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Cao Minh Hoàng 
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Phạm Cao Đức 

Chuyên viên đầu tư cao cấp 
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MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 

Tối đa hóa giá trị danh mục đầu tư thông qua 

tận dụng những cơ hội tăng giá cổ phiếu trên 

thị trường 

 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

 Kết hợp giữa yếu tố cơ bản và lựa chọn thời 

điểm phân bổ tỷ trọng cổ phiếu. Lựa chọn 

được cổ phiếu của công ty có tiềm năng tăng 

trưởng hoạt động kinh doanh tốt, định giá hấp 

dẫn kết hợp với việc phản ứng linh hoạt trong 

giai đoạn thị trường biến động mạnh. 

 Quỹ hạn chế giải ngân, giảm tỷ trọng trong giai 

đoạn dự báo thị trường chung giảm điểm hoặc 

dùng các công cụ phái sinh hỗ trợ, và sẽ tích 

cực phân bổ trở lại khi kỳ vọng thị trường phục 

hồi.  

 
 

GIÁ TRỊ NAV TẠI NGÀY 01/02/2018 

NAV/1 CCQ 10.495,83 

NAV/1 CCQ cao nhất (52 tuần) 10.700,74  

NAV/ 1CCQ thấp nhất (52 tuần) 10.000,00 

TỔNG NAV 59.465.660.595 

 

THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG 

 
NAV/CCQ 

(đồng) 
Tăng trưởng 

  1 tháng 3 tháng 6 tháng 
Từ đầu 

năm 

Từ khi 

thành 

lập 

VNDAF 10.495,83 4.96%    4.96% 

VN-Index 1.087,38 5,93%    5,93% 

* Ngày thành lập Quỹ VNDAF: 12/01/2018 

 

HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG KỲ  

PHÂN BỔ TÀI SẢN 

 

 

BIẾN ĐỘNG NAV/CCQ 

 

  

59%

0%

41%

Cổ phiếu Trái phiếu Tiền khả dụng

mailto:hoang.cao@ipa.com.vn
mailto:duc.pham@ipa.com.vn


  

| 2  
 

BÁO CÁO THÁNG  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF) 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Tài liệu này được viết và phát hành bởi Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA (IPAAM). 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 IPAAM. 

IPAAM 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. 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 quả 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. 

 
  

 


