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Nav CCQ (VNĐ)
Tại ngày 31/12/2021

Năm 2020
Mã quỹ

Năm 2021
6 Tháng

Từ khi thành lập
12/1/2018

12 Tháng

VNDAF 16,099.42 14.02% 44.32% 13.02% 44.32% 60.99%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 31/12/2021

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
93.91%

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

Năm 2021 là một năm đầy thách thức với nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam nói riêng, tuy nhiên thị trường chứng khoán lại là nơi
trú ẩn và tích lũy của dòng tiền đang tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời bền vững dài hạn. Mặc dù Covid-19 đã làm môi trường kinh
doanh toàn cầu thay đổi, nhưng trong điều kiện đó, những doanh nghiệp xây dựng và duy trì được lợi thế cạnh tranh và am hiểu
nhu cầu khách hàng tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán chính là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp như vậy với
mức sinh lời đạt hơn 15%/năm, vượt xa lãi suất huy động của ngân hàng. 
Trải qua 7 quý liên tiếp tăng trưởng +117%, VNDAF tiếp tục kiên định với kỷ luật và chiến lược đầu tư nhằm cung cấp công cụ đầu
tư dài hạn với mục tiêu hiệu quả bền vững và an toàn cho nhà đầu tư.  VNDAF sàng lọc để tìm ra những doanh nghiệp ưu tú đó,
xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng và đã tạo ra mức lợi nhuận vượt trội so với VNINDEX cũng như lãi suất tiết kiệm ngân
hàng trong suốt 4 năm vừa qua. VNDAF đã có mức tăng trưởng ấn tượng với mức lợi suất 44.32% trong năm 2021.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG NĂM 2021

Năm 2022, động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đến từ kế hoạch giải ngân đầu tư công và gói kích thích tăng trưởng kinh tế
Chính phủ vừa trình Quốc hội trong quý 4/2021 vừa qua. Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2022 được dự báo
tiếp tục tăng trưởng ở mức 23%, tương đương với việc kỳ vọng thị giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này sẽ tăng trưởng ở mức hai
con số. Kết hợp với mặt bằng định giá hợp lý hiện tại, 1700 điểm của VNINDEX là mốc có thể đạt được trong năm 2022. Định giá
của VNINDEX có thể ổn định ở mức P/E từ 15 đến 18 lần, cao hơn con số P/E trung bình 14,8 lần trong quá khứ.
Cơ hội sẽ tập trung ở các nhóm ngành bất động sản, điện, ngân hàng, bán lẻ và công nghệ. Quỹ VNDAF lựa chọn top 5 cổ phiếu
cho thời gian tới thuộc những nhóm ngành trên bao gồm VHM (bất động sản), TCB (ngân hàng), REE (điện), FPT (công nghệ), NLG
(bất động sản). 

NHẬN ĐỊNH CHUNG NĂM 2022

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


