Các câu hỏi thường gặp của nhà đầu tư trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (Quỹ ENF)
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam)

Câu hỏi 1:
Chiến lược hoạt động đầu tư của Quỹ ENF trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt
Nam đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19?
Trả lời:
Như chúng ta đã biết đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới hầu hết các quốc gia trên thế
giới, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu và làm giảm mức tiêu thụ ở nhiều
ngành nghề. Thị trường chứng khoán nhiều nước trên thế giới đã suy giảm mạnh 25%-35%,
gồm cả ở các cường quốc kinh tế cũng như ở các nền kinh tế mới nổi, khi nhà đầu tư quan
ngại về suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và lo ngại rủi ro. Không nằm ngoài xu hướng
đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu tác động tiêu cực. Cụ thể, tại thời điểm
31/3/2020, chỉ số VNIndex đã giảm 31% so với thời điểm đầu năm, đặc biệt giảm mạnh
trong tháng 3/2020 khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng.
Chúng tôi luôn theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch COVID-19 và các tác động của nó tới
thị trường vốn, thị trường chứng khoán và cả nền kinh tế Việt Nam, cũng như một số nước
lớn trên thế giới. Trong thời điểm này, đối với Quỹ ENF, chúng tôi phân bổ đầu tư cổ phiếu
ở mức thận trọng (tài sản cổ phiếu chiếm 39.1% tổng giá trị quỹ tại thời điểm 31/3/2020),
thực hiện tái cơ cấu danh mục cổ phiếu, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng tiêu cực đối với
danh mục cổ phiếu trong ngắn hạn nhằm bảo vệ giá trị cho nhà đầu tư.

Câu hỏi 2:
Tình hình biến động của Quỹ ENF như thế nào trong thời gian đang bị ảnh hưởng bởi đại
dịch COVID-19 này?
Trả lời:
Không nằm ngoài xu hướng giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, giá trị
tài sản ròng (NAV) của Quỹ ENF đã giảm 14% trong 3 tháng đầu năm 2020, ít hơn mức
giảm 31% của chỉ số VNIndex trong cùng thời gian này.

Câu hỏi 3:
Khách hàng/nhà đầu tư hiện đang sở hữu chứng chỉ Quỹ ENF – đã mua chứng chỉ Quỹ ENF
- có nên bán ra và hoán đổi hình thức đầu tư sang dạng đầu tư khác vào thời điểm này
không?
Trả lời:
Với tư cách là người quản lý quỹ đầu tư, từ góc độ cá nhân cũng như lý thuyết chung về đầu
tư, chúng tôi luôn tư vấn cho khách hàng “không bỏ trứng vào một giỏ”. Khách hàng nên đa
dạng hóa các hoạt động đầu tư tài chính cá nhân vào các loại tài sản khác nhau. Đầu tư vào
chứng chỉ quỹ mở chỉ là một trong các lực chọn đầu tư.
Đầu tư vào các quỹ đầu tư nên hướng tới việc đầu tư dài hạn. Các nhà đầu tư nên cân nhắc
kỹ các điều kiện của cá nhân, các yếu tố rủi ro và thuận lợi khi đầu tư vào các loại quỹ đầu
tư sao cho phù hợp nhu cầu cá nhân và hướng đến mục tiêu lâu dài.

Câu hỏi 4:
Nếu bây giờ tư vấn khách hàng tham gia vào Quỹ ENF vì giá đang thấp và khi đại dịch
COVID-19 chấm dứt, nền kinh tế hồi phục lại thì khách hàng sẽ có lãi. Suy nghĩ như vậy là
đúng hay sai?
Trả lời:
Với tư cách là người dân, chúng tôi nhìn thấy tình hình đại dịch COVID-19 đang còn diễn
biến phức tạp trên toàn thế giới. Chính phủ Việt Nam đang làm tốt công tác chữa bệnh cho
người nhiễm và ngăn ngừa nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Tất cả chúng ta đều mong
muốn có vắc xin phòng ngừa bệnh cho người khỏe và có các loại thuốc hữu hiệu chữa bệnh
cho những bệnh nhân đã bị nhiễm. Cả thế giới đang mong thời gian khó khăn này qua
nhanh.
Dưới quan điểm của Người điều hành quỹ, chúng tôi luôn làm việc hết mình trong mọi
hoàn cảnh của thị trường vì lợi ích của nhà đầu tư – những người đã tin tưởng đầu tư vào
Quỹ ENF do chúng tôi đang quản lý

Các nhà đầu từ nên cân nhắc kỹ vì đầu tư vào quỹ là hình thức đầu tư dài hạn, nhà đầu tư có
thể xem xét các điều kiện cá nhân phù hợp, xem xét mức độ rủi ro của các loại quỹ để
hướng đến mục tiêu lâu dài.

Câu hỏi 5:
Xin ông có thể cho cho khách hàng lời khuyên về việc có nên mua thêm chứng chỉ Quỹ ENF
vào thời điểm hiện tại?
Trả lời:
Mua thêm hay không là lựa chọn, quyết định đầu tư của chính khách hàng. Chúng tôi
KHÔNG khuyên hay tư vấn khách hàng nên hay không nên mua thêm chứng chỉ Quỹ ENF
tại bất kỳ thời điểm nào. Trong Bản cáo bạch của Quỹ ENF cũng đã khuyến cáo rõ nhà đầu
tư nên tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính trước khi quyết định đầu tư vào Quỹ ENF.
Trên quan điểm đầu tư vào quỹ là một hình thức đầu tư dài hạn, nhà đầu tư có thể cân nhắc
các điều kiện cá nhân phù hợp để đầu tư vào các quỹ đa tài sản là loại quỹ có hoạt động
đầu tư vào cả cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi ngân hàng. Quỹ đa tài sản có thể đáp ứng điều
kiện thị trường có những biến động và giúp nhà đầu tư hướng tới mục tiêu lâu dài.

Câu hỏi 6:
Làm sao để khách hàng yên tâm và tin tưởng đầu tư vào Quỹ ENF trong thời điểm này so
với các loại quỹ đầu tư khác?
Trả lời:
Ngoài việc nghiên cứu đặc điểm sản phẩm của chính quỹ đầu tư, nhà đầu tư cũng nên xem
xét uy tín, kinh nghiệm, thành tựu của công ty quản lý quỹ và các yếu tố khác khi ra quyết
định đầu tư. Mặc dù vậy, nhà đầu tư cũng lưu ý thành tựu trong quá khứ của công ty quản
lý quỹ không phải là đảm bảo cho kết quả trong tương lai, mặc dù đây là một yếu tố giúp
khách hàng thêm niềm tin, cơ sở khi ra quyết định đầu tư.
Các nhà đầu tư có thể tìm hiểu mức độ rủi ro khác nhau của từng loại quỹ như quỹ cổ
phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ đa tài sản để xem nhu cầu của bản thân đầu tư phù hợp với mức
độ rủi ro của loại quỹ nào.

Chúng tôi xin được giới thiệu các đặc điểm nổi trội của Quỹ ENF để các nhà đầu tư tham
khảo:
Quỹ ENF có các giải pháp đầu tư hiệu quả nắm bắt được các xu thế của thị trường để đưa ra
các chiến lược đầu tư phù hợp nhất. Quỹ ENF đầu tư vào cả cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi
ngân hàng. Quỹ tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam với ‘biên an toàn’ cao
(margin of safety), mang lại lợi ích cho nhà đầu tư trong trung và dài hạn
Quỹ ENF hướng đến tổng lợi nhuận của danh mục đầu tư. Quỹ không chỉ giới hạn việc đầu
tư vào các loại tài sản có mức lợi tức cố định mà còn tập trung phân bổ đầu tư vào các tài
sản có thể cho thu nhập từ lợi tức cố định và từ tăng trưởng giá.
Quỹ ENF linh hoạt cao trong việc phân bổ danh mục đầu tư cân đối giữa cổ phiếu và trái
phiếu như một giải pháp để tăng trưởng và bảo toàn vốn.
Eastspring Việt Nam có đội ngũ quản lý đầu tư chuyên nghiệp đặc biệt có nhiều kinh
nghiệm trong việc phân bổ tài sản quỹ. Đối với một thị trường biến động nhưng có tiềm
năng như hiện nay, thì yếu tố then chốt chính là sự nhanh chóng đáp ứng các thay đổi này.
Đầu tư vào Quỹ ENF, nhà đầu tư không cần phải thưc hiện việc nghiên cứu, phân tích hay
định giá tài sản của quỹ, mà chính đội ngũ chuyên gia đầu tư của Eastspring Việt Nam sẽ
thực hiện việc nghiên cứu này và đưa ra các quyết định phân bổ tài sản một cách hợp lý khi
có sự biến động trên thị trường.
Tập đoàn Eastspring và Eastspring Việt nam kết hợp sự am hiểu sâu sắc thị trường châu Á kết
hợp kiến thức chuyên môn toàn cầu đồng thời hoạt động theo tôn chỉ “Chuyên gia Châu Á.

Đầu tư tương lai của bạn”

Câu 7:
Các nhà đầu tư, khách hàng quan tâm đến Quỹ ENF có thể liên lạc với công ty qua kênh
nào?
Trả lời:
Trong giai đoạn này, các hoạt động giao dịch chứng chỉ Quỹ ENF vẫn được tiến hành như
thường lệ. Nhà đầu tư có nhu cầu mua hoặc bán chứng chỉ Quỹ ENF, xin vui lòng liên hệ với
các đại lý phân phối được Eastspring Việt Nam chỉ định theo danh sách sau:
Công ty TNHH chứng khoán ACB

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thuơng Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Để xem thêm thông tin khác về Quỹ ENF, nhà đầu tư vui lòng truy cập website
www.eastspring.com/vn hoặc gửi thư điện tử về cs.vn@eastspring.com (trong trường hợp
không thể liên hệ qua điện thoại số (84-28) 3910 2848) để được giải đáp thắc mắc.

