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Nav CCQ (VNĐ)
Tại ngày 28/2/2022

So với tuần
trước

Mã quỹ
So với cuối
tháng trước

So với đầu năm
Từ khi thành lập

12/1/2018
Năm 2021

VNDAF 16,362.52 0.47% 1.56% 1.63% 44.32% 63.63%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 28/2/2022

P H Â N  B Ổ  T À I  S Ả N  T H E O  L O Ạ I  T À I  S Ả N

Cổ phiếu
86.70%

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

Thị trường tài chính tuần qua trao đảo trước thông tin xung đột địa chính trị giữa Nga và Ukraina. VNINDEX đã sụt giảm hơn 2% ở
giữa tuần trước khi hồi phục lại và đóng cửa chỉ còn sụt giảm -0.4% so với tuần trước đó. VNDAF nhờ lựa chọn và phân bổ tỷ trọng
cổ phiếu hợp lý nên đã tránh được tuần sụt giảm, ghi nhận mức tăng trưởng +0.47%.
Những thông tin tiêu cực và bất ổn trong 2 tháng đầu năm như áp lực tăng lãi suất, căng thẳng địa chính trị đã cho thấy sự vững
vàng của thị trường chứng khoán Việt Nam và cơ hội tăng giá ở nhiều nhóm ngành được hưởng lợi trong thời gian tới. Thanh
khoản khớp lệnh thị trường duy trì ở mức tốt đạt 24,829 tỷ đồng/phiên trên HOSE, tăng 26% so với tuần trước. Với xu hướng tăng
thanh khoản trở lại và đà tăng điểm của thị trường được giữ vững, nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ trở lại tăng trưởng tích cực
trong tháng 3 tới đây.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Mặc dù áp lực tăng lãi suất của FED chỉ thực sự được giải tỏa vào trung tuần tháng 3, nhưng việc thị trường chứng khoán đã phản
ứng tốt và tích cực trước những tin xấu tuần vừa rồi đang mở ra cơ hội tăng giá trong tháng tiếp theo. Chúng tôi dự báo nhóm cổ
phiếu chứng khoán, ngân hàng và tiêu dùng sẽ dẫn dắt cả về dòng tiền và điểm số cho thị trường.

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


