
 

 

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ 

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A 

 

Số: 39/2020/CV 

v/v điều chỉnh lịch giao dịch  

Quỹ VNDAF ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020      

Kính gửi:  

 

- Quý Nhà đầu tư 

- Đại lý phân phối Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect 

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành  

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 

Ngày 27/3/2020, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) 

đã gửi thông báo đến Quý Nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp dịch vụ cho quỹ về việc thay đổi giờ 

giao dịch đối với các quỹ do IPAAM quản lý cho các dịp nghỉ lễ trong tháng 4 năm 2020. Nay, 

chúng tôi xin gửi lại Quý Nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Quỹ về việc điều chỉnh lại 

thời gian giao dịch của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF).   

Cụ thể, điều chỉnh ngày giao dịch Quỹ VNDAF trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào thứ Năm 

ngày 2/4/2020 như sau: 

Quỹ VNDAF 

Thời gian nộp lệnh 

giao dịch 

(Thời gian chốt sổ 

lệnh) 

Thời gian ghi 

nhận tiền vào 

Quỹ 

 

Ngày 

giao dịch 

 

Ngày thanh 

toán tiền 

bán chứng 

chỉ quỹ 

 

Thời gian theo 

thông báo cũ 

10h30 thứ Tư,  

ngày 1/4/2020 

16h thứ Tư,  

ngày 1/4/2020 
3/4/2020 3/4/2020 

Thời gian mới  

cập nhật 

10h30 thứ Tư, ngày 

8/4/2020 

16h thứ Tư, 

ngày 8/4/2020 
9/4/2020 9/4/2020 

Đề nghị Quý Nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp dịch vụ cho quỹ lưu ý các thay đổi trên khi đặt 

lệnh, nhận lệnh và xử lý lệnh cho các kỳ giao dịch chứng chỉ quỹ.  

Mọi câu hỏi liên quan tới thời gian giao dịch, vui lòng liên hệ:  

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA 

Văn phòng Hà Nội: Tầng 15, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

Tel: +84 24 3 972 4568                Email: support@ipa.com.vn 

Kính chúc Quý Nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp dịch vụ cho quỹ ngày nghỉ lễ bình an và nhiều 

sức khỏe vượt qua đại dịch. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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