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NAV/CCQ 

(VNĐ) 

Tăng trưởng (%) 

1 tháng 3 tháng 
Từ đầu 
năm 

Từ khi thành 
lập 

VLGF 9.724,51 -1,86% -4,70% -2,68% -2,72% 

VN-Index  -5,42% -13,25% -13,72% -12,39% 

 
Dữ liệu tại ngày 31/05/2022, tính từ ngày Quỹ giải ngân: 15/12/2021 

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn 
và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào 
các cổ phiếu chất lượng cao, đầu ngành và được hưởng lợi nhiều 
nhất từ đà tăng tưởng kinh tế của Việt Nam trong 10 năm tới 

• Tăng trưởng dài hạn ổn định:  tập trung vào yếu tố giá trị, chú 
trọng nền tảng cơ bản của doanh nghiệp, lựa chọn doanh 
nghiệp kỹ lưỡng từ mô hình kinh doanh, sức khỏe tài chính, 
ban lãnh đạo, đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng ổn định bền 
vững trong nhiều năm tới và đang được định giá hấp dẫn. 

• Phân bổ linh hoạt và hợp lý: Quỹ đầu tư chủ yếu vào nhóm 
cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao, các công ty niêm 
yết có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tuy nhiên có sự linh 
hoạt trong phân bổ tài sản tùy thuộc vào tình hình thị trường 
và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận 
định của SSIAM. Khi các điều kiện của thị trường và nền kinh 
tế được SSIAM đánh giá là bất lợi, VLGF có thể áp dụng chiến 
lược đầu tư thận trọng thông qua việc phân bổ một phần tài 
sản vào các tài sản có thu nhập cố định. 

• Đa dạng hóa: Quỹ đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng cao ở 
các nhóm ngành có đóng góp quan trọng cho đà tăng trưởng 
của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tới, như ngành 
hàng tiêu dùng, bán lẻ, ngân hàng thương mại, bất động sản 
nhà ở, bất động sản công nghiệp, công nghệ thông tin, vận 
tải – logistics, …  

• Phân tích kỹ lưỡng: Quỹ đầu tư chủ động dựa trên các phân 
tích tổng quan về vĩ mô, thực tế hoạt động các ngành và 
đánh giá chi tiết về kết quả kinh doanh của từng doanh 
nghiệp. Danh mục được sàng lọc và định giá để đảm bảo 
yêu cầu đầu tư hiệu quả. 

 

Tên Quỹ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam 

Mã Quỹ VLGF 

Loại hình Quỹ Mở 

Ngày thành lập 06/12/2021 

Công ty quản lý quỹ Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI   

Ngân Hàng Giám Sát 
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard 
Chartered (Việt Nam) 

Đại Lý Chuyển Nhượng Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (VSD) 
Tỷ lệ tối đa giá trị rút 
vốn/phiên giao dịch 

10%/ Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ 

Giá trị đầu tư tối thiểu 500.000 VND 

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM) 

QUỸ MỞ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN 
 

GIÁ DỊCH VỤ 

Giá dịch vụ phát hành 1,00% 

Giá dịch vụ quản lý  1,50%/năm  

Giá dịch vụ chuyển đổi quỹ 
(**) 

0,50% 

Giá dịch vụ mua lại  Miễn phí 

Giá dịch vụ phát hành khi 
tham gia đầu tư định kỳ (SIP) 

Miễn phí 

 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM) 

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM  
 

 

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM) 

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM  
 

(**) Giá dịch vụ chuyển đổi quỹ được áp dụng khi nhà đầu tư chuyển đổi từ 
quỹ VLGF sang các quỹ mở khác của SSIAM 

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 

 VLGF VN30 VNINDEX 

P/E 10,76 11,63 13,89 

P/B 2,23 2,26 2,18 

S.D (%) (*) 3,55 24,90 23,86 

ROE (%) 23,02 22,12 17,88 

(*) Độ lệch chuẩn toàn thời kỳ, tính từ ngày 31/12/2021 

Nguồn: Bloomberg, SSIAM 
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HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG 

 Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong tháng 5, với VN-Index tạm thời xác lập mức thấp nhất năm nay tại 1156.54 điểm vào 
ngày 17/05. Thị trường chứng kiến đà phục hồi khi chỉ số đóng cửa ở mức 1292.68 điểm (giảm -5.4% MoM và -13.7% YTD). Nhóm cổ 
phiếu vừa và nhỏ cũng giảm lần lượt -7.22% và -9.48% do áp lực giải chấp lớn đối với nhóm cổ phiếu đầu cơ. Tâm lý tiêu cực của tháng 
4 tiếp tục lan rộng trong tháng 5 trước những thông tin tiêu cực về 1) gián đoạn chuỗi cung ứng, bị thúc đẩy bởi chính sách “Không 
COVID” tại Trung Quốc, chiến tranh Nga – Ukraine kéo dài; 2) Fed tăng lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán để kiềm chế lạm phát; 3) 
lạm phát tăng cao ảnh hưởng tiêu cực tới sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu; 4) việc điều tra các sự việc thao túng thị trường chứng khoán 
trong nước, thắt chặt điều kiện phát hành trái phiếu đè nặng lên tâm lý các nhà đầu tư trong nước.  

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân trên HOSE giảm 34% so với tháng trước, xuống gần 15 nghìn tỷ đồng/ngày. Trong đó, các cá 
nhân và tổ chức trong nước bán ròng trong tháng 5 với giá trị lần lượt là 489 tỷ đồng và 2.7 nghìn tỷ đồng. Dòng tiền khối ngoại (chiếm 
~10% tổng giá trị giao dịch) đi ngược so với dòng tiền của nhóm nhà đầu tư trong nước với giá trị mua ròng là 3.2 nghìn tỷ đồng. Đáng 
chú ý, các quỹ ETF vào ròng 213.5 triệu USD trong tháng 5, chủ yếu vào DCVFMVN Diamond và Fubon FTSE Vietnam ETF (lần lượt 130 
và 100.7 triệu USD). 

Giá hàng hóa tăng cao do ảnh hưởng của chiến tranh ở Ukraine và biện pháp phong tỏa ở Trung Quốc đã tạo áp lực lên tình hình vĩ mô 
tháng 5. Nhập siêu ước 1.73 tỷ USD trong khi vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước ước đạt 147.8 nghìn tỷ đồng (-9.5% YoY). CPI tiếp 
tục gia tăng trong tháng 5 (+2.86% YoY) khi giá lương thực, thực phẩm, giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục gia tăng, giá xăng dầu tăng 
theo giá xăng dầu thế giới.   

Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin tiêu cực phần lớn đã được phản ánh vào thị trường, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi với các 
hoạt động trong nước đang trên đà tăng trưởng. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ +10.4%, mức 
tăng nhanh và mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2021. PMI duy trì trên 50 điểm trong tám tháng liên tiếp, tăng lên 54.7 điểm vào tháng Năm. 
Đồng thời, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tăng 22.6%, với lượng khách quốc tế phục hồi mạnh mẽ. Dòng vốn FDI khả quan, với vốn FDI 
đăng ký điều chỉnh (+45.4%) và vốn FDI giải ngân (+7.8%) duy trì đà tăng tích cực trong 5T2022. Mặc dù VND mất giá so với USD (tỷ 
giá VND/USD + 0.94% so với tháng trước), mức độ mất giá ở mức vừa phải so với các đồng tiền khác cùng khu vực. Trong tháng 5, 
trong khi các thị trường mới nổi (EM) rút ròng 5.6 tỷ USD, chủ yếu từ thị trường Trung Quốc (-2.5 tỷ USD) và các thị trường khác như Ấn 
Độ, Malaysia, Indonesia và Thái Lan; Việt Nam ghi nhận bơm ròng trong tháng. 

Sau các cuộc điều tra và bắt giữ trong tháng 4, Chính phủ đang thực hiện các giải pháp nhằm ổn định và cải thiện tính minh bạch của thị 
trường. Ngoài ra, Thủ tướng nhắc lại mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi tin rằng đây là một trong những 
động lực cho Việt Nam trong ngắn và trung hạn. Đồng thời, hoạt động tích cực trong nước sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận quý 2 
và quý 3 tới. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang ở mức định giá hấp dẫn, so với các thị trường trong khu vực và với chính nó trong quá khứ: 
ROE TTM tại 15.94% và PE TTM tại 13.9 lần. Mức P/E hiện tại của VN-Index thấp hơn nhiều so với các thị trường như Indonesia (17.6 
lần), Malaysia (16.2 lần), Thái Lan (18.5 lần). Đồng thời, P/E của VN-Index đang ở quanh mức thấp nhất trong lịch sử, tạo cơ hội để mua 
những cổ phiếu chất lượng tại mức giá chiết khấu sâu. 

Trong tháng 5, chúng tôi tận dụng cơ hội thị trường để xây dựng vị thế theo tỷ trọng mục tiêu và điều chỉnh tỷ trọng của một số cổ phiếu 
để phản ánh tình hình hiện tại. Chúng tôi tăng tỷ trọng của FPT (14.1%) - doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam với triển vọng tăng 
trưởng nhanh và đều đặn trong nhiều năm tới; và duy trì ACB tại mức tỷ trọng cao nhất (14.6%) - ngân hàng bán lẻ được đánh giá cao về 
chất lượng tài sản và quản trị rủi ro, gần như không tham gia vào phân phối trái phiếu bất động sản trong những năm gần đây. Tới cuối 
tháng, chúng tôi duy trì mức tiền mặt tương đối cao (~13%) để nắm thế chủ động trong trường hợp thị trường điều chỉnh thêm trước khi 
tiếp tục xu hướng tăng. 

Chúng tôi cũng đã thực hiện hơn 20 chuyến thăm các doanh nghiệp, bao gồm hầu hết các công ty trong danh mục. Thông tin nhận về 
củng cố niềm tin của chúng tôi vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là sức khỏe và nền tảng của các cổ phiếu hiện 
tại trong danh mục. Ngoài ra, chuyến thăm một số ngân hàng cùng cuộc thảo luận với ban lãnh đạo đã củng cố niềm tin của chúng tôi 
rằng ngành ngân hàng Việt Nam đang có khả năng chống chọi tốt và sẽ tiếp tục có kết quả kinh doanh tích cực trong các quý tới. Mặc 
dù nhóm cổ phiếu ngân hàng gần đây diễn biến kém tích cực so với thị trường chung, mức định giá hiện tại của nhóm này đang trở nên 
hấp dẫn với P/E và P/B lần lượt đạt 7.0 và 1.4 lần. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tìm kiếm các ứng viên tiềm năng mới để giải 
ngân, hoặc cơ hội để mua thêm các cổ phiếu đã có trong danh mục ở vùng giá tốt hơn. 
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CỔ PHIẾU CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN TẠI NGÀY 31/05/2022 

Cổ phiếu Tên Công ty Ngành % NAV 

ACB Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Á Châu 

Tài chính 14,65 % 

FPT Công ty Cổ phần FPT Công nghệ 
thông tin 

14,09% 

TCB 
Ngân hàng TMCP Kỹ 

Thương Việt Nam 
(Techcombank) 

Tài chính  7,48% 

PNJ Công ty Cổ phần Vàng 
bạc Đá quý Phú Nhuận 

Tiêu dùng 
không thiết 

yếu 
 

5,26% 

CƠ CẤU DANH MỤC THEO NGÀNH (%NAV) 

NĐT cần đọc kỹ Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ và các tài liệu có liên quan trước khi đưa ra quyết 
định đầu tư và cần chú ý tới các khoản phí khi giao dịch Chứng chỉ quỹ. 

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. 

Chứng chỉ quỹ không phải là chứng chỉ tiền gửi, công cụ chuyển nhượng hoặc giấy tờ có giá 
theo quy định trong lĩnh vực ngân hàng, hoặc các công cụ tài chính mà có thu nhập cố định 
hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư được bảo đảm. 

Giá của Chứng chỉ quỹ có thể thay đổi theo diễn biến thị trường và NĐT có thể chịu thiệt hại về 
số vốn đầu tư vào quỹ khi thị trường không thuận lợi. 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. 

VLGF là một quỹ mở không mô phỏng tỷ suất sinh lời của chỉ số. Diễn biến tăng trưởng của VN-
Index trong báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho nhà đầu tư. 
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NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ 

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) 

1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Email: ssiam@ssi.com.vn   

Website: http://www.ssiam.com.vn  

Hotline: M: 097 946 3218  

             M: 097 614 2218 

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

13.58%

2.95%

4.05%

4.83%

8.34%

9.67%

10.42%

14.09%

32.06%

Tiền và tương đương tiền

Công nghiệp

Vật liệu

Bất động sản

Tiêu dùng thiết yếu

Dịch vụ tiện ích

Tiêu dùng không thiết yếu

Công nghệ thông tin

Tài chính
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