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Tại ngày 21/3/2022

So với tuần
trước

Mã quỹ
So với cuối
tháng trước

So với đầu năm
Từ khi thành lập

12/1/2018
12 tháng

VNDAF 16,087.55 0.33% -1.43% -0.07% 28.37% 60.88%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 21/3/2022
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Cổ phiếu
92.12%

TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

Phí mua: 
- Dưới 20 triệu đồng: 0.5%
- Từ 20 triệu đồng: Miễn phí
Phí bán:
- Dưới 6 tháng: 2%
- Từ 6 -12 tháng: 1.5%
- Từ 12 - 24 tháng: 1%
- Từ 24 tháng trở lên: Miễn phí

Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
Số tài khoản: 122.10.00.255.6668
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV) – CN Hà Thành
Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ]
mua VNDAF

Bước 1: Mở Tài khoản giao dịch CCQ
Bước 2: Đặt lệnh MUA
Bước 3: Chuyển tiền đầu tư: Khách hàng chuyển tiền từ Tài
khoản ngân hàng của khách hàng vào Tài khoản quỹ tại BIDV

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH 

IPA ASSET MANAGEMENT COMPANY
Address: 15th Floor, VCCI Tower, 

No 9 Dao Duy Anh str, Dong Da dist, Ha Noi
Website: www.ipaam.com.vn

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

FED chính thức tăng lãi suất trong tuần vừa qua thêm 0.25%, trút bỏ gánh nặng tâm lý cho thị trường tài chính toàn cầu. Một số thị
trường chứng khoán đã sụt giảm mạnh từ đầu năm có tuần hồi phục đáng kể ví dụ như S&P500 (Mỹ) tăng trưởng +6.2%, DAX
(Đức) tăng trưởng +7.1%, TAIEX (Đài Loan) tăng trưởng +1.1%. Thị trường chứng khoán Việt Nam do không bị tác động nhiều
trước đó nên chỉ có được mức phục hồi nhẹ +0.2% trong tuần qua. VNINDEX vẫn giữ được mức định giá hấp dẫn và xu hướng tăng
giá vững vàng.
Thanh khoản giao dịch trên HOSE tuần qua đạt 20,906 tỷ đồng/phiên, giảm -23% so với tuần trước thể hiện tâm lý thận trọng trước
thông tin tăng lãi suất của FED và căng thẳng địa chính trị ở Châu Âu. Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (VNSML Index) có mức tăng
trưởng tốt với các gương mặt như HQC (+14.9%), IDI (+13.7%), FCN (+13.0%), FRT (+12.5%), BCG (+5.2%). Nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn duy trì trạng thái tích lũy chờ thông tin báo cáo kết quả kinh doanh quý 1.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Gánh nặng nâng lãi suất từ FED đã tạm thời được gỡ bỏ, giá cả hàng hóa duy trì ở mức cao sẽ giúp các cổ phiếu thuộc nhóm dầu
khí, phân đạm, sắt thép duy trì kênh tăng giá. Kết hợp gói kích thích đầu tư công được giải ngân mạnh từ quý 2, nhóm cổ phiếu vật
liệu xây dựng sẽ thu hút được dòng tiền đầu cơ trên thị trường.  

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


