủng tốt đã hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán.  

 
Nguồn: HOSE, SSIAM 

 
Nguồn: Bloomberg, SSIAM 
 

Thanh khoản 
Thanh khoản vẫn được duy trì ở mức cao – trung bình giá trị giao dịch hàng ngày lên đến 22,5 nghìn tỷ đồng (tương đương với 980 triệu đô). 
Hoạt động của NĐTNN chỉ chiếm 14,8% tổng thanh khoản, càng ngày càng ít ảnh hưởng tới thị trường. Thanh khoản dồi dào chủ yếu được 
thúc đẩy bởi xu hướng NĐT cá nhân tham gia thị trường, với 130.000 tài khoản giao dịch mới được mở tại các công ty chứng khoán trong 
tháng 10, mức số cao thứ hai trong lịch sử. Tổng số tài khoản mới mở trong 10 tháng đầu năm lên đến 1,09 triệu tài khoản, cao hơn 4 năm 
qua cộng lại (tổng số tài khoản gộp lại trong các năm 2017, 2018, 2019 và 2020 là 1,02 triệu). Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý rằng tổng số tài 
khoản giao dịch chứng khoán hiện chỉ ở mức 3,8 triệu, chiếm chưa đến 4% tổng dân số – do đó, chúng tôi tin rằng xu hướng tăng trưởng theo 
cấp nhân này sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường.  
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VNIndex và Tổng thanh khoản (đồng)

VNIndex Total Liquidity Total Foreign Liquidity VNIndex

Total Return (%) Contribution % Total Return (%) Contribution % Total Return (%) Contribution % Total Return (%) Contribution %

VNIndex 7.68 10.59 32.07 58.22

Financials 3.13 1.00 0.91 0.16 31.49 10.64 66.95 20.89

Real Estate 11.08 2.52 8.41 2.06 29.35 7.31 44.04 11.42

Consumer Discretionary 5.40 0.17 18.24 0.51 55.57 1.41 80.92 2.08

Consumer Staples 3.77 0.42 8.74 0.99 5.06 0.54 12.49 1.93

Information Technology 3.39 0.07 8.56 0.17 94.28 1.28 128.36 1.69

Materials 9.98 1.12 25.83 2.62 70.46 5.88 153.94 10.60

Industrials 12.93 0.98 28.25 1.95 34.59 2.58 65.48 4.84

Health Care 1.03 0.01 8.14 0.06 13.65 0.12 23.08 0.22

Utilities 21.73 1.20 34.34 1.79 36.60 2.07 68.04 3.95

Communication Services 11.37 0.01 48.49 0.03 43.86 0.02 53.64 0.03

Energy 7.04 0.13 13.98 0.25 13.12 0.28 29.53 0.68

Not Classified 13.88 0.04 32.91 0.09 34.33 0.09 59.70 0.14

3M YTD 1Y1M
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Nguồn: VSD, SSIAM 

 
Hoạt động của khối ngoại 
Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong tháng 10, tổng giá trị bán lên đến 5,3 nghìn tỷ đồng (tương đương với 225 triệu đô). Trong 
số các quỹ nước ngoài mà chúng tôi có thể theo dõi, các quỹ của Hàn Quốc tiếp tục xu hướng bán ròng như đã được đề cập chi tiết trong các 
báo cáo tháng trước, được thúc đẩy bởi các ưu đãi về thuế. Mặt khác, Quỹ đầu tư Principal của Thái Lan đã chứng kiến dòng tiền đầu tư cao 
nhất ở mức 31 triệu đô trong tháng 10 – trong đó, một khoản phân bổ lớn đã được đầu tư vào SSIAM VNFin Lead ETF. Công ty Bualuang tại 
Thái Lan đã thành công chào bán một quỹ tập trung vào Việt Nam với tổng tài sản quản lý đạt 55 triệu đô và sẽ được giải ngân trong những 
tuần tới. 
 
Top 10 dòng tiền cao nhất trong tháng: 

Mã Tên Dòng tiền 
(triệu) 

Tổng tài sản 
quản lý (triệu) 

% tổng tài 
sản quản lý 

CPVNEQA TB  Principal Vietnam Equity Fund  31.55  179.2 17.6% 

E1VFVN30 VN  DCVFMVN30 ETF Fund  23.34  444.5 5.2% 

AB311171 JP  Vietnam Lotus Fund/Fivestar  12.49  57.5 21.7% 

FUESSVFL VN  SSIAM VNFIN LEAD ETF  8.53  115.7 7.4% 

12311217 JP  East Asia Vietnam Equity Fund  6.29  55.1 11.4% 

1CB9531 KS Mirae Asset Vietnam High Divid  5.87  9.3 63.3% 

1CA7130 KS  Mirae Asset Vietnam High Divid  5.57  9.3 60.0% 

KVIETNE TB K Vietnam Equity Fund  5.48  145.1 3.8% 

5C35453 KS Samsung Vietnam Securities Fee  1.20  18.8 6.4% 

9804 HK  Premia MSCI Vietnam ETF  0.52  28.7 1.8% 
Nguồn: SSIAM  

 
Nguồn: HOSE, SSIAM 

 

140,334

120,621
114,834 129,935

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

0
20,000
40,000
60,000
80,000

100,000
120,000
140,000
160,000

Số tài khoản giao dịch chứng khoán VSD

New Retail Accounts Total

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Thg1 20 Thg4 20 Thg7 20 Thg10 20 Thg1 21 Thg4 21 Thg7 21 Thg10 21

Bi
llio

ns

Hoạt động khối ngoại / tổng thanh khoản

Foreign Gross Foreign Liquidity / Total

bbg://securities/CPVNEQA%20TB%20EQUITY/DES%20?panel=1
bbg://securities/CPVNEQA%20TB%20Equity/MHD%20?panel=1
bbg://securities/CPVNEQA%20TB%20EQUITY/EFMF%20?panel=1
bbg://securities/E1VFVN30%20VN%20EQUITY/DES%20?panel=1
bbg://securities/E1VFVN30%20VN%20Equity/MHD%20?panel=1
bbg://securities/E1VFVN30%20VN%20EQUITY/EFMF%20?panel=1
bbg://securities/AB311171%20JP%20EQUITY/DES%20?panel=1
bbg://securities/AB311171%20JP%20Equity/MHD%20?panel=1
bbg://securities/AB311171%20JP%20EQUITY/EFMF%20?panel=1
bbg://securities/FUESSVFL%20VN%20EQUITY/DES%20?panel=1
bbg://securities/FUESSVFL%20VN%20Equity/MHD%20?panel=1
bbg://securities/FUESSVFL%20VN%20EQUITY/EFMF%20?panel=1
bbg://securities/12311217%20JP%20EQUITY/DES%20?panel=1
bbg://securities/12311217%20JP%20Equity/MHD%20?panel=1
bbg://securities/12311217%20JP%20EQUITY/EFMF%20?panel=1
bbg://securities/1CB9531%20KS%20EQUITY/DES%20?panel=1
bbg://securities/1CB9531%20KS%20Equity/MHD%20?panel=1
bbg://securities/1CB9531%20KS%20EQUITY/EFMF%20?panel=1
bbg://securities/1CA7130%20KS%20EQUITY/DES%20?panel=1
bbg://securities/1CA7130%20KS%20Equity/MHD%20?panel=1
bbg://securities/1CA7130%20KS%20EQUITY/EFMF%20?panel=1
bbg://securities/KVIETNE%20TB%20EQUITY/DES%20?panel=1
bbg://securities/KVIETNE%20TB%20Equity/MHD%20?panel=1
bbg://securities/KVIETNE%20TB%20EQUITY/EFMF%20?panel=1
bbg://securities/5C35453%20KS%20EQUITY/DES%20?panel=1
bbg://securities/5C35453%20KS%20Equity/MHD%20?panel=1
bbg://securities/5C35453%20KS%20EQUITY/EFMF%20?panel=1
bbg://securities/9804%20HK%20EQUITY/DES%20?panel=1
bbg://securities/9804%20HK%20Equity/MHD%20?panel=1
bbg://securities/9804%20HK%20EQUITY/EFMF%20?panel=1


 

Page 4 of 9 
 

SSIAM VNFIN LEAD ETF 

  
  

 

CẬP NHẬT TỔNG QUAN VĨ MÔ 
 

 

Nguồn: HOSE, SSIAM 

 

 

Số liệu vĩ mô tháng 10 cho thấy dấu hiệu tốt hơnso với tháng 9, mặc dù những số liệu này vẫn có thể chưa bắt kịp với việc nền kinh tế mở cửa 
trở lại. Chúng tôi cho rằng vẫn còn một số dư địa để số liệu vĩ mô phục hồi trong năm 2021. 
 
Điều đáng chú ý là doanh thu bán lẻ tăng 18,1% so với tháng trước, đặc biệt do ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh (+ 44,1%) – đây là mức 
phục hồi nhẹ hơn so với dự kiến (vẫn giảm 28,5% so với cùng kỳ) do dịch vụ chỉ được mở dần và phải theo điều kiện ở từng tỉnh thành, nhưng 
chúng tôi tin tưởng rằng con số này sẽ tiếp tục được cải thiện khi Tết Nguyên đán đang cận kề. 
 
Đầu tư công và FDI đều chưa hồi phục, vốn FDI thực hiện từ đầu năm đến nay chỉ đạt -9% so với cùng kỳ năm ngoái và chúng tôi cho rằng vẫn 
còn thời gian để bắt kịp. 
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp ghi nhận mức giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, một sự cải thiện đáng kể khi so sánh với mức 
giảm 7,5% trong tháng 9 khi các nhà máy tăng cường sản xuất nhưng vẫn chưa đạt mức công suất tối đa. Sản xuất thiết bị điện tử tăng 13,1% 
so với cùng kỳ năm ngoái và sản xuất thiết bị truyền thông tăng 2,5% trong tháng 10 – điều này bù đắp cho sự tăng trưởng nhẹ 0,4% của 
ngành sử dụng nhiều lao động như ngành dệt may. Chúng tôi cho rằng điều quan trọng cần lưu ý là những lo ngại về tình trạng thiếu lao động 
tại các nhà máy đã bị phóng đại quá mức – hầu hết các công nhân đã quay trở lại làm việc. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng các nhà máy có cơ 
hội bù đắp số ngày nghỉ trong mấy tháng qua bằng cách làm thêm giờ và không áp dụng nghỉ lễ Tết Nguyên Đán đến một vài tuần như các 
năm trước. Mặc dù kế hoạch cụ thể vẫn đang phụ thuộc vào tiến triển tiêm chủng vắc xin, chúng tôi lạc quan rằng thời gian mất sản xuất chỉ 
rơi vào khoảng 4-6 tuần thay vì 3 tháng như thị trường đã thảo luận trước đây, đặc biệt đối với các nhà máy nhỏ hơn – đối với các nhà máy lớn 
hơn, việc tăng mức lương đã trở thành yếu tố động lực hiệu quả cho công nhân.  
 
Thương mại quốc tế và xuất nhập khẩu đã cải thiện đáng kể trong tháng 10 – xuất khẩu tăng 0,3% so với cùng kỳ do giá dầu tăng, trong khi 
nhập khẩu tăng trưởng ổn định ở mức 8,1% so với cùng kỳ, đưa mức thặng dư lên tới 1,1 tỷ đô (so với 0,4 tỷ đô trong tháng 9). 
 
Covid-19 
Số ca nhiễm hàng ngày đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn dao động trong khoảng 4-5 nghìn ca / ngày (thấp hơn nhiều so với 15 nghìn ca / ngày 
vào lúc cao điểm) mặc dù mức độ di chuyển của người dân được cải thiện đáng kể trong tháng 10. Tỷ lệ tiêm chủng trung bình ở mức 1 triệu 
liều / ngày hiện đã bao phủ khoảng 23% tổng dân số được vaccine đầy đủ và 55,5% đã tiêm được ít nhất một liều vào cuối tháng 10. Tốc độ 
tiêm chủng hiện tại sẽ đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng ở mức 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ vào cuối quý 1 năm 2022. Nhập khẩu 
vắc xin tiếp tục tiến triển tốt, tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi mạnh mẽ. 
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CẬP NHẬT NGÀNH TÀI CHÍNH 
 
Các ngân hàng Việt Nam đã công bố KQKD Q3 và hầu hết kết quả phù hợp với những gì chúng tôi đã kì vọng vào tháng trước – màn đầu tiên 
của bản giao hưởng lần thứ hai là khi ngành Tài chính phục hồi, tăng 3,13% trong tháng 10 và đóng góp 1 điểm phần trăm vào tổng lợi nhuận 
tháng của VNIndex là 7,68%. Chúng tôi ghi nhận một vài điểm nổi bật: 

- Các ngân hàng trong chỉ số VNFin Lead vẫn ghi nhận ROE và ROA ở mức cao,qua đó duy trì chỉ số P/B ở mức cao hơn so với các 
ngân hàng trong khu vực 

- NIM không có dấu hiệu suy giảm do có nhiều chính sách hỗ trợ từ NHNN, đặc biệt là về việc tăng trưởng tín dụng và lãi suất tiền gửi 
- Tỷ lệ nợ xấu nằm trong phạm vi dự kiến được kiểm soát một phần do yêu cầu trích lập ở mức cao nhất so với các ngân hàng trong 

khu vực, tạo ra vùng đệm vững chắc để vượt qua những khó khăn sắp tới 
Ngoài ra, các công ty chứng khoán tiếp tục tận dụng thanh khoản dồi dào và hoạt độngcủa các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường – các  
công ty chứng khoán trong chỉ số Fin Lead là những cổ phiếu dẫn đầu thị trường và có khả năng tận dụng cơ hội này để tăng trưởng thu nhập 
ròng.  
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HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG 
 

CẬP NHẬT VN30 
 

Thống kê tháng 10: 

• Chỉ số VNFIN LEAD tăng 3,25%, đưa mức lợi nhuận từ đầu năm lên mức 52,31%. 
• Trong cùng kỳ, quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF ghi nhận mức tăng 3,04% với mức lợi nhuận từ đầu năm là 50,72%. 
• Quỹ đã đăng ký thêm 96 đơn vị quỹ (tương đương 9,6 triệu chứng chỉ quỹ ETF). Giá trị tài sản ròng tăng 275,7 tỷ đồng (11,98 

triệu đô) lên đến 2,89 nghìn tỷ đồng (125,6 triệu đô). 
• Thanh khoản tại thị trường thứ cấp ảm đạm – quỹ đã giao dịch 1,24 triệu CCQ, trung bình 58.905/phiên, giảm 18% so với tháng 

trước. 
 

Các chỉ số nổi bật trong tháng 10: 

  
Trailing 

P/E 
Forward P/E P/B 

Tỷ suất lợi 
tức (%) 

ROE Beta vs. VNI Sharpe 

VNI 16.9x 13.7x 2.7x 1.21% 15.91% 1.00 3.05 

VN 30 14.8x 12.3x 3.0x 0.70% 20.24% 1.00 3.59 

VN 50 15.3x 12.4x 2.9x 0.72% 18.74% 1.01 3.74 

VN Finlead 11.2x 9.2x 2.0x 0.20% 18.50% 1.29 3.54 
 

 

Bước từ tháng 10 sang đầu tháng 11, khoảng thời gian này đã ghi nhận nhiều cuộc thảo luận về việc thanh khoản hướng tới các cổ phiếu 
nhóm vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ. Trên thực tế, chủ yếu lợi nhuận của nhóm vốn hóa nhỏ đã thúc đẩy chỉ số VNIndex tăng trưởng 
trong tháng 10, trong khi các mã vốn hóa lớn bị tụt lại phía sau. Như một câu thơ Shakespeare “Chớ thấy sáng mà ngỡ là vàng”, chúng tôi 
muốn cảnh báo các nhà đầu tư rằng việc quản lý rủi ro không chỉ nên tập trung về lợi nhuận tuyệt đối trong thời gian ngắn hạn mà phải được 
thực hiện trên cơ sở điều chỉnh rủi ro, xem xét sự biến động và tối ưu hóa tỷ lệ Sharpe cho danh mục của mình. Mặc dù thị trường sôi động là 
điều đángmừng nhưng điều đó cũng là dấu hiệu của con dao hai lưỡi. Tại thời điểm này, chúng tôi cho rằng đầu tư VN30 là khoản đầu tư giá trị 
trong triển vọng dài hạn, đặc biệt là do các công ty đều có bảng cân đối kế toán lớn với nhiều kinh nghiệm thị trường để đi qua khó khăn, qua 
đó sẽ kiểm soát chi phí tốt hơn và duy trì tỷ lệ LNST tốt dưới điều kiện khó khăn, từ đó tạo ra biên độ an toàn trong các kịch bản rủi ro lớn. Khi 
thị trường tiếp tục thúc đẩy đạt mức cao kỷ lục trong Q4, các lựa chọn đầu tư giá trị và quản lý rủi ro thận trọng nên là ưu tiên hàng đầu trong 
tâm trí của mọi nhà đầu tư.  
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DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (% NAV) 

STT Mẫ Tên công ty 
Tỷ trọng 

(%) 
Vốn hóa 
(USD tr) 

FOL ROA (%) ROE (%) 
YTD 2021 

(%) 
P/E 

2020 
P/E 

2021F 
P/E 

2022F 

1 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 15,19 7.434,52 9% 21,9 2,7 17,1% 8,9 7,6 6,3 

2 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 14,68 7.962,52 22% 22,1 3,7 63,8% 15,0 10,9 9,4 

3 MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 14,60 4.732,87 23% 21,7 2,3 23,9% 9,5 10,1 8,3 

4 STB 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 

Thương Tín 
14,34 2.204,06 30% 11,0 0,7 57,4% 21,3 15,0 10,1 

5 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 11,35 3.918,96 30% 25,8 2,2 17,4% 9,3 9,5 8,0 

6 SSI Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 5,71 1.748,66 89% 19,4 5,6 22,4% 20,7 17,6 16,7 

7 CTG 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương 

Việt Nam 
5,45 6.653,53 30% 18,6 1,2 -8,8% 8,6 8,7 7,3 

8 VCB 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam 
2,96 15.975,30 30% 20,8 1,6 0,1% 21,9 15,7 13,1 

9 MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 2,53 1.537,44 23% 21,2 2,2 21,8% 12,2 8,8 6,9 

10 LPB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 2,35 1.100,33 5% 18,0 1,2 0,68 12,0 9,4 5,5 

11 HDB Ngân hàng Phát triển TPHCM 2,13 2.210,94 22% 22,6 1,8 6,3% 9,5 7,7 7,0 

12 TPB Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong 2,10 2.309,66 30% 22,9 2,0 67,4% 13,2 11,0 9,5 

13 SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 1,32 2.410,86 5% 17,9 1,4 N/A 30,4 29,9 24,9 

14 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông 0,99 1.601,57 22% 24,9 3,0 N/A 6,6 8,3 6,9 

15 VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt 0,93 938,17 100% 26,7 13,5 10,1% 13,7 21,3 20,3 

16 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 0,78 2.525,77 20% 28,9 2,3 14,2% 9,0 9,3 7,6 

17 EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 0,41 1.215,82 30% 5,7 0,6 16,9% 25,9 26,9 23,1 

18 BID 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam 
0,35 7.336,22 30% 12,2 0,6 -13,36% 28,7 15,5 14,1 

19 BVH Tập đoàn Bảo Việt 0,32 2.110,95 49% 8,9 1,2 -2,0% 32,0 27,3 22,9 
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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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